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JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a 
Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. ismételten kijelenti, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek (EUMSZ) 
megfelelően az Európai Parlament, miután megvizsgálta a beszámolókat, a pénzügyi 
kimutatást, az EUMSZ 318. cikke szerinti értékelő jelentést, a Számvevőszék által készített 
éves jelentést az ellenőrzés alatt álló intézményeknek a Számvevőszék észrevételeire adott 
válaszaival együtt, a megbízhatósági nyilatkozatot és a Számvevőszék bármely egyéb 
különjelentését, mentesítést ad a Bizottságnak a költségvetés végrehajtása tekintetében; 

2. tudomásul veszi a Számvevőszék éves jelentésében a környezetvédelmi és 
egészségügyi politikai területekre vonatkozó ismertetést; nemtetszésének ad hangot amiatt, 
hogy mindkét szakpolitikai területet abban a fejezetben tárgyalják, amelyik a 
vidékfejlesztéssel és a halászattal is foglalkozik; megismétli a fejezet alá tartozó szakpolitikai 
területek illogikus összetételére vonatkozó bírálatát; nem osztja a véleményt, amely szerint a 
Számvevőszéknek kellene meghoznia a szakpolitikai területek csoportosítására vonatkozó 
döntést; kéri a Számvevőszéket, hogy vizsgálja felül megközelítését a következő éves jelentés 
készítése során;

3. ebben az összefüggésben említésre méltónak véli, hogy a vidékfejlesztésről, a 
környezetvédelemről, a halászatról és az egészségügyről szóló fejezet mutatja a legnagyobb 
hibaarányt a Számvevőszék 2012-es jelentésében, 7,9%-kal a 4,8%-os átlaggal szemben; 
megjegyzi, hogy a Számvevőszék jelentésében csak egy, a LIFE+ programmal, valamint az 
Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgatóság belső ellenőrzési rendszerével kapcsolatos 
projektről tesz említést; a Bizottság válaszait figyelembe véve mélyen aggódik, mivel a 
hibaarány minden szakpolitikai területre vonatkozik; megjegyzi, hogy a hibák számításának 
módját illetően eltér a Számvevőszék és a Bizottság nézőpontja; nyugtázza, hogy a Bizottság 
szolgálataitól eltérően a Számvevőszék 100 százalékosra teszi egy projekt hibaarányát, még 
akkor is, ha a hiba csupán adminisztratív természetű, vagy a projekt teljes összegének csak 
egy részét érinti;  

4. a környezetvédelemre, az éghajlat-politikára, a közegészségügyre és az élelmiszer-
biztonságra vonatkozó 2012-es költségvetési tételek végrehajtását illetően a 
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság összességében 
elégedett; ismét emlékeztet arra, hogy az uniós költségvetés kevesebb mint 0,8%-át fordítják 
ezekre a szakpolitikai eszközökre, továbbá emlékeztet ezen területek egyértelmű uniós 
hozzáadott értékére, valamint az európai polgároknak az uniós környezeti és éghajlati 
politikák, a közegészségügy és élelmiszer-biztonság iránti támogatására;

Környezetvédelem és éghajlat-politika

5. hangsúlyozza, hogy a Környezetvédelmi Főigazgatóság számára 390 208 834 eurónyi 
kötelezettségvállalási előirányzat állt rendelkezésre; ennek 99,9%-a felhasználásra került; a 
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kifizetési előirányzatok tekintetében kielégítő eredmény, hogy a rendelkezésre álló 
261 717 133 euró 90,32%-a felhasználásra került; 

6. megjegyzi, hogy az Éghajlat-politikai Főigazgatóság javított a végrehajtási arányon, 
amely a kötelezettségvállalási előirányzatok esetében a 42 585 882 euró 98,57%-ára, a 
kifizetési előirányzatok esetében a 27 917 373 euró 73,44%-ára emelkedett. tudatában van 
annak, hogy magasabb végrehajtási arányt részben a tagállamokkal közösen az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszer aukcióellenőrzésére kiírt pályázati felhívás 
eredménytelensége, illetve az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer ideiglenes aukciós 
platformjának végül költségekkel nem járó szerződése miatt nem lehetett elérni;

7. ismét nagyon elégedett a LIFE+ működési költségvetésének 98,75%-os 
végrehajtásával; megjegyzi, hogy 2012-ben 280 771 849 eurót különítettek el a tagállami 
projektek pályázati felhívásaira, 8 999 631 eurót olyan civil szervezetek operatív 
tevékenységének támogatására, amelyek a környezet európai szintű védelme és fejlesztése 
terén tevékenykednek, és részt vesznek az uniós szakpolitikák és jogszabályok 
kidolgozásában és végrehajtásában, továbbá 47 283 151 eurót a Bizottság szerepvállalását 
támogató intézkedésekre a szakpolitikai és jogalkotási folyamatok kezdeményezése és 
ellenőrzése terén; továbbá 17 589 277 eurót igazgatási támogatásra használtak fel; 

8. tudatában van, hogy a LIFE+ fellépések kifizetési aránya valamennyivel mindig 
alacsonyabb, mint a kötelezettségvállalási előirányzatoké; rámutat, hogy a DEC 30/2012 
számú átfogó átcsoportosítás révén 2,7 millió eurós összeg felszabadult, mivel az időközi 
(vagy végső) kifizetések iránti kérelmek száma valamivel a kezdeti becslések alatt maradt; 
tudomásul veszi továbbá 2,13 millió euró átcsoportosítását egyéb költségvetési sorok alá, 
amelyet eredetileg a LIFE III befejezésével együtt járó költségekre különítettek el;

9. tudomásul veszi, hogy 855 852 euró olyan nemzetközi egyezményekhez, 
jegyzőkönyvekhez és megállapodásokhoz való hozzájárulásként került elkülönítésre, amelyek 
esetében az Unió részes fél, vagy részt vesz a jövőbeni nemzetközi megállapodások előkészítő 
munkájában;

10. igen kielégítőnek tartja az összesen 15 733 692 eurót kitevő hat kísérleti projekt és öt 
előkészítő intézkedés végrehajtásának előrehaladását; tudatában van annak, hogy e fellépések 
végrehajtása nagy terhet jelenthet a Bizottság számára, tekintettel a végrehajtáshoz szükséges 
eljárásokhoz (pl. cselekvési terv, pályázati felhívás) képest rendelkezésre álló alacsony 
összegekre; sürgeti a költségvetési hatóságot, hogy a jövőben összpontosítson az Unió 
számára valódi hozzáadott értéket képviselő kísérleti projektekre és előkészítő intézkedésekre;

Közegészségügy és élelmiszer-biztonság

11. megjegyzi, hogy az Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgatóság a közegészségügyi 
költségvetési sorok alatt 230 436 939 euró végrehajtásáért volt felelős, amelynek 99,3%-a 
kielégítő módon került lekötésre; tudatában van azonban annak, hogy e költségvetés 
nagyjából 77%-a közvetlenül átutalásra kerül a decentralizált ügynökségekhez (ECDC, EFSA 
és EMA); teljes mértékben egyetért továbbá a kifizetési előirányzatok 99,2%-os teljesítési 
arányával; megjegyzi, hogy 2,5 millió eurónyi kifizetési előirányzat került hozzáadásra a DEC 
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30/2012 számú átfogó átcsoportosítás révén, amely egy 2011-es pályázati kiíráshoz 
kapcsolódó támogatási megállapodások aláírásának lelassulása miatt vált szükségessé, 
amelyek előfinanszírozásait 2012-ben kellett kifizetni;

12. elégedetten nyugtázza, hogy az Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgatóság 
hatáskörébe tartozó kísérleti projektek és előkészítő intézkedések végrehajtása jól halad, és 
minden kötelezettségvállalási előirányzat felhasználásra került; 

13. tudomásul veszi a Számvevőszék észrevételeit az Egészség- és Fogyasztóügyi 
Végrehajtó Ügynökségre, a Bizottság egy adminisztratív egységére vonatkozóan; tudatában 
van annak, hogy a végrehajtó ügynökség felelt a közegészségügyi program számára 2012-ben 
elérhető 37,8 millió euró kötelezettségvállalási, valamint 35,5 millió euró kifizetési 
előirányzat végrehajtásáért; túlzónak tartja a Számvevőszék megjegyzéseit, mivel mindkettő 
külső résztvevőkkel és külső ülések résztvevőivel kapcsolatos, amely kérdésekre a 
Bizottságnak nincs közetlen ráhatása. természetesen gondosan tanulmányozta a végrehajtó 
ügynökség válaszait, és támogatja arra irányuló szándékát, hogy továbbfejlessze az 
együttműködést a külső vállalkozókkal és résztvevőkkel;

14. tudomásul veszi, hogy az élelmiszer-biztonság, állategészségügy, állatjólét és 
növényegészségügy végrehajtási aránya 96,8%, amely magasabb a 2011-es szintnél (95,1%); 
megjegyzi továbbá, hogy ez az adat számításba veszi a kötelezettségvállalási előirányzatok 
64,7 millió eurós csökkenését az átfogó átcsoportosítás során, a kedvező állat-egészségügyi 
helyzetnek köszönhetően;

15. elismeri a kifizetési előirányzatok 99,7%-os végrehajtási arányát, ami a 2011. évihez 
(98,1%) viszonyítva növekedést jelent; említésre méltónak tartja, hogy az átfogó 
átcsoportosítás révén további 17 millió euró jutott az irtási programokra, hogy elegendő forrás 
álljon rendelkezésre az előző évekből maradt, a tagállamokkal szemben fennálló 
kötelezettségek kifizetésére; 

16. a rendelkezésre álló adatok és a végrehajtási jelentés alapján azon a véleményen van, 
hogy a Bizottság a 2012-es pénzügyi év vonatkozásában mentesítést kaphat a 
környezetvédelmi és éghajlat-politika, a közegészségügy és az élelmiszer-biztonság területén 
eszközölt kiadások tekintetében.


