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NÁVRHY

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

1. považuje celkové míry plnění v rozpočtových okruzích určených pro životní prostředí, 
veřejné zdraví a bezpečnost potravin za uspokojivé;

2. zdůrazňuje celkovou míru plnění rozpočtu ve výši 95,15 % v oblasti životního prostředí, 
plnění ve výši 99,75 % u prostředků na závazky v oblasti veřejného zdraví a 98 % plnění 
kapitoly bezpečnost potravin a zdraví zvířat, což představuje uspokojivý výsledek;

3. konstatuje , že v rámci rozpočtu na rok 2008 bylo provedeno šest pilotních projektů
a přípravných akcí; 

4. vítá, že míra plnění provozního rozpočtu programu LIFE+ dosáhla 99,26 %; konstatuje, že 
bylo vybráno 196 projektů; konstatuje, že 52 % poskytnutých finančních prostředků bylo 
přiděleno na projekty zaměřené na oblast přírody a biologické rozmanitosti; domnívá se 
však, že stále existuje prostor ke zlepšení řízení Komise, aby se tak zajistila udržitelnost 
spolufinancovaných projektů;

5. konstatuje v této souvislosti, že by mohlo být dosaženo zlepšení, kdyby se zajistilo, aby 
podpůrná opatření byla zavedena již v době zveřejnění výzev k předkládání návrhů, a také 
dalším zlepšením šíření poznatků, jež jsou výsledkem projektů v rámci programu LIFE,
a posílením systematické činnosti navazující na projekty po jejich ukončení;

6. vyzývá Komisi, aby i nadále prohlubovala pomoc a poskytovala zvláštní školení 
žadatelům a vytvořila přehledné pokyny; zdůrazňuje, že by měla být větší pozornost 
věnována těm částem programu, u nichž se vyskytuje nízká míra plnění;

7. zdůrazňuje význam, které má poskytování další a zaměřené pomoci žadatelům, kteří 
provádějí projekty v rámci programu veřejného zdraví, aby se tak zamezilo nepřiměřeným 
požadavkům na proplacení nákladů a neúplným finančním zprávám, které mají za 
následek zdlouhavé postupy; dále vyzývá k jednoznačnějším a přehlednějším výzvám
k předkládání návrhů, aby se vyloučily žádosti o financování projektů, které nesplňují 
požadavky pro získání finančních prostředků či nejsou kvalitní;

8. s uspokojením konstatuje, že čerpání Tabákového fondu bylo úspěšné a je přesvědčen
o významu tohoto nástroje;

9. připomíná Komisi její odpovědnost vůči Výkonné agentuře pro zdraví a spotřebitele 
(EAHC); konstatuje, že agentura EAHC řídila 256 spolufinancovaných projektů, což 
představuje celkem 119 milionů EUR z rozpočtu Evropské unie, organizovala schůze 
expertů a také informační dny; považuje výsledky agentury EAHC v roce 2008 za 
uspokojivé; 

10. na základě dostupných údajů je toho názoru, že Komisi lze udělit absolutorium za řízení 
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výdajů v roce 2008 v oblasti politiky životního prostředí, veřejného zdraví a bezpečnosti 
potravin.
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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Toto stanovisko se zabývá plněním rozpočtu v oblasti politiky životního prostředí, veřejného 
zdraví a bezpečnosti potravin na rozpočtový rok 2008.

Životní prostředí

Oblast životního prostředí je součástí souboru „zemědělství a přírodní zdroje“, která poprvé 
obdržela prohlášení o věrohodnosti Účetního dvora s výhradami. Výdaje vztahující se
k oblasti životního prostředí však tvoří pouze okrajovou část rozpočtu tohoto souboru, do 
kterého spadají politiky AGRI, MARE a SANCO. 

LIFE +

Provádění programu LIFE+ lze považovat za velmi úspěšné, pokud jde o prostředky na 
závazky. Komise dosáhla u prostředků na závazky v rámci provozního rozpočtu programu 
LIFE+ (rozpočtová položka 07 03 07):míry plnění 99,23 %: 

− částka 207 500 000 EUR určená na výzvy k předkládání návrhů, jimž má být poskytnuta 
podpora z grantů na činnost, jež byly zveřejněny v červenci 2009 a na které se vztahuje 
souhrnný závazek přijatý v souladu s článkem 76 FN /92 PP v odpovídající výši, čímž se 
umožnilo, aby se výběrová řízení a udělení podpory uskutečnila v letech 2008−2009 a aby 
byly smlouvy o grantech uzavřeny do konce roku 2009. Z přibližně 700 žádostí bylo vybráno 
196, přičemž 80 spadalo do oblasti „příroda a biologická rozmanitost“, 100 do oblasti „řízení“
a 16 do oblasti „informace a komunikace“.

− částka 8 495 809 EUR určená na podporu provozní činnosti nevládních organizací, které 
působí především v oblasti ochrany a zlepšování životního prostředí na evropské úrovni
a podílí se na rozvoji a provádění politik a právních předpisů Společenství − výzva
k předložení návrhů byla zveřejněna v říjnu 2007, dohody o grantech byly podepsány v první 
polovině roku 2008.

− částka 30 621 232 EUR určená na opatření zaměřená na podporu úlohy Komise při 
zahajování a sledování rozvoje politik a právních předpisů a na posílení komunikace a veřejné 
informovanosti.

Pokud jde o výdaje na správní podporu, byla dosažena míra plnění 74,6 %. Relativně nízkou 
míru plnění lze vysvětlit následovně:

− žádost o finanční prostředky v rámci této rozpočtové položky PNR na rok 2008 byla 
dokončena ve stejnou dobu, kdy byl přijat program LIFE+ (květen 2007). S ohledem na 
podstatné změny obsažené v konečném znění nařízení ( byla provedena změna z nepřímého 
centralizovaného řízení na přímé centralizované řízení Komise), provedla Komise v té době 
nejpřesnější možný odhad nákladů na technickou podporu, která bude zapotřebí v oblasti 
řízení, kontroly, hodnocení a šíření výsledků tohoto programu. 

Finanční nástroj pro civilní ochranu 
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Nový právní základ pro civilní ochranu přijatý dne 5. března 2007 rozšiřuje využití tohoto 
nástroje kromě ochrany lidí, jejichž ochrana je i nadále prvořadá, také na ochranu životního 
prostředí a majetku, včetně kulturního dědictví, v případě přírodních nebo člověkem 
způsobených katastrof, teroristických činů a technologických, radiologických a ekologických 
havárií. 
Nástroj pro civilní ochranu se vztahuje na:

 reakci na katastrofy, včetně podpory v oblasti přepravy na území EU v rámci 
mechanismu civilní ochrany, přičemž v případě, že se jedná o reakci na katastrofu, k níž 
došlo v členském státě nebo v zemi zapojené do programu, je činnost financována
v rámci rozpočtové položky 07 04 01, a v případě, že se jedná o reakci na katastrofu,
k níž došlo ve třetích zemích, je činnost financována v rámci rozpočtové položky 19 06 
05. 

 přípravné činnosti (detekce, vzdělávání, vytváření sítí, cvičení, výměny odborníků, 
systémy a nástroje informačních a komunikačních technologií) - všechny financované
v rámci rozpočtové položky 07 04 01);

 opatření, jejichž cílem je předcházet dopadům krizové situace anebo je omezit (studie 
příčin katastrofy, předpovědi a informace pro veřejnost), která jsou všechna financována
z rozpočtové položky 07 04 01).

„Reakce na katastrofy“:

Toto je oblast, v níž nový právní základ umožnil nové činnosti, které se týkají zejména 
podpory a spolufinancování přepravy pomoci civilní ochrany do země postižené krizí, a to za 
jistých podmínek. Komise přijala dne 8. srpna 2007 prováděcí pravidla k těmto činnostem1.

Původně byla ve finančním rozhodnutí týkajícím se těchto nových činností vyčleněna částka 
10 096 400 EUR (6 143 400 EUR v rozpočtové položce 19 06 05 na zásahy ve třetích zemích
a 3 953 000 EUR v rozpočtové položce 07 04 01 na zásahy uvnitř EU).

Samotné využití prostředků přímo souvisí s výskytem neštěstí a s požadavky členských států 
týkajícími se další přepravy, které je těžce předvídatelné. Úpravy prostředků lze provádět
v průběhu roku, přičemž v roce 2008 byla částka 2 886 920 EUR využita na převod 
prostředků (DEC 34/2008) ve prospěch Gruzie. 

Konečné plnění činilo u činností týkajících se reakce na katastrofu 1 488 420 EUR (tzn. 15 % 
prostředků). V roce 2008 poskytlo Společenství pomoc civilní ochrany prostřednictvím 
mechanismu civilní ochrany v členských státech (Rumunsko, Bulharsko a Řecko) a ve třetích 
zemích (Kyrgyzstán, Bolívie, Ekvádor, Myanmar, Čína, Filipíny, Moldávie, Ukrajina, Gruzie, 
Haiti a Indie). Nově zavedená přeprava pomoci civilní ochrany byla využita dvakrát, v roce 
2008 při přepravě zařízení pro boj s ohněm do Gruzie a v prosinci 2008 při zdravotnické 
evakuaci občanů EU po teroristických útocích v Mumbaí. Pokud jde o cíle v oblasti 
připravenosti a prevence, je míra plnění považována za úspěšnou a činila 87,8 % z částky 
                                               
1 Rozhodnutí Komise 2007/606/ES, Euratom ze dne 8. srpna 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k 

ustanovením o dopravě obsaženým v rozhodnutí Rady 2007/162/ES, Euratom o zřízení finančního 
nástroje pro civilní ochranu (Úř. věst. L 241, 14.9.2007, s. 17)
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16 525 000 EUR pokrývajících výzvy k předložení návrhů a výběrová řízení publikovaná
v prvním pololetí roku 2008. 

Příspěvky na mezinárodní činnosti v oblasti životního prostředí

Tato položka je určena k pokrytí povinných a dobrovolných příspěvků souvisejících s řadou 
mezinárodních úmluv, protokolů, dohod, jejichž stranou je Společenství, a k pokrytí 
přípravných prací pro budoucí mezinárodní dohody, jejichž stranou bude Společenství. 
Většina příspěvků je vyplácena v amerických dolarech. Jelikož se v roce 2008 směnný kurz 
EUR/USD vyvíjel ve prospěch eura, byly skutečné výdaje v eurech u vyplacených příspěvků 
nižší, než bylo původně plánováno, což vedlo k celkové míře plnění 80,1 % dostupných 
prostředků. 

Pilotní projekty a přípravné akce

V rámci rozpočtu na rok 2008 bylo provedeno 6 pilotních projektů a přípravných akcí 
souvisejících s ochranou životního prostředí. 

Rozpočtová 
položka

Název Prostředky na 
závazky 

 plnění v %

07 02 03 Pilotní projekt: Monitorování stavu životního 
prostředí v povodí Černého moře a Společný 
evropský rámcový program rozvoje 
černomořského regionu

1 000 000 100 %

07 03 10 Přípravná akce Natura 2000 (rok 3) 1 000 000 96,07 %
07 03 13 Přípravná akce – Integrovaný systém 

pobřežní komunikace a řízení rizik
1 000 000 99,51 %

17 03 13 * Pilotní projekt – Obchodování s emisemi 
oxidu siřičitého v Baltském moři (rok 1)

1 000 000 99,99 %

07 04 04 Pilotní projekt na posílení spolupráce mezi 
členskými státy v boji proti lesním požárům

3 500 000 100 %

07 04 05 Přípravná akce zaměřená na schopnost 
rychlé reakce v EU (rok 1)

4 000 000 76,91 %

Prostředky na platby:

Bylo dosaženo celkové míry plnění 79,71 %, což je přibližně stejně jako v roce 2007. Pokud 
budeme posuzovat míru plnění prostředků na platby v oddělených položkách (tzn. u všech 
rozpočtových položek kromě položek týkajících se technické pomoci), dosahuje míra plnění 
85,14 %.

Veřejné zdraví

Míra plnění prostředků na platby je velmi uspokojivá a činí 99,5 %. Míra využití prostředků 
na platby v roce 2008 dosáhla 89 %, přičemž nevyčerpáno zůstalo asi 6 milionů EUR poté, co 
bylo na konci roku prostřednictvím opravného rozpočtu členským státům vráceno 
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14 milionů EUR.

K neúplnému využití finančních prostředků došlo částečně v důsledku prostředků PECO1 , 
které odpovídaly částce 7 milionů EUR. Když se na počátku roku 2007 připravoval rozpočet 
na rok 2008 nebylo jasné, zda budou k dispozici prostředky na platby odpovídající 
prostředkům zemí ze střední a východní Evropy (PECO). Z tohoto důvodu požadavek na 
prostředky na platby v PNR na rok 2008 tyto prostředky na platby nezohlednil.
Zbývající nevyčerpané prostředky ve výši 13 milionů EUR převážně souvisí s neuzavřenými 
záležitostmi z minulosti: 
− příjemci pomoci často žádají o prodloužení lhůty stanovené v jejich smlouvách, přičemž ve 

většině případů je toto prodloužení povoleno, neboť příjemci mohou zpoždění náležitě 
odůvodnit;
− konečné částky požadované pro náhradu výdajů předložené Komisi jsou často nižší než 

částka přidělená v rozpočtu při podepsání smlouvy o zakázce; 
− mimo to jsou finanční zprávy často neúplné, což vede ke zdlouhavým postupům týkajícím 

se reklamace a získávání chybějících a nezbytných dokumentů. Všechno tyto skutečnosti 
vedou k tomu, že je čerpání prostředků nižší, než se předpokládalo.

Tabákové fondy

Míra plnění u závazků na prostředky je v případě tabákových fondů velmi uspokojivá 
(100 %). Pokud jde o prostředky na platby, je třeba konstatovat, že tyto prostředky patří
k neodděleným prostředkům a že platby lze provádět do 31. prosince roku, jenž následuje po 
roce, kdy byly uzavřeny závazky. V tomto případě byla smlouva podepsána v prosinci 2008
a její platnost skončí až v roce 2009, takže je přirozené, že příslušné platby budou provedeny 
až v roce 2009. Je proto logické, že procento plateb na konci roku 2008 činí asi 50 %. 

Bezpečnost potravin, zdraví zvířat, dobré životní podmínky zvířat a zdraví rostlin 

V roce 2008 byla obecná míra plnění vysoká (98 %), což zejména souvisí s vysokou mírou 
čerpání fondů na mimořádné události, zejména na mimořádnou vakcinaci proti viru katarální 
horečky ovcí. 
Jedinou oblastí, v níž lze vypozorovat nižší míru plnění, je oblast zdraví 
rostlin/rostlinolékařství (rozpočtová položka 17 04 04), kde Portugalsko požádalo o částku, 
která byla o 1 milion EUR nižší, než se původně předpokládalo, na boj proti šíření háďátka 
borovicového. 

Míra plnění prostředků na platby ve výši 88 % představuje výrazné zlepšení oproti roku 2007, 
kdy míra plnění činila 76 %.

Nicméně vzhledem k vysokým objemům dostupných prostředků je částka nevyčerpaných 
prostředků i nadále vysoká, zejména pokud jde o opatření na eradikaci nemocí a fondy na 
mimořádné události. Důvodem je skutečnost, že konečné požadavky členských států na 
proplacení nákladů jsou často mnohem nižší, než činily původní požadavky, na jejichž 
                                               
1 Prostředky PECO: prostředky poskytované zeměmi střední a východní Evropy za jejich účast na 

programech Komise. 
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základě byly stanovována výše prostředků, které měly být přiděleny. Rok 2008 byl druhým 
rokem, kdy existovaly oddělené prostředky, a doposud získané zkušenosti poslouží
k přesnějšímu určování potřeb, pokud jde o prostředky na platby ve všech rozpočtových 
položkách. 

Přípravná akce

Částka 4 miliony EUR, kterou žádal Evropský parlament pro přípravnou akci týkající se 
kontrolních stanovišť v oblasti dopravy zvířat, nebyla v roce 2008 vyčerpána, neboť se 
jednalo o první rok této přípravné akce a ten obvykle slouží k zahájení projektu, zveřejnění 
výzvy k předkládání návrhů, hledání smluvního partnera a přidělování prostředků. Zpravidla 
bývá příliš brzy na provádění jakýchkoli plateb. Tyto nevyužité prostředky pak mají vliv na 
celkovou míru plnění v roce 2008.


