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NÁVRHY

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

1. považuje celkové míry plnění v rozpočtových položkách na životní prostředí, veřejné 
zdraví a bezpečnost potravin za uspokojivé;

2. zdůrazňuje, že v oblasti životního prostředí činí celková míra plnění rozpočtu 97,12 % , 
což představuje u prostředků na závazky lepší výsledek než 95,15 % v roce předchozím;
dále poznamenává, že čerpání prostředků na platby dosáhlo vysoké úrovně 99,92 %;

3. vítá obecně pozoruhodnou míru využití prostředků na závazky a prostředků na platby
v oblasti veřejného zdraví, která v případě prostředků na závazky činí ve všech 
rozpočtových položkách téměř 100 %;

4. konstatuje, že vysoká míra plnění v oblasti bezpečnosti potravin, zdraví a dobrých 
životních podmínek zvířat a zdraví rostlin je stejně jako v předchozím roce u prostředků 
na závazky i nadále stabilní ve výši 98 %; je si vědom mírného snížení míry čerpání 
prostředků na platby (82 %); vyzývá členské státy, aby zintenzívnily své úsilí
a předkládaly Komisi přesnější odhady, pokud jde o opatření k eradikaci nákaz;

5. vítá dosažení 99,35% míry plnění u operačního rozpočtu programu LIFE+, u něhož 
rozpočtový orgán zvýšil oproti původnímu návrhu Komise prostředky na platby
o 29 milionů EUR; poznamenává, že na základě třetí výzvy v rámci programu LIFE+ bylo 
vybráno 210 projektů na akce v oblastech přírody a biologické rozmanitosti (84), politika
a správa v oblasti životního prostředí (115), informovanost a komunikace (11); 

6. zdůrazňuje skutečnost, že příspěvek na mezinárodní činnosti v oblasti životního prostředí, 
který je určen na pokrytí povinných a dobrovolných příspěvků v rámci mezinárodních 
úmluv, protokolů a dohod, dosahuje celkové míry plnění ve výši 84,46 % oproti 76,12 %
v roce 2008; ví, že míra plnění také závisí na kolísání směnných kurzů, protože většina 
příspěvků se poukazuje v USD;

7. konstatuje, že u finančního nástroje pro civilní ochranu, který pokrývá oblast reakce na 
katastrofy, kroky v rámci připravenosti a opatření, jejichž cílem je předcházet dopadům 
krizové situace anebo je omezit, dosáhla míra plnění 72,56 %, což odpovídá částce 15,411 
milionu EUR; poznamenává v této souvislosti, že u prostředků na platby je míra využití 
44,52 %, protože nabídková řízení byla zveřejněna teprve v prvním pololetí roku 2009,
a projekty tudíž ještě nebyly dokončeny;

8. poznamenává, že pokud jde o fondy na mimořádné události a fondy pro případy katastrof, 
konečné žádosti o úhradu nákladů předložené k proplacení členskými státy bývají často 
mnohem nižší než počáteční odhad; vyzývá členské státy, aby zintenzívnily své úsilí
a předkládaly Komisi přesnější odhady, a naléhavě vyzývá Komisi, aby vyvinula další 
možnosti pomoci členským státům v procesu vytváření odhadů;
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9. konstatuje, že v rámci rozpočtu na rok 2009 byly v oblasti životního prostředí prováděny 
3 pilotní projekty a 2 přípravné akce a v oblasti veřejného zdraví 4; bere na vědomí, že 
návrhy podané v rámci projektu „Obchodování s emisemi oxidu siřičitého v Baltském 
moři“ byly nízké kvality, a v důsledku toho nebyla podepsána žádná smlouva; je si vědom 
toho, že přípravná akce týkající se kontrolních stanovišť pro přepravu zvířat byla zrušena
z důvodu nízké kvality návrhů, které nesplňovaly minimální kritéria hodnocení; 

10. zdůrazňuje důležitost lepšího zacílení nabídkových řízení a poskytnutí větší pomoci 
žadatelům, zejména pokud jde o programy v oblasti veřejného zdraví, aby se zabránilo 
předkládání takových žádostí o projekty, které jednoznačně nesplňují kritéria pro 
financování nebo jsou nízké kvality; je si nicméně vědom toho, že u některých projektů 
budou vždy obtíže při jejich provádění; 

11. upozorňuje, že dodržování správních a finančních ustanovení finančního nařízení by 
nemělo vést ke zbytečným prodlením při poskytování grantů nebo výběru projektů, které 
mají být financovány; vyzývá Komisi, aby pokračovala ve svém úsilí s cílem zlepšit 
administrativní postupy, jež mají dopad na čerpání prostředků na závazky a na platby;

12. všímá si, že na konci roku 2009 spravovala Výkonná agentura pro zdraví a spotřebitele, 
administrativní subjekt Evropské komise, portfolio 361 projektů se sdílenými náklady
v rámci programu Veřejné zdraví, přičemž u 287 z nich byly podepsány dohody, které 
souhrnně předpokládaly celkový příspěvek EU ve výši 156 milionů EUR; zdůrazňuje, že 
administrativní rozpočet nutný k realizaci programů Společenství činil u programu 
Veřejné zdraví celkově 6,4 milionu EUR; bere na vědomí nové metody strukturovaného 
výkaznictví, které mají umožnit lepší sledování plnění rozpočtu, aby se předešlo přenosům 
prostředků a byla důsledně uplatňována zásada ročního rozpočtu;

13. na základě dostupných údajů je toho názoru, že Komisi lze udělit absolutorium ohledně 
výdajů v oblasti politiky životního prostředí, veřejného zdraví a bezpečnosti potravin
v roce 2009.
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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 2009.

Životní prostředí

Celková míra plnění rozpočtu ve výši 97,12 % byla shledána uspokojivou, zlepšení oproti 
předchozímu roku nastalo ve všech rozpočtových položkách.

LIFE +
Provádění programu LIFE + lze u prostředků na závazky považovat za velmi uspokojivé. 
Během rozpočtového procesu zvýšil rozpočtový orgán prostředky na závazky oproti PNR 
Komise téměř o 29,3 milionu EUR a veškeré schválené dodatečné prostředky byly využity. 
Komisi se podařilo vynaložit 99,35 % operačního rozpočtu LIFE+ (rozpočtová položka 07 03 
07):
– 250 000 000 EUR na výzvu k předkládání návrhů na projekty, které obdrží podporu formou 
grantů na jednotlivé činnosti; výzva byla zveřejněna dne 15. května 2009 a byla kryta 
celkovým závazkem prostředků v souladu s článkem 76 finančního nařízení /s článkem 92 
prováděcích pravidel, což umožňovalo, aby postupy výběru a zadání zakázky proběhly
v období 2009–2010; v červenci a červnu 2010 bylo oznámeno, které projekty byly vybrány,
a dohody o grantu měly být s příjemci podepsány do konce roku 2010
– 8 749 860 EUR na podporu provozní činnosti nevládních organizací, které působí 
především v oblasti ochrany a zlepšování životního prostředí na evropské úrovni a podílí se 
na tvorbě a provádění politik a právních předpisů Společenství – výzva k předkládání návrhů 
byla s lhůtou do 1. prosince 2008, dohody o grantu byly podepsány v prvním pololetí roku 
2009

– 39 302 812 EUR na opatření zaměřená na podporu úlohy Komise při zahajování a sledování 
tvorby politik a právních předpisů a na posílení komunikace a veřejné informovanosti (Zelený 
týden, Evropský týden mobility, osvětové kampaně týkající se změny klimatu a biologické 
rozmanitosti)

– 15 029 334 EUR na výdaje na správní podporu, u nichž byla dosažena míra plnění 87,63 % 
(schválená výše rozpočtu činila 17 150 000 EUR), což je zlepšení oproti 75,65 % v roce 2008. 
Je však třeba poznamenat, že potřeby správní podpory v souvislosti se sledováním projektů 
vybraných na základě výzvy k předkládání návrhů z roku 2009 (s přihlédnutím ke zvýšení 
prostředků schválenému rozpočtovým orgánem) se většinou projeví v roce 2010 a v letech 
následujících.

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

– reakci na katastrofy, včetně dopravy pomoci 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 z rozpočtové položky 07 04 01, a 
v případě, že se jedná o reakci na katastrofu, k níž došlo ve třetích zemích, je činnost 
financována z rozpočtové položky 19 06 05.
– činnosti v rámci připravenosti (detekce, vzdělávání, vytváření sítí, cvičení, výměny 
odborníků, systémy a nástroje informačních a komunikačních technologií) - všechny 
financované z 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“
Jde o oblast, v níž právní základ umožňuje zejména podporovat a spolufinancovat dopravu 
pomoci v oblasti civilní ochrany do země postižené krizí, a to za jistých podmínek. Komise 
přijala dne 8. srpna 2007 prováděcí pravidla k těmto novým činnostem1. Rok 2009 byl 
prvním rokem, kdy byl k dispozici smluvní rámec pro dopravu pomoci v oblasti civilní 
ochrany do země postižené krizí: rámcová smlouva na tyto operace byla s prostředníkem 
podepsána dne 17. prosince 2008. 
V rozhodnutí o financování byla zpočátku na tyto nové činnosti vyčleněna částka 
10 742 000 EUR (8 192 000 v rozpočtové položce 19 06 05 na zásahy ve třetích zemích
a 2 550 000 EUR v rozpočtové položce 07 04 01 na zásahy na území EU).

Skutečné využití těchto prostředků bezprostředně závisí na tom, zda k nějaké katastrofě dojde
a zda členské státy požádají o další dopravu, což je obtížně předvídatelná okolnost. Během 
daného roku lze provádět úpravy výše prostředků a v roce 2009 byla částka 1 500 000 EUR 
použita pro převod prostředků z rozpočtové položky 07 04 01 (DEC 41/2009) na program 
Zdraví (další činnosti v souvislosti s prevencí pandemie H1N1); rovněž byl proveden převod 
prostředků ve výši 5 000 000 EUR z rozpočtové položky na reakci na katastrofy ve třetích 
zemích (19 06 05) do položky na podporu pro Afghánistán (převod DEC 37/2009).
Konečné čerpání prostředků na činnosti „reakce“ dosáhlo výše 784 968 EUR. V roce 2009 
poskytovalo Společenství pomoc v oblasti civilní ochrany prostřednictvím mechanismu 
civilní ochrany v členských státech (lesní požáry v Bulharsku, ve Francii, v Portugalsku a 
v Řecku, zemětřesení v Itálii) u ve třetích zemích (v Moldavsku (nedostatek zásob zemního 
plynu), na Fidži (záplavy), v Gaze (ozbrojený konflikt), v Namibii (záplavy), v Tádžikistánu 
(záplavy), v Beninu (záplavy), v Albánii (lesní požáry), na Tchaj-wanu (tajfun), v Burkině 
Faso (záplavy), na Filipínách (záplavy), v Indonésii (zemětřesení), na Samoji (tsunami), na 

                                               
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 ze dne 5. března 2007 o zřízení 
finančního nástroje pro civilní ochranu (Úř. věst. L 241, 14.9.2007, s. 17).
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Ukrajině (H1N1), v Gruzii (zemětřesení)).
Počátkem roku 2010 poskytla Komise z mechanismu civilní ochrany značné prostředky na 
dopravu krizové pomoci na Haiti na pomoc obětem zemětřesení. 
Pokud jde o cíle v oblasti připravenosti a prevence, je míra plnění považována za 
uspokojivou: činila 89 % z částky 16 100 000 EUR pokrývající výzvy k předkládání návrhů
a nabídková řízení zveřejněné v prvním pololetí roku 2009.

Viz rovněž oddíl 1.4, pokud jde o uskutečňování přípravné akce v oblasti civilní ochrany.
Od roku 2010 spravuje nástroj civilní pomoci GŘ ECHO v rámci Komise. 

Příspěvky na mezinárodní činnosti v oblasti životního prostředí
Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí povinných a dobrovolných příspěvků souvisejících
s řadou mezinárodních úmluv, protokolů, dohod, jejichž stranou je Společenství a přípravných 
prací pro budoucí mezinárodní dohody, jejichž stranou bude Společenství. Většina příspěvků 
se poukazuje v USD, a proto skutečné plnění této položky může záviset na kolísání směnných 
kurzů. Míra plnění v roce 2009 ve výši 84,46 % byla uspokojivá.
Pilotní projekty a přípravné akce

V rámci rozpočtu na rok 2009 bylo prováděno 5 pilotních projektů a přípravných akcí:

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 
(rok 2)

1.000.000 100 %

07 03 15 Pilotní projekt – Obchodování s emisemi 
oxidu siřičitého v Baltském moři (rok 2)

2.000.000 100 %

07 03 16 Pilotní projekt – Příprava preventivních 
opatření k zastavení desertifikace
v Evropě (rok 1)

1.000.000 99,98 %

07 03 17 Přípravná akce – Klima Karpatské 
kotliny (rok 1)

2.500.000 100 %

07 04 05 Přípravná akce zaměřená na schopnost 
rychlé reakce v EU (rok 2)

7.500.000 87,84 %

Míra plnění byla uspokojivá: 3 z 5 těchto činností probíhaly druhým rokem a těžily ze 
zkušeností z předchozího roku. 

V akci zaměřené na schopnost rychlé reakce v EU byly sloučeny dvě dřívější činnosti
z rozpočtu na rok 2008, tj. pilotní projekt „Posílení spolupráce mezi členskými státy v boji 
proti lesním požárům“ (v rozpočtu na rok 2008 s částkou 3 500 000 EUR) a přípravná akce 
„Schopnost rychlé reakce v EU“ (v rozpočtu na rok 2008 s částkou 4 000 000 EUR). Míra 
plnění je považována za uspokojivou: činila 87,85 % z částky 7 500 000 EUR pokrývající 
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jednu výzvu k předkládání návrhů, jedno nabídkové řízení a jednu studii, které vyústily
v podpis 3 smluv o poskytování služeb, jednu smlouvu o provedení studie a 7 dohod o grantu.

Prostředky na platby
Bylo dosaženo celkové míry plnění 87,26 %, což svědčí o zlepšení oproti plnění v roce 2008 
(79,71 %). 

Popis

Prostředky na 
platby (včetně 

OR & 
převodů)

Vyplaceno % v roce 
2009

% v roce 
2008

Položky na technickou pomoc / 
neoddělené prostředky

18.004.160 4.062.036
22,56% 21,86%

Operační položky / oddělené 
prostředky

282.353.590 258.020.101
91,38% 85,14%

LIFE + / LIFE III / nevládní organizace 
/ Forest Focus 208.562.150 201.859.366 96,79% 92,28%
Agentura EEA 35.389.440 35.389.440 100,00% 97,72%
Finanční nástroj pro civilní ochranu 15.274.400 8.984.275 58,82% 44,52%
Příspěvek na mezinárodní činnosti
v oblasti životního prostředí (povinné 
příspěvky v rámci mnohostranných 
dohod o životním prostředí) 4.150.000 3.087.506 74,40% 55,31%

Pilotní projekty a přípravné akce 18.577.600 8.699.514 46,83% 24,44%
Program pro konkurenceschopnost
a inovaci (CIP) 400.000 0 0,00% –

CELKEM 300.357.750 262.082.137 87,26% 79,71%

Veřejné zdraví

Celková vysoká míra čerpání prostředků na závazky v roce 2009 (100 %) svědčí o zlepšení 
oproti předchozímu roku (98 % v roce 2008). U všech rozpočtových položek je míra plnění 
100 % nebo těsně pod touto hodnotou. 
Míra čerpání prostředků na platby je uspokojivá, 87 %, což představuje zlepšení oproti roku 
2008 (84 %).

Program veřejného zdraví 
Míra čerpání prostředků na platby se oproti předchozím letům výrazně zlepšila a dosáhla 
99,37 % (pro srovnání, v roce 2008 činila 89 %).
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Tabákové fondy
Pokud jde o prostředky na platby, jsou to neoddělené prostředky a platby se mohou uskutečnit 
až do 31. prosince roku následujícího po roce, kdy byly uzavřeny závazky. V tomto 
konkrétním případě byla smlouva podepsána v roce 2009 a její plnění bude dokončeno v roce 
2010. Proto se příslušné platby uskuteční v roce 2010, kdy očekáváme, že míra plnění 
dosáhne 100 %. Procento čerpání prostředků na platby na konci roku 2009 činí 51 %
a odpovídá platbám za závazky uzavřené v roce 2008. Nedošlo tedy k situaci, že by 
prostředky nebyly řádně čerpány.

Pilotní projekty a přípravné akce
Jedná se o oddělené prostředky a platby se mohou uskutečnit v průběhu několika let. 
Pokud jde o rozpočtovou položku 17 03 08, v roce 2009 GŘ SANCO zaplatilo závazky 
uzavřené v roce 2008 (ve výši 0,5 milionu EUR). V roce 2009 byl tento pilotní projekt 
prodloužen a rozpočtový orgán na něj poskytl další prostředky na závazky a na platby ve výši 
1 milion EUR. Tyto další prostředky na platby nebyly v roce 2009 třeba, protože platby se 
uskuteční v letech 2010 a 2011.

Pokud jde o položku 17 03 09, rok 2009 byl prvním rokem provádění tohoto projektu, který 
byl věnován jeho zahájení, vyhlášení výzvy k předkládání návrhů a výběru dodavatele. 
Rozpočtový orgán přidělil prostředky na platby, které nebyly v roce 2009 třeba, protože 
platby se uskuteční v období 2010–2012.

Bezpečnost potravin, zdraví zvířat, dobré životní podmínky zvířat a zdraví rostlin 
a) Prostředky na závazky: vysoká míra čerpání, 98 %
Celková vysoká míra čerpání prostředků v roce 2009 zůstává stabilní ve srovnání
s předchozím rokem (98 % v roce 2008).
U všech rozpočtových položek je míra plnění 95 % nebo vyšší. 

Jedinou oblastí, v níž lze pozorovat nižší míru čerpání, je rozpočtová položka 17 04 04 01 
Mezinárodní dohody a členství v mezinárodních organizacích, v jejímž rámci je placen 
členský příspěvek v CHF a směnný kurz mezi EUR a CHF ovlivnil jak odhad výše 
prostředků, které byly od rozpočtového orgánu požadovány, tak výši prostředků na závazky
a na platby, které byly o rok později skutečně čerpány.

b) Prostředky na platby: uspokojivá míra čerpání, 82%
Tato míra čerpání je mírně nižší než v roce 2008 (87 %). 
Vzhledem k vysokým částkám disponibilních prostředků činí nevyužité prostředky na 
opatření k eradikaci nákaz a fond na mimořádné události dohromady 20 milionů EUR. 
Pokud jde o opatření k eradikaci nákaz, konečné žádosti o úhradu nákladů předložené
k proplacení členskými státy bývají často mnohem nižší než počáteční odhad, který se 
používá ke stanovení výše částek, které budou přiděleny. Výše požadovaných prostředků na 
platby odpovídá odhadu konečné výše platby, která má být zaplacena členským státům jako 
procento z částky vynaložené na závazky během předchozího roku. V roce 2009 jsme omezili 
výši prostředků na platby požadovaných od rozpočtového orgánu na 83 % částky vynaložené 
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na závazky. V roce 2010 jsme výši prostředků na platby požadovaných od rozpočtového 
orgánu omezili ještě více, a proto očekáváme, že se čerpání prostředků na platby zlepší.

Pokud jde o fond na mimořádné události, vzhledem ke složitosti vyúčtování nákladů a s tím 
souvisejícím rizikům se GŘ SANCO rozhodlo provádět předběžné finanční kontroly na místě 
vždy před proplacením žádostí o úhradu nákladů ve výši přes 2 miliony EUR. Tím se 
prodloužilo období pro ověření vyúčtování nákladů a řada plateb byla odložena na rok 2010.

Kromě toho byla částka 4 miliony EUR na Evropským parlamentem požadovanou přípravnou 
akci týkající se kontrolních stanovišť pro přepravu zvířat vynaložena v roce 2009, ovšem, jak 
je vysvětleno výše, platby se uskuteční v roce 2010 a v letech následujících. V roce 2008 
nebyly prostředky poskytnuté na tentýž pilotní projekt využity. Hodnotící výbor totiž dospěl
k závěru, ani jeden ze dvou předložených návrhů nesplňuje minimální kritéria pro hodnocení 
stanovená v příslušné výzvě. Poté, co byly zváženy různé možnosti, jak přidělené rozpočtové 
prostředky využít, bylo rozhodnuto pilotní projekt pro rok 2008 zrušit. 
Pokud jde o položky BA (17 01 04 01, 17 01 04 05 a 17 01 04 06), zbývající prostředky 
budou vyplaceny v roce 2010.


