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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 celkovou míru plnění rozpočtových položek týkajících se životního prostředí, 
veřejného zdraví a bezpečnosti potravin za uspokojivou;

2. vyzývá Komisi, aby nadále poskytovala pomoc žadatelům v rámci víceletých programů;
vítá snahy o lepší zacílení nabídkových řízení a o poskytnutí větší pomoci žadatelům, aby 
se zabránilo předkládání takových žádostí o projekty, které jednoznačně nesplňují kritéria 
pro financování nebo jsou nevyhovující, pokud jde o jejich kvalitu, ale konstatuje, že pro 
dosažení uspokojivého stavu bude nutno vyvinout ještě větší úsilí;

3. konstatuje, že míra využívání plateb v oblastech životního prostředí, veřejného zdraví a 
bezpečnosti potravin nedosáhla ani 80 %; přiznává, že při plánování výše položek plateb 
došlo k potížím, neboť faktury předkládané ze strany příjemců i dodavatelů jsou značnou 
měrou mimo dosah Komise; vyzývá však Komisi, aby pečlivě přezkoumala své vlastní 
postupy s cílem zjistit, zda by bylo možné zlepšit plnění položek plateb;

4. poukazuje na to, že dodržování správních a finančních ustanovení finančního nařízení by 
nemělo být příčinou zbytečných průtahů při poskytování grantů nebo při výběru projektů, 
které mají být financovány;

5. na základě údajů, které jsou k dispozici, je toho názoru, že Komisi může být uděleno 
absolutorium, pokud jde o výdaje v oblasti politiky životního prostředí, veřejného zdraví a 
bezpečnosti potravin.
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SHORT JUSTIFICATION

This opinion examines the execution of the budget in the areas of environment, public health 
and food safety policy for the financial year 2004.

ENVIRONMENT 

The implementation rates for commitments for the environment budget lines were very good 
as regards internal policies, reaching the average level of 96%. This was largely due to the 
high commitment rates of Forest Focus and the LIFE programme, which represent more than 
2/3 of the budget for this policy area. Their commitment rates were between 97% and 99%.
The commitment rates for three much smaller programmes, civil protection, urban 
development and marine pollution, were fairly low, 75%, 72% and 57% respectively. These 
programmes are of a quite specific nature and the number of eligible applicants is therefore 
small. In some cases, the final contributions needed for projects were smaller than initially 
estimated. In 2004, the implementation rate of the external policy arm of the LIFE 
Programme was relatively low, 73%, due to the poor quality of the project applications. The 
efforts by the Commission to improve the call for proposals and to give it more publicity had 
not borne fruit to the level expected.

The implementation rates for the DG Environment budget lines on 'legislation, awareness 
raising and other actions' and 'legislation in the field of environment' fell below the average 
(79% and 78%). These budget lines are used to support a wide range of actions undertaken by 
the Commission to implement existing legislation and develop new policy initiatives. The 
resources are implemented through calls for proposals for grants and procurement procedures 
for studies or service contracts. According to DG Environment, the level of commitments 
results partly from the fact that 2004 was a transition year for the Commission. Some actions 
were postponed to 2005 in order to allow the new Commission to take the necessary 
decisions. Resources were focused on follow-up and implementation of proposals.

The overall picture is less satisfactory when it comes to payments. The rate, 77%, could 
naturally be higher. The Commission can certainly improve its own project management, 
planning and accounting systems but there are always elements related to projects and grants 
that are out of the Commission's immediate control. On the other hand, it should be 
remembered that the (final) payment rate is an indicator of the success of a whole procedure, 
from the adoption of a legal act to the selection of individual projects and to the actual 
payments to the beneficiaries.

PUBLIC HEALTH

Year 2004 was the second year of the multi-annual Public Health programme (2003-2008), 
which dominates the spending on health in the European Union. The programme continued to 
attract a great number of applications, which were now more focused and of better quality 
than in the first year. Almost 95% of the appropriations for 2004 could be committed.

Up to 60% the payment credits were used. According to DG SANCO, individual 
commitments for the grant agreements were made later in the year than foreseen, and 
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therefore no pre-financing payments were made in 2004 for grant agreements resulting from 
the 2004 call for proposals. The delays were partly due to the introduction of 'multi-partner 
grant agreements' which required some time consuming paper work. Moreover, the 
preparatory work for the Public Health Executive Agency and the new Health and Consumer 
Programme for 2007-2013 tied up part of the human resources devoted to the implementation 
of the programme. DG SANCO is consciously trying to improve the implementation cycle by 
various administrative and project management measures.

DG SANCO was responsible, again together with DG AGRI, for the implementation of 
Community tobacco fund. The improved implementation rates (99.2% for commitments 
and 87% for payments) reflect the fact that the available funds have been concentrated on 
one single multi-annual contract, which is easier to handle than a number of small ones.



PE 360.060v01-00 6/9 PA\571540CS.doc

CS

PŘÍLOHA
PLNĚNÍ ROZPOČTU NA ROK 2004

(v milionech EUR)
Rozpočto

vá 
položka

Název položky Položky závazků 
celkem

(původní 
rozpočet na rok 
2004, dodatkové

a opravné
rozpočty 

a převody, 
dodatečné 

prostředky, 
včetně 

prostředků
přenesených 
z roku 2003, 

opětovné použití 
nepoužitých 

příjmů apod.)

Přiděleno % Položky plateb 
celkem

(původní 
rozpočet na rok 
2004, dodatkové 

a opravné
rozpočty a 
převody, 

dodatečné 
prostředky, 

včetně 
prostředků

přenesených 
z roku 2003, 

opětovné použití 
nepoužitých 

příjmů apod.)

Plnění %

17 VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

17 03 01 
01

Veřejné zdraví (2003–2008) 60,6 57,2 94,.4 43,6 26,2 60,0

17 01 04 Veřejné zdraví (2003–2008) – 4,2 3,7 88,9 4,2 0,7 17,4
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02 Správní výdaje

17 03 02 Tabákový fond Společenství 14,4 14,3 99,2 22,1 7,9 35,8

07 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Závazky celkem 
(rok 2004)

Přiděleno % Platby celkem
(rok 2004)

Plnění %

07 03 01 
01

Ochrana lesů 30,0 29,7 99,2 24,5 2,1 8,7

07 03 02 Akční program Společenství 
podporující nevládní organizace, 
které se především zabývají 
ochranou životního prostředí

6,5 6,49 99,8 6,2 4,9 79,5

07 03 03 LIFE III – Projekty na území 
Společenství – Část I: Ochrana 
přírody

78,5 76,1 97,0 59,3 45,8 77,1

07 01 04 
02 *

LIFE III – Projekty na území 
Společenství – Část I: Ochrana 
přírody – Výdaje na správu a 
řízení

3,2 3,0 95,1 3,2 0,3 9,8

07 03 04 LIFE III – Projekty na území 
Společenství – Část II: Ochrana 
životního prostředí

78,4 76,1 97,0 58,5 46,1 78,8

07 01 04 
03 *

LIFE III – Projekty na území 
Společenství – Část II: Výdaje 

4,5 4,4 98,4 4,4 1,8 41,5
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na správu a řízení

07 03 06 
01

Akční program Společenství v 
oblasti civilní ochrany

7,2 5,4 74,8 4,6 3,4 74,6

07 01 04 
04 *

Akční program Společenství v 
oblasti civilní ochrany – Výdaje 
na správu a řízení

0,091 0,088 95,7 0,092 0,044 48,3

07 03 08 Rámec Společenství pro 
spolupráci na podporu 
udržitelného rozvoje měst

5,1 4,2 81,9 2,4 1,8 72,7

07 03 09 Spolupráce Společenství v 
oblasti znečištění moří

1,3 0,76 57,3 1,3 0,65 50,5

07 04 02 Zvyšování povědomí a ostatní 
obecné akce vycházející z 
akčních programů Společenství 
v oblasti životního prostředí

14,0 10,9 77,6 10,5 9,0 85,2

07 05 01 Právní předpisy v oblasti 
životního prostředí – Výdaje na 
správu a řízení

8,4 6,5 77,6 5,9 5,2 89,1

07 01 04 
01*

Právní předpisy, zvyšování 
povědomí a ostatní obecné akce 
vycházející z akčních programů 
Společenství v oblasti životního 
prostředí – správa a řízení

6,1 4,8 79,3 6,1 1,3 21,5
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07 02 01 Příspěvky na mezinárodní 
činnosti v oblasti životního 
prostředí

5,8 5,3 92,3 6,7 6,7 100

07 01 04 
06*

Příspěvky na mezinárodní 
činnosti v oblasti životního 
prostředí – Výdaje na správu a 
řízení

0,54 0,12 21,8 0,54 0,06 11,0

07 02 02 LIFE III (Evropský finanční 
nástroj pro životní prostředí) –
Operace mimo území 
Společenství

10,7 7,8 72,9 6,8 4,9 72,3

07 01 04 
05

LIFE III (Evropský finanční 
nástroj pro životní prostředí) –
Operace mimo území 
Společenství – Výdaje na správu 
a řízení

0,38 0,37 98,0 0,38 0,23 59,2

* Vezměte laskavě v úvahu, že část výdajů na správu a řízení je přidělena v souladu s předchozím finančním nařízením. Tyto částky nejsou v této
tabulce zahrnuty.


