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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w 
końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. uważa ogólny poziom wykonania pozycji budżetowych dotyczących środowiska, zdrowia 
publicznego i bezpieczeństwa żywności za zadowalający;

2. wzywa Komisję do podjęcia kroków mających na celu wspieranie dalszej pomocy dla 
podmiotów ubiegających się o nią w kontekście wieloletnich programów; z zadowoleniem 
przyjmuje wysiłki w celu lepszego ukierunkowania zaproszeń do składania ofert oraz 
zapewnienia większej pomocy wnioskodawcom, aby zapobiec składaniu wstępnych 
wniosków, które wyraźnie nie kwalifikują się do otrzymania pomocy lub o niskiej jakości;
dostrzega konieczność dalszej pracy w celu doprowadzenia do zadawalającego 
rozwiązania tej sytuacji; zwraca się do Komisji o zbadanie różnych etapów wdrażania w 
celu przyśpieszenia cyklu wdrażania w ciągu roku; 

3. stwierdza, że poziomy płatności w zakresie polityki ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
żywności wyniosły poniżej 80 %; ma świadomość trudności w planowaniu niezbędnych 
środków na pokrycie płatności, ponieważ Komisja zależna jest od sprawnego dokonywania 
rozliczeń przez beneficjentów i kontrahentów; wzywa jednakże Komisję do 
kontynuowania wysiłków mających na celu poprawę jej własnych procedur mających 
wpływ na wdrażanie środków na pokrycie płatności;

4. wyraża nadzieję, że wprowadzony w ramach nowej perspektywy finansowej model, tj. 
skupienie wszystkich działań z jednego obszaru polityki w jednym programie i linii 
budżetowej, zwiększy skuteczne wykorzystanie dostępnych środków;

5. na podstawie dostępnych danych wyraża opinię, że Komisji można udzielić absolutorium 
z wydatków w dziedzinie polityki ochrony środowiska, zdrowia publicznego i 
bezpieczeństwa żywności za rok 2005.
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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Niniejsza opinia analizuje wykonanie budżetu w obszarze polityki ochrony środowiska, 
zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności za rok 2005. 

ŚRODOWISKO 

Wskaźniki wykonania w przypadku zobowiązań z tytułu linii budżetowe dotyczących 
środowiska były bardzo dobre w przypadku polityk wewnętrznych i osiągnęły prawie 97%.
Spowodowane to było wysokimi wskaźnikami w ramach zobowiązań z tytułu programu LIFE 
i Forest Focus, które łącznie stanowią 2/3 budżetu w zakresie polityki ochrony środowiska.
Również środki na podstawowe finansowanie organizacji pozarządowych zostały prawie 
całkowicie rozdysponowane. 

Podobnie jak w kilku poprzednich latach okazało się, że wdrażanie dwóch mniejszych 
programów, obrony cywilnej i zanieczyszczenia morza napotykało na trudności. Poziom 
zobowiązań w dziedzinie obrony cywilnej nieznacznie wzrósł z 75% w 2004 r. do 81% w 
2005 r., w głównej mierze z uwagi na zwiększone wysiłki Komisji na rzecz lepszego 
informowania o zaproszeniach do składania wniosków. Jeżeli chodzi o program w dziedzinie 
zanieczyszczenia morza, dostępne środki zostały zwiększone ponad dwukrotnie (z 800 000 
euro do 1 900 000 euro), jednak wykorzystane zostały jedynie w 58%. W przypadku obu 
programów dziedzina jest bardzo specjalistyczna, a liczba potencjalnych wnioskodawców 
mała. W przypadku zanieczyszczenia morza niski pułap wkładów finansowych jeszcze 
bardziej ograniczył wykorzystanie funduszy.

Środki finansowe w ramach linii budżetowych „prawodawstwo, podnoszenie świadomości i 
inne działania” oraz „prawodawstwo w dziedzinie ochrony środowiska” wykorzystywane są 
do wspierania szerokiego zakresu działań podejmowanych przez DG ds. Środowiska w celu 
wdrażania istniejącego prawodawstwa i rozwijania nowych inicjatyw w zakresie tej polityki.
Szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego jest podstawą dla 
tych działań. Środki wdrażane są za pośrednictwem zaproszeń do składania ofert związanych 
z dotacjami i procedurami przetargowymi w zakresie badań lub umów o świadczenie usług, w 
ramach których Komisja wybiera oferty ekonomicznie najbardziej korzystne, często za cenę 
niższą niż początkowo przewidziana. Odnośne poziomy wykonania wzrosły z 81% w 2004 r. 
do 87% w 2005 r. 

Wskaźniki wykonania dotyczące międzynarodowych działań w zakresie ochrony środowiska, 
w tym w zakresie programu LIFE-kraje trzecie były znacznie wyższe niż w poprzednik roku i 
osiągnęły 96%. Podjęte przez Komisję wysiłki zmierzające do ulepszenia procedury 
zaproszenia do składania ofert oraz do lepszego jej rozpropagowania przyniosły pożądane 
skutki, choć z pewnym opóźnieniem.

Jeżeli chodzi o płatności ogólny obraz jest po raz kolejny mniej zadowalający. Średni 
wskaźnik wykonania wyniósł 78%, tj. mniej więcej tyle samo, co w roku 2004. Problemy 
dotyczące zobowiązań w 2004 r. zamieniły się w problemy z płatnościami w kolejnym roku. 
Po raz kolejny Komisja może jedynie w ograniczonym stopniu kontrolować i polepszyć 
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sytuację, ponieważ poziomy płatności zależą w dużym stopniu od dokonywania rozliczeń 
przez kontrahentów i beneficjentów. 

ZDROWIE PUBLICZNE

Rok 2004 r. był trzecim rokiem działania wieloletniego programu w dziedzinie zdrowia 
publicznego (2003-2008). Program w dalszym ciągu cieszył się zainteresowaniem 
aplikantów, a składane wnioski były wystarczająco dobrej jakości, w związku z czym 
przydzielona mogła zostać większość środków (94%). 

Wysiłki mające na celu przyspieszenie cyklu programowania i tym samym podejmowania 
decyzji finansowych we wcześniejszym terminie przyniosły pożądane rezultaty: wartość 
płatności wzrosła w 2004 r. o 21%. Ponadto zaproszenie do składania ofert zostało lepiej 
ukierunkowane i uszczegółowione, przez co zmniejszyła się liczba otrzymanych ofert i 
skrócony został czas konieczny do przeprowadzenia ich oceny. Jednocześnie jednak szereg 
czynników wpłynęło na zniweczenie niektórych z tych osiągnięć: sfinalizowanie zobowiązań 
indywidualnych z 2004 r. zostało przeniesione na 2005 r., a uruchomienie agencji 
wykonawczej ds. zdrowia publicznego oraz przygotowania związane z nowym programem w 
dziedzinie zdrowia publicznego i ochrony konsumentów pochłonęły wiele środków. Według 
DG ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów, powyższe czynniki złożyły się na późne 
sfinalizowanie zobowiązań indywidualnych w zakresie umów o dotacje dla projektów 
wyłonionych w 2005 r. Nieuniknionym skutkiem było niedostateczne wykorzystanie środków 
na płatności, w wyniku czego DS ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów zwróciła się o 
znaczne zmniejszenie (17,6 milionów euro) jej środków na płatności.

DG ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów w dalszym ciągu zarządzała połową Funduszu 
Tytoniowego, druga połowa pozostała pod kontrolą DG. ds. Rolnictwa. Środki z funduszu 
zostały wykorzystane do sfinansowania wspólnotowej kampanii przeciwko paleniu „Help”. 
Przejście od wcześniejszego modelu szeregu małych projektów do jednolitej wieloletniej 
kampanii polepszyło ogólne wykonanie Funduszu Tytoniowego, ale również spowodowało 
systematyczną, roczną zwłokę między zobowiązaniami a płatnościami. 
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