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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za proračunski nadzor kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ocenjuje, da je splošna stopnja izvrševanja v proračunskih postavkah za okolje, javno 
zdravje in varnost hrane zadovoljiva;

2. poudarja, da je splošna stopnja izvrševanja proračuna na področju okolja znašala 97,12 %, 
kar je boljši rezultat kot 95,15 % pri obveznostih v preteklem letu; prav tako ugotavlja, da 
je bila stopnja izvrševanja plačil visoka, in sicer 99,92 %;

3. pozdravlja v splošnem izjemno stopnjo izvrševanja sredstev za obveznosti in plačila na 
področju javnega zdravja, ki je za obveznosti v vseh proračunskih vrsticah znašala skoraj 
100 %;

4. ugotavlja, da stopnja izvrševanja na področju varnosti hrane, zdravja in dobrega počutja 
živali ter zdravja rastlin v primerjavi s preteklim letom ostaja visoka, saj znaša 98 % za 
obveznosti; se zaveda, da se je ta stopnja pri plačilih nekoliko zmanjšala (82%); poziva 
države članice, naj si bolj prizadevajo, da bi Komisiji posredovale natančnejše ocene 
odhodkov za ukrepe za izkoreninjanje;

5. pozdravlja 99,35-odstotno stopnjo izvrševanja operativnega proračuna za LIFE+, kar je 
dober dosežek, sploh ker je proračunski organ povečal sredstva za prevzem obveznosti za 
29 milijonov EUR v primerjavi s prvotnim predlogom Komisije; ugotavlja, da je bilo na 
tretjem javnem razpisu za program LIFE+ izbranih 210 projektov za ukrepe na področjih 
narave in biotske raznovrstnosti (84), okoljske politike in vodenja (115) ter obveščanja in 
komunikacije (11); 

6. poudarja, da je bila pri prispevkih za mednarodne okoljske dejavnosti, iz katerih naj bi se 
krili obvezni in prostovoljni prispevki mednarodnim konvencijam, protokolom in 
sporazumom, dosežena splošna stopnja izvrševanja 84,46 % v primerjavi s 76,12 % v letu 
2008; se zaveda, da na stopnjo izvrševanja vplivajo tudi tečajna nihanja, saj se večina 
prispevkov izplačuje v ameriških dolarjih;

7. ugotavlja, da je stopnja izvrševanja za finančni instrument za civilno zaščito, ki zajema 
odzivanje na nesreče, ukrepe za pripravljenost ter ukrepe preprečevanja ali zmanjševanja 
posledic nesreč, znašala 72,56 %, kar ustreza 15.411 milijonom EUR; ob tem ugotavlja, 
da je stopnja izvrševanja plačil znašala samo 44,52 %, ker so bili javni razpisi objavljeni 
šele v prvi polovici leta 2009, zato projekti niso bili dokončani;

8. v zvezi s sredstvi za izredne razmere in nesreče ugotavlja, da so končni zahtevki za 
povrnitev stroškov, ki jih predložijo države članice, pogosto precej manjši, kot je bilo 
predvideno v začetku; države članice poziva, naj si bolj prizadevajo, da bi Komisiji 
posredovale natančnejše ocene odhodkov, Komisijo pa, naj poskrbi za dodatno pomoč 
državam članicam pri pripravi teh ocen;

9. ugotavlja, da so bili v okviru proračuna za leto 2009 na področju okolja uresničeni trije 
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pilotni projekti in dva pripravljalna ukrepa, na področju javnega zdravja pa štirje; je 
seznanjen s slabo kakovostjo predlogov za pilotni projekt „Trgovanje z emisijami 
žveplovega dioksida v Baltskem morju“, zaradi česar pogodba ni bila podpisana; se 
zaveda, da je bil pripravljalni ukrep za nadzorne točke za prevoz živali preklican zaradi 
nekakovostnih predlogov, ki niso izpolnjevali minimalnih meril ocenjevanja; 

10. poudarja, da morajo biti javni razpisi bolje usmerjeni in da je treba ponuditi dodatno 
pomoč prijaviteljem, zlasti pri programih za javno zdravje, da bi se izognili vlogam za 
projekte, ki očitno niso upravičeni do sredstev ali so slabe kakovosti; ne glede na to se 
zaveda, da bo pri izvajanju nekaterih projektov vedno prihajalo do težav; 

11. poudarja, da spoštovanje upravnih in finančnih določb finančne uredbe ne sme voditi do 
nepotrebnih zamud pri dodeljevanju sredstev ali izbiranju projektov za financiranje; 
poziva Komisijo, naj si še naprej prizadeva izboljšati svoje upravne postopke, ki vplivajo 
na izvrševanje sredstev za prevzem obveznosti in plačila;

12. ugotavlja, da je konec leta 2009 izvajalska agencija za zdravje in potrošnike, upravni 
organ Evropske komisije, na področju javnega zdravja upravljala 361 projektov z 
deljenimi stroški, od česar so bile za 287 projektov podpisane pogodbe, kar skupaj 
predstavlja prispevek EU v znesku 156 milijonov EUR; poudarja, da je upravni proračun 
izvajalske agencije za program javnega zdravja, potreben za izvajanje programov 
Skupnosti, skupaj znašal 6,4 milijona EUR; je seznanjen z novimi, strukturiranimi 
metodami poročanja, ki omogočajo boljše spremljanje izvrševanja proračuna, da se 
prepreči prenose in da se strogo spoštuje načelo enoletnosti proračuna;

13. na osnovi razpoložljivih podatkov meni, da je Komisiji mogoče podeliti razrešnico glede 
odhodkov na področju okoljske politike, javnega zdravja in varnosti hrane za leto 2009.
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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Tema mnenja je izvrševanje proračuna na področju okolja, javnega zdravja in varnosti hrane v 
proračunskem letu 2009.

Okolje

Splošna stopnja izvrševanja je znašala 97,12 %, kar je zadovoljivo, saj je bil v vseh 
proračunskih vrsticah v primerjavi z letom poprej dosežen napredek.

LIFE +
Izvajanje programa LIFE + je bilo zelo uspešno, kar zadeva obveznosti. Med proračunskim 
postopkom je proračunski organ povečal sredstva za prevzem obveznosti za skoraj 
29,3 milijona EUR v primerjavi s predlogom proračuna, ki ga je pripravila Komisija, in vsa 
dodatna sredstva, ki so bila odobrena, so bila v celoti uporabljena. Komisija je poskrbela, da 
so bile prevzete obveznosti za 99,35 % operativnega proračuna programa LIFE + 
(proračunska vrstica 07 03 07):

– 250.000.000 EUR za javni razpis za projekte, ki se financirajo z donacijami za ukrepe, 
objavljen 15. maja 2009, pri čemer je bila v skladu s členom 76 finančne uredbe in členom 92 
izvedbenih pravil sprejeta obveznost za celotni znesek, kar je omogočilo izvedbo postopkov 
izbora in oddaje naročil v letih 2009 in 2010; rezultati razpisa so bili objavljeni julija in 
avgusta 2010, pogodbe o dodelitvi sredstev z upravičenci pa podpisane do konca leta 2010;
– 8.749.860 EUR za podporo operativnim dejavnostim nevladnih organizacij, ki so dejavne 
predvsem na področju varstva in poudarjanja pomena okolja na evropski ravni in vključene v 
razvoj in izvajanje politike in zakonodaje Skupnosti – javni razpis objavljen z rokom 
1. december 2008, pogodbe o dodelitvi sredstev podpisane v prvem semestru 2009;
– 39.302.812 EUR za ukrepe v podporo Komisiji pri zagonu in spremljanju oblikovanja 
politik in zakonodaje, pa tudi komuniciranju in ozaveščanju (zeleni teden, teden evropske 
mobilnosti, akcije ozaveščanja o podnebnih spremembah in biotski raznolikosti);

– 15.029.334 EUR za odhodke za upravno podporo, z doseženo stopnjo izvrševanja 87,63 % 
(pri izglasovanem proračunu v znesku 17.150.000 EUR) v primerjavi s stopnjo 75,65 % v letu 
2008. Pri tem je treba upoštevati, da bo upravna podpora za spremljanje projektov, izbranih na 
javnih razpisih v letu 2009 (ob upoštevanju povečanja sredstev, ki ga je odobril proračunski 
organ), najverjetneje potrebna šele v letu 2010 in pozneje.

Finančni instrument za civilno zaščito
Nova pravna podlaga za civilno zaščito, sprejeta 5. marca 2007, razširja obseg tega 
instrumenta, ki po novem zajema zaščito – predvsem ljudi, pa tudi okolja in premoženja, 
vključno s kulturno dediščino – v primeru naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči človek, 
terorističnih dejanj ter tehnoloških, radioloških in okoljskih nesreč. 
Finančni instrument za civilno zaščito obsega naslednje:
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Odzivanje na katastrofe, vključno s transportom pomoči v EU pri ukrepih v okviru 
mehanizma civilne zaščite – če je pomoč poslana v odgovor na nesrečo v državi članici ali 
državi, ki sodeluje v programu, se ukrepi financirajo iz proračunske vrstice 07 04 01, če je 
pomoč poslana v odgovor na nesrečo v tretjih državah, se financira iz proračunske vrstice 
19 06 05.
Ukrepi za pripravljenost (odkrivanje, usposabljanje, mreže, vaje, izmenjava strokovnjakov, 
sistemi in orodja informacijske in komunikacijske tehnologije), ki se financirajo iz 
proračunske vrstice 07 04 01.

Ukrepi za preprečevanje ali blažitev posledic v izjemnih razmerah (študije vzrokov za 
katastrofe, napovedovanje, obveščanje javnosti), ki se financirajo iz proračunske vrstice 
07 04 01.

Odzivanje na nesreče
Pravna podlaga na tem področju predvideva ukrepe za podporo in sofinanciranje transporta 
pomoči civilne zaščite v državo, ki jo je prizadela nesreča, pod določenimi pogoji. Komisija je 
8. avgusta 2007 sprejela izvedbene ukrepe za te nove ukrepe.1 Leto 2009 je bilo prvo leto, ko 
je bil na voljo pogodbeni okvir za transport pomoči civilne zaščite v državo, ki jo je prizadela 
nesreča: okvirna pogodba za te operacije s posrednikom je bila podpisana 17. decembra 2008. 

Za nove ukrepe je bil v sklepu o financiranju prvotno predviden znesek 10.742.000 EUR 
(8.192.000 EUR v proračunski vrstici 19 06 05 za intervencije v tretjih državah in
2.550.000 EUR v proračunski vrstici 07 04 01 za intervencije v EU).
Dejanska poraba sredstev je neposredno odvisna od nesreč, ki se zgodijo, in zahtevkov držav 
članic za dodaten transport, torej jo je težko napovedati. Med letom so mogoči popravki 
proračunskih sredstev, tako da je bil v letu 2009 na primer prerazporejen znesek 
1.500.000 EUR iz proračunske vrstice 07 04 01 (DEC 41/2009) v korist programa za zdravje 
(dodatni ukrepi za preprečevanje pandemije H1N1); prav tako je bil prerazporejen znesek 
5.000.000 EUR, in sicer iz vrstice 19 06 05 za odzivanje na nesreče v tretjih državah za 
podporo za Afganistan (DEC 37/2009).

Na koncu je bilo za ukrepe za odzivanje na nesreče dejansko porabljenih 784.968 EUR. V 
letu 2009 je Skupnost nudila pomoč v okviru mehanizma civilne zaščite v državah članicah 
(gozdni požari v Bolgariji, Franciji, na Portugalskem in v Grčiji, potres v Italiji) in tretjih 
državah (Moldavija (pomanjkanje plina), Fidži (poplave), Gaza (oboroženi spopadi), 
Namibija (poplave), Tadžikistan (poplave), Benin (poplave), Albanija (gozdni požari), Tajvan 
(tajfun), Burkina Faso (poplave), Filipini (poplave), Indonezija (potres), Samoa (cunami), 
Ukrajina (H1N1), Gruzija (potres)).
V začetku leta 2010 je Komisija prek Centra za spremljanje in obveščanje (MIC) namenila 
precejšnje vsote za transport nujne pomoči na Haiti po potresu. 
Pri ciljih pripravljenosti in preprečevanja je stopnja izvrševanja zadovoljiva, in sicer 89 % 
zneska 16.100.000 EUR za javne razpise za predloge in ponudbe, objavljene v prvem 
semestru 2009.

                                               
1 Odločba Komisije št. 2007/606/ES, Euratom z dne 8. avgusta 2007 o določitvi pravil za izvajanje 
določb o prevozu iz Sklepa Sveta 2007/162/ES, Euratom o vzpostavitvi finančnega instrumenta za civilno 
zaščito (UL L 241, 14.9.2007, str. 17)
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Gl. tudi razdelek 1.4 o izvedbi pripravljalnega ukrepa na področju civilne zaščite.
Od leta 2010 instrument civilne zaščite upravlja GD ECHO pri Komisiji. 

Prispevki za mednarodne okoljske dejavnosti
Ta sredstva so namenjena obveznim in prostovoljnim prispevkom vrsti mednarodnih 
konvencij, protokolov in sporazumov, katerih pogodbenica je Skupnost, ter pripravljalnemu 
delu za mednarodne sporazume, ki bodo vključevali Skupnost. Večina prispevkov se plačuje 
v ameriških dolarjih, zato je dejansko izvrševanje lahko odvisno od tečajnih nihanj. Stopnja 
izvrševanja v letu 2009, ki je znašala 84,46 %, je bila zadovoljiva.

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi
V okviru proračuna 2009 je bilo izvršenih pet pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov:

Proračunska 
vrstica

Naslov Sredstva za 
obveznosti 

% izvrševanja

07 02 03 Pilotni projekt – Okoljsko spremljanje 
območja Črnega morja in skupni 
evropski okvirni program za razvoj 
črnomorske regije (2. leto)

1.000.000 100 %

07 03 15 Pilotni projekt – Trgovanje z emisijami 
žveplovega dioksida v Baltskem morju 
(2. leto)

2.000.000 100 %

07 03 16 Pilotni projekt – Razvoj preprečevalnih 
ukrepov za ustavitev dezertifikacije v 
Evropi (1. leto)

1.000.000 99,98 %

07 03 17 Pripravljalni ukrep – Podnebje 
Karpatske kotline (1. leto)

2.500.000 100 %

07 04 05 Pripravljalni ukrep – Zmogljivost za 
hitro odzivanje EU (2. leto)

7.500.000 87,84 %

Stopnja izvrševanja je bila zadovoljiva: trije od petih ukrepov so se izvajali že drugo leto in so 
lahko gradili na izkušnjah iz preteklega leta. 
Ukrep za zmogljivost za odzivanje EU je združil dva pretekla ukrepa iz proračuna 2008, 
namreč pilotni projekt „Okrepitev sodelovanja držav članic pri boju proti gozdnim požarom“ 
(3.500.000 EUR v proračunu 2008) in pripravljalni ukrep „Zmogljivost za hitro odzivanje 
EU“ (4.000.000 EUR v proračunu 2008). Stopnja izvrševanja 87,85 % za znesek 
7.500.000 EUR, ki zajema en javni razpis za zbiranje predlogov, en javni razpis za zbiranje 
ponudb in eno študijo, na podlagi katerih so bile podpisane tri pogodbe o izvajanju storitev, 
eno naročilo študije in sedem pogodb o dodelitvi sredstev, je bila prav tako zadovoljiva.

Odobrena plačila
Dosežena je bila skupna stopnja izvrševanja 87,26 %, kar je napredek v primerjavi z 
letom 2008 (79,71 %). 
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Opis

Sredstva za plačila 
(vključno s 

spremembami 
proračuna in 

prerazporeditvami)

Plačano
Odstotek 

2009
Odstotek 

2008
Vrstice za tehnično pomoč / 
neločena sredstva    18.004.160          

4.062.036   22,56 % 21,86 %
Operativne vrstice / ločena 
sredstva    282.353.590        

258.020.101   91,38 % 85,14 %
LIFE + / LIFE III / nevladne 
organizacije / Forest Focus 208.562.150 201.859.366 96,79 % 92,28 %
Evropska agencija za okolje 
(EEA) 35.389.440 35.389.440 100,00 % 97,72 %
Finančni instrument za civilno 
zaščito 15.274.400 8.984.275 58,82 % 44,52 %
Prispevki za mednarodne 
okoljske dejavnosti (obvezni 
prispevki k večstranskim 
okoljskim sporazumom) 4.150.000 3.087.506 74,40 % 55,31 %
Pilotni projekti in pripravljalni 
ukrepi 18.577.600 8.699.514 46,83 % 24,44 %
Program za konkurenčnost in 
inovacije (CIP) 400.000 0 0,00 % –

SKUPAJ 300.357.750 262.082.137 87,26 % 79,71 %

Javno zdravje

Splošna visoka stopnja izvrševanja sredstev za prevzem obveznosti v letu 2009 (100 %) kaže 
na izboljšave v primerjavi s prejšnjim letom (98 % v letu 2008). Stopnja izvrševanja za vse 
proračunske vrstice je 100 % ali skoraj 100 %. 

Stopnja izvrševanja sredstev za plačila je zadovoljiva, 87 %, kar je prav tako izboljšanje v 
primerjavi z letom 2008 (84 %).

Program javnega zdravja 
Stopnja izvrševanja plačil se je v primerjavi s preteklimi leti občutno izboljšala in dosegla 
99,37 % (v letu 2008 je na primer znašala 89 %).

Sklad za tobak
Kar zadeva plačila, ne gre za ločena sredstva in jih je mogoče izplačati do 31. decembra leta, 
ki sledi letu, ko so bile sprejete obveznosti. V tem primeru je bila pogodba podpisana 
leta 2009 in bo izvršena leta 2010. Ustrezna plačila bodo tako opravljena leta 2010, ko naj bi 
stopnja izvrševanja po pričakovanjih dosegla 100 %. Stopnja izvrševanja plačil je na koncu 
leta 2009 znašala 51 %, kar ustreza plačilu obveznosti, sprejetih leta 2008. Razvidno je torej, 
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da ne gre za nezadostno izvrševanje.

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi
Sredstva so ločena in plačila se izvajajo v obdobju več let. 
Kar zadeva proračunsko vrstico 17 03 08, je GD SANCO v letu 2009 plačal obveznosti, ki jih 
je prevzel v letu 2008 (0,5 milijona EUR). Leta 2009 je bil ta pilotni projekt podaljšan in 
proračunski organ mu je dodelil dodatna sredstva za prevzem obveznosti in plačila v znesku 
1 milijon EUR. Dodatna sredstva pa v letu 2009 niso bila potrebna, saj bodo plačila izvedena 
v letih 2010 in 2011.

Kar zadeva vrstico 17 03 09, je bilo leto 2009 prvo leto izvrševanja, posvečeno zagonu 
projekta, organizaciji javnega razpisa in izbiri izvajalca. Proračunski organ je v letu 2009 
dodelil dodatna sredstva, ki pa niso bila potrebna, saj bodo plačila izvedena v obdobju 2010–
2012.

Varnost hrane, zdravje in dobro počutje živali ter zdravstveno varstvo rastlin 
a) Sredstva za prevzem obveznosti: visoka stopnja izvrševanja, 98%
Splošna visoka stopnja izvrševanja v letu 2009 ostaja na enaki ravni kot v prejšnjem letu 
(98 % v letu 2008).
Stopnja izvrševanja za vse proračunske vrstice je 95 % ali več. 

Edino področje, kjer je bila stopnja izvrševanja nekoliko nižja, je proračunska vrstica 17 04 
04 01 – Mednarodni sporazumi in članstvo v mednarodnih organizacijah, saj se članarine 
plačujejo v švicarskih frankih, menjalni tečaj med evrom in frankom pa je vplival tako na
načrtovana potrebna sredstva, zahtevana od proračunskega organa, kot na prevzete obveznosti 
in plačila leto pozneje.

b) Sredstva za plačila: zadovoljiva stopnja izvrševanja, 82 %
Stopnja izvrševanja plačil se je v primerjavi z letom 2008 (87 %) nekoliko zmanjšala. 
Neporabljeni zneski so visoki, tisti za ukrepe za izkoreninjanje in sklad za nujne primere 
znašajo 20 milijonov EUR. 
Kar zadeva ukrepe za izkoreninjenje, so bili končni zahtevki držav članic za povračilo 
stroškov pogosto precej manjši kot začetne ocene, ki se uporabljajo pri določanju višine 
sredstev za obveznosti. Znesek zahtevanih sredstev za plačila ustreza ocenjenemu znesku 
končnih plačil, ki jih prejmejo države članice kot odstotek zneska prevzetih obveznosti v 
prejšnjem letu. V letu 2009 so bila sredstva za plačila, zahtevana od proračunskega organa, 
omejena na 83 % zneska prevzetih obveznosti. V letu 2010 je bil znesek za plačila, zahtevan 
od proračunskega organa, še bolj omejen, zato se pričakuje višja stopnja izvrševanja plačil.

Kar zadeva sklad za nujne primere, je GD SANCO zaradi kompleksnosti izjav o stroških in 
tveganja sklenil, da bo pred izplačilom zahtevkov za povračilo stroškov, ki so znašali več kot 
2 milijona EUR, opravil predhodno finančno preverjanje na kraju samem. Zato se je obdobje 
veljavnosti izjav o stroških podaljšalo, številna izplačila pa preložila na leto 2010.

Poleg tega so bile v letu 2009 prevzete obveznosti za 4 milijone EUR za pripravljalni ukrep 
nadzornih točk za prevoz živali, ki ga je zahteval Parlament, vendar bodo plačila izvedena 
šele v letu 2010 in pozneje, kot je bilo pojasnjeno zgoraj. V letu 2008 sredstva, namenjena za 
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ta pilotni projekt, niso bila porabljena. Izbirna komisija je namreč ocenila, da nobeden od 
dveh prispelih predlogov ne izpolnjuje minimalnih meril ocenjevanja za razpis. Potem ko so 
se pokazale različne možnosti za porabo dodeljenih sredstev, je bil ukrep za leto 2008 
preklican.

Preostala sredstva v vrsticah BA (17 01 04 01, 17 01 04 05 in 17 01 04 06) so bila izplačana v 
letu 2010.


