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NÁVRHY

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

1. je spokojen s tím, jak Komise v roce 2018 celkově čerpala prostředky v rozpočtových 
položkách týkajících se životního prostředí, klimatu, veřejného zdraví a bezpečnosti 
potravin;

2. je spokojen s prací pěti decentralizovaných agentur, které spadají do jeho působnosti a 
které provádějí technické, vědecké nebo manažerské úkoly a pomáhají tak orgánům 
Unie vytvářet a provádět politiky v oblasti životního prostředí, klimatu, veřejného 
zdraví a bezpečnosti potravin, i s tím, jak tyto agentury plní své rozpočty;

3. konstatuje, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 
2018 znovu zjistil významnou míru výskytu chyb ve výdajových oblastech rozvoj 
venkova, tržní opatření financovaná z Evropského zemědělského záručního fondu 
(EZZF), rybolov, životní prostředí a klimatická opatření, připomněl, že na výdaje v této 
oblasti se vztahují složité podmínky způsobilosti a upozornil na typy chyb, k nimž může 
docházet, například nezpůsobilí příjemci, činnosti nebo vykázané náklady; konstatuje, 
že z 251 operací ve vzorku použitém k odhadu míry chybovosti v okruhu „Přírodní 
zdroje“ se týká životního prostředí, klimatických opatření a rybolovu 6 (tj. 2,4 %); 
konstatuje, že Účetní dvůr neodhadoval míru chybovosti u okruhu 3, který obsahuje 
výdaje na zdraví a bezpečnost potravin a krmiv;

Životní prostředí a klimatická opatření

4. upozorňuje na to, že v roce 2018 mělo GŘ ENV 456 zaměstnanců a jeho rozpočet 
dosáhl 469,02 milionu EUR;

5. poukazuje na to, že míra čerpání prostředků na závazky a na platby v roce 2018 dosáhla 
99,8 %, resp. 97,7 %;

6. zdůrazňuje, že podíl plateb po zákonné lhůtě dosáhl 8,20 % plateb provedených GŘ 
ENV v roce 2018 (v roce 2017 činil 5,85 %, o rok dříve 3,92 %); lituje zejména toho, že 
opožděné platby u programu LIFE dosáhly v roce 2018 vyšší míry (10,3 % oproti 5,8 % 
v roce 2017 a 3,9 % v roce 2016);

7. konstatuje, že v roce 2018 vykázalo GŘ ENV průměrnou zbytkovou míru chyb 0,09 %, 
tj. míru nepřekračující práh významnosti 2 %;

8. konstatuje, že GŘ ENV ve své výroční zprávě o činnosti zdůraznilo, že kvůli 
podmínkám vymezeným v rozhodnutí o externalizaci spolupráce s Výkonnou agenturou 
pro malé a střední podniky (EASME) ohledně zaměstnanců je situace se stavem 
zaměstnanců v GŘ ENV, kteří jsou přiděleni na činnosti související s programem LIFE, 
velmi napjatá, takže bude zřejmě nutné důkladněji prověřit pracovní metody 
a uspořádání tohoto GŘ;
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9. upozorňuje na to, že v roce 2018 spravovalo GŘ CLIMA v hlavě rozpočtu Unie 
„Opatření v oblasti klimatu“ částku ve výši 131,9 milionu EUR a mělo 200 
zaměstnanců; poukazuje na to, že míra čerpání prostředků na závazky a na platby v této 
hlavě v roce 2018 dosáhla 99,77 %, resp. 92,04 %;

10. vítá skutečnost, že v roce 2018 bylo z veškerých plateb GŘ CLIMA vyplaceno později 
než v zákonné lhůtě pouhých 0,93 % (v roce 2017 to bylo 3,9 %);

11. zdůrazňuje, že GŘ CLIMA a GŘ BUDG monitorují cíl vynakládat 20 % prostředků 
víceletého finančního rámce (VFR) na oblast klimatu a že GŘ CLIMA podporuje 
ostatní generální ředitelství při začlenění problematiky klimatu do jejich činností; vítá 
skutečnost, že v roce 2018 bylo 20,1 % rozpočtu Unie vynaloženo na činnosti v 
souvislosti s klimatem, lituje však toho, že na začátku roku 2019 se stále ještě 
odhadovalo, že se z rozpočtu Unie podaří v současném období VFR čerpat na 
problematiku klimatu pouhých 19,7 %;

12. žádá Komisi, aby každoročně předkládala Parlamentu zprávu s podrobným rozpisem 
toho, jak každá rozpočtová položka přispívá k cíli učinit problematiku klimatu 
průřezovým tématem, aby bylo usnadněno sledování plnění tohoto cíle;

13. je velice znepokojen tím, že výhrada z důvodu ohrožení pověsti a z právních, finančních 
a institucionálních důvodů týkající se značných bezpečnostních rizik zjištěných při 
údržbě a provozu systému registru Unie pro evidování a zveřejňování údajů o unijním 
systému obchodování s emisemi (EU ETS), obsažená ve výročních zprávách o činnosti 
od roku 2010 a potvrzená při posuzování rizik v roce 2018, je zopakována i ve výroční 
zprávě o činnosti GŘ CLIMA za rok 2018; vyjadřuje politování nad mimořádně 
dlouhým trváním této výhrady; vyzývá Komisi, aby tuto situaci rychle vyřešila;

Veřejné zdraví, bezpečnost potravin, zdraví a dobré životní podmínky zvířat a zdraví rostlin

14. konstatuje, že GŘ SANTE v roce 2018 plnilo ve svých oblastech politiky rozpočet ve 
výši 484,9 milionu EUR;

15. upozorňuje na to, že v oblasti veřejného zdraví je nejdůležitějším nástrojem finančního 
řízení zadávání veřejných zakázek a že v roce 2018 byly veškeré prostředky na závazky 
i na platby plně vyčerpány; zdůrazňuje, že v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv je 
rozpočet vynakládán do značné míry formou přímých grantů členským státům a že míry 
čerpání prostředků na závazky a na platby dosáhly 99,0 %, resp. 98,6 %;

16. konstatuje, že v roce 2018 vykázalo GŘ SANTE ve své výroční zprávě průměrnou 
zbytkovou míru chyb 1,9 %, tj. míru nepřekračující práh významnosti 2 %;

17. se znepokojením konstatuje, že podíl plateb v souvislosti se správou grantů, které GŘ 
SANTE provedlo včas, se snížil mezi lety 2016 a 2018 z 97 % na 83 %;

18. zdůrazňuje, že v roce 2018 pracovalo na GŘ SANTE 778 zaměstnanců (v roce 2017 
jich bylo 780);

19. poukazuje na problémy, o kterých hovoří GŘ SANTE ve své výroční zprávě o činnosti 
v souvislosti s prováděním třetího programu činnosti Unie v oblasti zdraví (2014–2020) 
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(dále jen „program v oblasti zdraví“); konstatuje, že tyto problémy se týkají současného 
mechanismu financování programu v oblasti zdraví, který umožňuje pouze financování 
projektů a může mít nepříznivý dopad na dlouhodobější udržitelnost prováděných 
činností, a složitosti některých mechanismů v tomto programu, například společných 
akcí prováděných  s členskými státy, která má za důsledek to, že doba, která uplyne od 
počátečního plánování dané činnosti až po její zahájení, může být dosti dlouhá;

20. zdůrazňuje problémy, o kterých hovoří GŘ SANTE ve své výroční zprávě o činnosti v 
souvislosti s prováděním společného finančního rámce (SFR) na období 2014–2020 v 
oblasti potravinového řetězce, jako je špatná přístupnost krizové rezervy a neexistence 
zavedené metody určování hodnoty zvířat, rostlin a produktů, které je třeba v rámci 
opatření k zamezení šíření určité choroby utratit či zničit;

21. na základě dostupných údajů a zprávy o plnění je toho názoru, že Komisi lze v oblasti 
životního prostředí, klimatu, veřejného zdraví a bezpečnosti potravin udělit 
absolutorium za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018.


