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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. e tekintetben aggályosnak tartja a Számvevőszéknek az uniós költségvetés végrehajtásáról 

szóló éves jelentésében a környezet- és egészségügyi politika, továbbá a vidékfejlesztés és 

a halászat területeinek ismertetését, mivel abból kiderül, hogy az év végére a kifizetéseket 

lényeges hibák jellemezték; gondosan megjegyzi, hogy ez a következtetés kizárólag a 

vidékfejlesztésre vonatkozik; felkéri a Számvevőszéket, hogy a jövőben másfajta 

ismertetést alkalmazzon, amely figyelembe veszi a Környezetvédelmi, Közegészségügyi 

és Élelmiszer-biztonsági Bizottság illetékességi körébe tartozó szakpolitikai területek jó 

teljesítményét; 

3. kielégítőnek tartja a környezetvédelemre, éghajlat-politikára, közegészségügyre és 

élelmiszer-biztonságra vonatkozó költségvetési tételek végrehajtásának általános arányát; 

hangsúlyozza, hogy 2011 volt az EUMSZ által meghatározott teljes költségvetési eljárás 

szerinti első költségvetési év; ismét emlékeztet arra, hogy az uniós költségvetés csupán 

0,76%-át irányozták elő a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 

Bizottság illetékességi körébe tartozó szakpolitikai eszközökre, figyelembe véve e 

területek egyértelmű európai uniós hozzáadott értékét és az EU polgárai által az EU 

környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos politikáinak biztosított támogatást; 

Környezetvédelem és éghajlat-politika 

4. hangsúlyozza a környezetvédelem és éghajlat-politika területén megvalósult 99,92%-os 

általános végrehajtási arányt; megjegyzi továbbá, hogy a kifizetések végrehajtása 88,05%-

os volt; megjegyzi, hogy ez volt az első év, amikor a környezetvédelemre és az éghajlat-

politikára vonatkozó költségvetési sorok végrehajtását a Környezetvédelmi Főigazgatóság 

és az újonnan létrehozott Éghajlatpolitikai Főigazgatóság végezte, és ezzel költségvetési 

értelemben önálló felelősségre tettek szert 2011-ben; 

5. elégedett a LIFE+ működési költségvetésének 99,82%-os végrehajtásával, ami mutatja a 

program mint a kizárólag a környezetvédelem előmozdítását szolgáló egységes eszköz 

szükségességét és elfogadottságát; megjegyzi, hogy 2011-ben 267 179 828 eurót 

különítettek el a tagállamokban megvalósuló projektre, 8 997 284 euróval támogatták nem 

kormányzati szervezetek működési tevékenységeit, 46 817 919 eurót használtak fel a 

Bizottság szakpolitika-kezdeményezési és -ellenőrzési, valamint jogalkotás-fejlesztési 

feladatinak támogatására irányuló intézkedésekre, 17 589 277 eurót pedig adminisztratív 
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támogatásra; a továbbiakban is figyelemmel kíséri a LIFE+ forrásainak elkülönítését 

annak három tényleges felhasználási csatornája között; 

6. tudatában van annak, hogy amíg a LIFE+ fellépések az első évben az Éghajlatpolitikai 

Főigazgatóság illetékességi körébe tartoztak, a kifizetési arány csupán az 58,23%-ot érte 

el; megjegyzi, hogy ez az alacsony felhasználási arány annak tulajdonítható, hogy a 2011-

es költségvetés tervezése túl optimista volt, az igényelt összegek pedig túl magasak 

voltak; megjegyzi továbbá, hogy a végleges kifizetési elszámolásokat csak 2012-ben 

kérték; rámutat arra, hogy a nem felhasznált kifizetési előirányzatokat más költségvetési 

sorokra csoportosították át a minden év novemberében zajló átfogó 

előirányzatmaradvány-átcsoportosítási eljárás keretében; tudatában van annak, hogy 2011-

ben ezeket a kifizetési előirányzatokat a kohéziós költségvetési sorokban létrejött hiányok 

pótlására fordították; 

7. megjegyzi, hogy 2011-ben 23 nemzetközi szervezetnek nyújtottak finanszírozást, amely 

kötelező vagy önkéntes jellegű volt; megjegyzi, hogy a nemzetközi egyezményekhez, 

jegyzőkönyvekhez és megállapodásokhoz történő hozzájárulások szükségesek, mert az 

Unió ezekben részes fél, vagy részt vesz a jövőbeni nemzetközi megállapodások 

előkészítő munkájában; 

8. kielégítőnek tartja az összesen 11 765 508 eurót kitevő öt kísérleti projekt és előkészítő 

intézkedés végrehajtásának előrehaladását; tudatában van annak, hogy e fellépések 

végrehajtása nehézkes lehet a Bizottság számára tekintettel a végrehatásra vonatkozó 

szükséges eljárásokhoz (pl. cselekvési terv, pályázati felhívás) képest rendelkezésre álló 

alacsony összegekre; sürgeti a Bizottságot, hogy a jövőben összpontosítson az Unió 

számára valódi hozzáadott értéket képviselő kísérleti projektekre és előkészítő 

intézkedésekre; 

Közegészségügy és élelmiszer-biztonság 

9. üdvözli a kötelezettségvállalási előirányzatok közegészségügy terén megvalósult 98%-os 

végrehajtási arányát (az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság, az Európai 

Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ és az Európai Gyógyszerügynökség 

számára elkülönített előirányzatok kivételével), továbbá megjegyzi a 

kötelezettségvállalások élelmiszer-biztonság, állategészségügy és állatjóllét, valamint 

növényegészségügy területén megvalósult 95,1%-os végrehajtási arányát; tudomásul veszi 

a vonatkozó kifizetési előirányzatok 72,05%-os, illetve 98,1%-os végrehajtását; 

10. megjegyzi, hogy a közegészségügy területét jellemző alacsonyabb végrehajtási arányok 

oka az Egészség program illetékességi körébe tartozó támogatási megállapodások 

aláírásának lelassulása, és ennek következtében a kevesebb szükséges előfinanszírozás 

volt;  

11. felhívja a figyelmet a Számvevőszék észrevételeire az Egészség- és Fogyasztóügyi 

Végrehajtó Ügynökséggel kapcsolatban, amely a Bizottság adminisztratív egysége; 

elkötelezett az évenkéntiség elve iránt; ugyanakkor úgy véli, hogy a valóságban és a 

gyakorlatban az évenkéntiség elve nem minden esetben tartható be maradéktalanul; az 

egyértelműség érdekében kéri, hogy az Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó 

Ügynökség éves beszámolójáról szóló jelentés tegyen említést az évenkéntiség elve 



 

AD\924857HU.doc 5/6 PE500.740v02-00 

 HU 

végrehajtásának elmaradására vonatkozó okokról; 

12. tudomásul veszi a 17 04. költségvetési alcím (Élelmiszer- és takarmánybiztonság, 

állategészségügy, állatjólét és növényegészségügy) 95,1%-os végrehajtási szintjét; 

tudatában van annak, hogy a maradéktalan végrehajtás nem szükséges egyrészt a 

kéknyelv-betegség elleni oltásnak a tagállamok által előre jelzettnél alacsonyabb 

költségei, másrészt egyes tagállamok önkéntes, gazdák által finanszírozott programokra 

történő áttérése, harmadrészt a BSE-megbetegedések csökkentése miatt; megjegyzi a 

kifizetési előirányzatok végrehajtásának a 2010-es 90,5%-hoz képest 98,1%-ra történt 

növekedését; sürgeti a Bizottságot, hogy erősítse a tagállamokkal folytatott 

együttműködést az e szakpolitikai területet érintő előrejelzésekhez szükséges minél jobb 

és pontosabb adatok összegyűjtése érdekében;  

13. a rendelkezésre álló adatok és a végrehajtási jelentés alapján azon a véleményen van, hogy 

a Bizottság a 2011-es pénzügyi év vonatkozásában mentesítést kaphat a környezetvédelmi 

és éghajlat-politika, a közegészségügy és az élelmiszer-biztonság területen eszközölt 

kiadások tekintetében. 
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