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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. a környezetvédelemre, közegészségügyre és élelmiszer-biztonságra vonatkozó 
költségvetési tételek végrehajtásának általános mértékét kielégítőnek tartja;

2. felhívja a Bizottságot, hogy mozdítsa elő a többéves programok pályázói számára történő 
további segítségnyújtást ; üdvözli az ajánlati felhívások jobb összehangolására és a 
kérelmezők nagyobb mértékű segítésére irányuló erőfeszítéseket annak érdekében, hogy ne 
nyújtsanak be olyan pályázatokat, amelyek egyértelműen nem támogathatóak, valamint 
minőségi szempontból nem megfelelőek; megjegyzi továbbá, hogy a kielégítő helyzet 
eléréséig további munkára van szükség; felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a 
végrehajtás különböző szakaszait a végrehajtási ciklus előmozdítása érdekében ez év 
során;

3. megállapítja, hogy a kifizetések aránya sem a környezetvédelem, sem az egészségügy, sem 
az élelmiszer-biztonság területén nem érte el a 80%-ot; elismeri, hogy nehéz megtervezni a 
kifizetési előirányzatokra vonatkozó igényeket, mivel a Bizottság tervezési tevékenysége 
részben a számlák gyors benyújtásától függ a kedvezményezettek és az ajánlattevők 
részéről; felhívja azonban a Bizottságot, hogy folytassa erőfeszítéseit azon saját 
eljárásainak javítására, amelyek hatással vannak a kifizetési előirányzatok végrehajtására;

4. reméli, hogy az új pénzügyi tervben bemutatott modell, nevezetesen az azonos 
politikaterülethez tartozó tevékenységek egyetlen program és költségvetési tétel alatt való 
összefogása növelni fogja a rendelkezésre álló előirányzatok felhasználásának 
eredményességét;

5. a rendelkezésre álló adatok alapján azon a véleményen van, hogy a Bizottság 2005-ben 
mentesítést kaphat a környezetvédelmi politika, a közegészségügy és az élelmiszer-
biztonság területén eszközölt kiadások tekintetében.
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RÖVID INDOKOLÁS

Jelen vélemény a költségvetés végrehajtását vizsgálja a környezetvédelem, a közegészségügy 
és az élelmiszer-biztonsági politika területén a 2005-ös pénzügyi évben.

KÖRNYEZETVÉDELEM 

A környezetvédelemmel kapcsolatos költségvetési tételekben szereplő kötelezettségvállalások 
végrehajtási aránya – 97%-os átlagos szintjével – igen jónak nevezhető a belső politikák 
vonatkozásában. Ez nagyrészt a LIFE és a Forest Focus programok kötelezettségvállalásai 
magas arányának köszönhető, amelyek együttesen a költségvetés kétharmad részét teszik ki a 
környezetvédelmi politika területén. Emellett a nem kormányzati szervezetek alapvető 
támogatására elkülönített előirányzatokat szintén csaknem teljes mértékben végrehajtották. 

A korábbi évekhez hasonlóan két kisebb – a polgári védelmi és a tengerszennyezés elleni –
program végrehajtása nehezebbnek bizonyult. A polgári védelmi program esetében a 
kötelezettségvállalások szintje 2004-hez képest 2005-ben kismértékben (75%-ról 81%-ra) nőtt, 
ami nagyrészt az ajánlattételi felhívásokkal kapcsolatos tájékoztatás javítására irányuló 
fokozott bizottsági erőfeszítéseknek köszönhető. A tengerszennyezés elleni program esetében 
a rendelkezésre álló előirányzatok több mint kétszeresével növekedtek (800 000 euróról 1 900 
000 euróra), de csak 58%-ukat sikerült végrehajtani. Mindkét terület meglehetősen speciális, 
és a lehetséges ajánlattevők száma kicsi. Ami a tengerszennyezést illeti, a hozzájárulások 
alacsony, a Tanács határozatában meghatározott szintje korlátozta a források általános 
felhasználását.

A jogalkotással, felvilágosítással és egyéb általános intézkedésekkel, valamint a 
környezetvédelmi jogalkotással kapcsolatos költségvetési tételekben szereplő forrásokat a 
Környezetvédelmi Főigazgatóság meglévő jogszabályok végrehajtására, és új politikai 
kezdeményezések kidolgozására irányuló széles körű tevékenységeinek támogatására 
használják. A fenti tevékenységek alapját a hatodik környezetvédelmi cselekvési program 
képezi. A forrásokat támogatásra vonatkozó ajánlattételi felhívások, valamint tanulmányokra 
és szolgáltatási szerződésekre vonatkozó beszerzési eljárások segítségével használják fel, ahol 
a Bizottság választja ki a legjobb megtérülést kínáló pályázatokat, gyakran az eredetileg 
feltételezett árnál olcsóbban. Ezek végrehajtási aránya a 2004-es 81%-ról 2005-ben 87%-ra 
nőtt. 

A nemzetközi környezetvédelmi tevékenységek, például a harmadik országokat érintő LIFE 
program végrehajtási aránya (96%) jóval meghaladta az egy évvel korábbi értéket. A 
Bizottság által az ajánlattételi felhívások javítására és ismertebbé tételére tett erőfeszítések 
némi késéssel meghozták gyümölcsüket.

Az általános helyzet a kifizetések terén kevésbé ad okot megelégedésre, ugyanis az átlagos 
végrehajtási arány 78%-os volt, amely nagyjából megegyezik a 2004-es értékkel. A 2004-es 
kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos problémák egy évvel később kifizetési problémákká 
váltak. A Bizottság csak bizonyos mértékig képes a helyzet irányítására és javítására, mivel a 
kifizetések aránya nagyrészt a számlák benyújtásától függ a kedvezményezettek és az 
ajánlattevők részéről.
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KÖZEGÉSZSÉGÜGY

A 2004-es év volt a többéves közegészségügyi program (2003–2008) harmadik éve. A 
programra továbbra is megfelelő minőségű pályázatok érkeztek, ezért az előirányzatok nagy 
része (94%) felhasználásra kerül. 

A programciklus előmozdítására, és ezáltal finanszírozási határozatok elfogadásának 
meggyorsítására irányuló erőfeszítések eredményesek voltak, a kifizetések értéke 2004-re 
21%-kal nőtt. Továbbá az ajánlattételi felhívások fókuszáltabbá és specifikusabbá váltak, 
amely csökkentette a beérkező ajánlatok számát és lerövidítette az értékelésükhöz szükséges 
időt. Ezeket az eredményeket ugyanakkor néhány tényező háttérbe szorította. A 2004-es 
egyéni kötelezettségvállalások véglegesítését 2005-re halasztották, a közegészségügyi 
program végrehajtó hivatalának felállítása és az új egészségvédelmi és fogyasztóvédelmi 
program rengeteg forrást emésztettek fel. Az Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi 
Főigazgatóság szerint mindezek következtében későn véglegesítették a 2005-re kiválasztott 
projektek támogatási megállapodásaival kapcsolatos egyes kötelezettségvállalásokat. A 
fentiek elkerülhetetlen következményeként a kifizetési kötelezettségvállalások nem kerültek 
felhasználásra, ami ahhoz vezetett, hogy az Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatóság 
kifizetési kötelezettségvállalásai jelentős (17,6 millió eurós) csökkentését kérte.

A Dohányalap egyik felének kezelését továbbra is az Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi 
Főigazgatóság végezte, míg annak másik fele a Mezőgazdasági Főigazgatóság kezelésében 
maradt. A forrásokat az egész Közösségre kiterjedő, dohányzás elleni „Help” kampány 
finanszírozására fordították. A több kisebb projekttel operáló korábbi modellről az egységes 
többéves kampányra való átállás javította a Dohányalap általános végrehajtását, ugyanakkor 
ennek következtében a kötelezettségvállalások és a kifizetések között rendszeres, egy éves 
csúszás keletkezett.


