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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 
rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 
návrhy:

1. připomíná, že v souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie (SFEU) udělí 
Evropský parlament Komisi absolutorium za plnění rozpočtu po prověření účetnictví, 
finančního výkazu, hodnotící zprávy podle článku 318 SFEU, výroční zprávy Účetního dvora 
i odpovědí kontrolovaných orgánů, prohlášení o věrohodnosti účtů a příslušných zvláštních 
zpráv Účetního dvora; 

2. bere na vědomí prezentaci politik v oblastech životního prostředí a zdravotnictví ve 
výroční zprávě Účetního dvora; je znepokojen, že se obě oblasti politik objevují v kapitole, 
která je věnována rovněž rozvoji venkova a rybolovu; opakuje svou kritiku nelogického 
spojení oblastí politik v této konkrétní kapitole; nedomnívá se, že by Účetní dvůr měl činit 
politická rozhodnutí ve věci seskupování oblastí politik do kapitol; žádá Účetní dvůr, aby 
změnil svůj přístup v nové výroční zprávě;

3. domnívá se, že v této souvislosti stojí za zmínku, že ve zprávě Účetního dvora z roku 
2012 se kapitola „Rozvoj venkova, životní prostředí, rybolov a zdraví“ s chybovostí 7,9 % 
oproti průměrné hodnotě 4,8 % vyznačuje nejvyšší mírou chyb; poukazuje na to, že se Účetní 
dvůr ve své zprávě zmiňuje jen o jednom projektu vztahujícím se k programu LIFE+ a 
o vnitřním kontrolním systému GŘ SANCO; s ohledem na odpovědi Komise je velmi 
znepokojen tím, že míra chyb je vztažena na všechny oblasti politiky; všímá si, že Účetní dvůr 
a Komise se neshodují v pohledu na způsob, jak by se měla míra chyb počítat; chápe, že na 
rozdíl od útvarů Komise Účetní dvůr vyčísluje míru chyb v projektu jako 100%, i když jde 
výhradně o chyby administrativní nebo když se nacházejí pouze v části projektu; 

4. pokud jde o celkové plnění rozpočtových položek vyčleněných na životní prostředí, 
opatření týkající se klimatu, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výbor pro životní prostředí, 
veřejné zdraví a bezpečnost potravin je spokojen; znovu připomíná, že na tyto politické 
nástroje je věnováno méně než 0,8 % unijního rozpočtu, ačkoli je zřejmá jednoznačná přidaná 
hodnoty EU v těchto oblastech i podpora evropských občanů, pokud jde o politiky EU 
v oblastech životního prostředí a klimatu i veřejného zdraví a bezpečností potravin;
Životní prostředí a opatření týkající se klimatu

5. zdůrazňuje, že v prostředcích na závazky bylo pro GŘ ENV uvolněno 390 208 834 
EUR; 99,9 % těchto prostředků bylo využito; pokud jde o prostředky na platby, je uspokojivé, 
že 90,32 % z celkových 261 717 133 EUR, které byly k dispozici, bylo využito; 

6. konstatuje, že GŘ CLIMA zvýšilo míru využití prostředků na závazky na 98,57 % 
z celkové částky 42 585 882 EUR a prostředků na platby na 73,44 % z 27 917 373 EUR; je si 
vědom, že vyšší míra využití nebyla možná částečně kvůli neúspěšné výzvě, která proběhla ve 
spolupráci s členskými státy EU, k zadání zakázky sledování dražeb v systému Unie pro 
obchodování s emisemi (EU ETS), částečně kvůli smlouvě na provizorní dražební platformu 
v EU ETS, což si nakonec nevyžádalo žádné náklady;
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7. znovu vyjadřuje velkou spokojenost s celkovým plněním provozního rozpočtu 
programu LIFE+ ve výši 98,75 %; konstatuje, že v roce 2012 bylo vyčleněno na výzvy 
k předkládání návrhů projektů v členských státech 280 771 849 EUR, částkou 8 999 631 EUR 
byl podpořen provoz nevládních organizací, které působí v oblasti ochrany a zlepšování 
životního prostředí na evropské úrovni a zapojují se do rozvoje a provádění politiky 
Společenství a jeho právních předpisů, a 47 283 151 EUR bylo použito na opatření, která mají 
podpořit úlohu Komise při iniciování a monitorování rozvoje politik a právních předpisů; 
částka ve výši 17 589 277 EUR byla použita na správní podporu; 

8. je si vědom toho, že míra využití prostředků na platby je v případě opatření LIFE+ 
vždy poněkud nižší nežli míra využití prostředků na závazky; upozorňuje, že v rámci 
celkového převodu DEC 30/2012 byla uvolněna částka 2,7 milionu EUR, protože obdržený 
počet žádostí o průběžné (a konečné) platby byl o něco nižší nežli původní odhady; také bere 
na vědomí převod 2,13 milionu EUR do jiných rozpočtových položek, které původně měly 
pokrývat náklady vzniklé v souvislosti s dokončením programu LIFE III;

9. uznává, že částka 855 852 EUR byla přidělena jako příspěvek na mezinárodní úmluvy, 
protokoly a dohody, jichž je Unie smluvní stranou, nebo tam, kde je Unie zapojena do 
přípravných prací na budoucích mezinárodních dohodách;

10. považuje pokrok v provádění šesti pilotních projektů (PP) a pěti přípravných akcí (PA) 
v celkové hodnotě 15 733 692 EUR za uspokojivý; je si vědom toho, že provádění těchto akcí 
může být pro Komisi zatěžující, neboť dostupné částky jsou ve vztahu k postupům nezbytným 
pro jejich provedení (např. akční plán, výzva k předkládání návrhů) nízké; vyzývá rozpočtový 
orgán, aby se v budoucnu zaměřil na pilotní projekty a přípravné akce se skutečnou přidanou 
hodnotou pro Unii;
Veřejné zdraví a bezpečnost potravin

11. konstatuje, že GŘ SANCO bylo v roce 2012 odpovědné za plnění 230 436 939 EUR 
v rozpočtových položkách „veřejné zdraví“, z nichž bylo 99,3 % uspokojivě využito; je si ale 
vědom i toho, že zhruba 77 % z tohoto rozpočtu je přímo převedeno na decentralizované 
agentury (ECDC, EFSA a EMA); také naprosto schvaluje plnění 99,2 % prostředků na 
závazky; upozorňuje, že prostředky na platby ve výši 2,5 milionu EUR byly přidány 
prostřednictvím celkového převodu DEC 30/2012, což se ukázalo jako nezbytné vzhledem 
k pomalejšímu uzavírání grantových dohod v rámci výzvy 2011, z nichž se mělo v roce 2012 
realizovat předběžné financování;

12. shledává, že provádění PP a PA spadajících do působnosti GŘ SANCO značně 
pokročilo a všechny prostředky na závazky byly využity; 

13. bere na vědomí připomínky Účetního dvora k Výkonné agentuře pro zdraví a 
spotřebitele, která je administrativním útvarem Komise; je si vědom, že výkonná agentura je 
odpovědná za využití prostředků na závazky ve výši 37,8 milionu EUR, které jsou k dispozici 
z programu Veřejné zdraví v roce 2012, a za prostředky na platby ve výši 35,5 milionu EUR; 
považuje připomínky agentury ECA za přehnané, neboť se týkají externích členů a externích 
účastníků schůzí, kteří nepodléhají přímému dohledu Komise; samozřejmě pozorně sledoval 
odpovědi výkonné agentury a podporuje její záměr dále zlepšovat spolupráci s vnějšími 
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dodavateli a účastníky;

14. oceňuje, že míra plnění v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv, zdraví zvířat, dobrých 
životních podmínek zvířat a zdraví rostlin ve výši 96,8 % je vyšší, než byla v roce 2011 
(95,1 %); dále konstatuje, že tento údaj bere v úvahu snížení prostředků na závazky při 
celkovém převodu o 64,7 milionu EUR, k němuž došlo vzhledem k příznivé veterinární 
situaci;

15. oceňuje míru provádění plateb ve výši 99,7 %, což představuje nárůst oproti roku 2011 
(98,1 %); domnívá se, že v této souvislosti stojí za zmínku, že v rámci celkového převodu 
bylo na programy eradikace obdrženo dalších 17 milionů EUR proto, aby se zajistily 
dostatečné prostředky na zaplacení nevyrovnaných závazků vůči členským státům z minulých 
let; 

16. na základě dostupných údajů a zprávy o plnění je toho názoru, že lze Komisi udělit 
absolutorium za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2012 v oblasti politiky životního prostředí, 
klimatu, veřejného zdraví a bezpečnosti potravin.


