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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 
návrhy:

1. celkové vykonávacie sadzby rozpočtových riadkov pre životné prostredie, verejné zdravie 
a bezpečnosť potravín považuje za uspokojivé,

2. vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia na podporu ďalšej pomoci uchádzačom viacročných 
programov; víta úsilie o lepšie zameriavanie vyhlasovaní verejnej súťaže a o poskytovanie 
rozsiahlejšej pomoci uchádzačom s cieľom zabrániť predkladaniu prihlášok projektov, 
ktoré zjavne nemajú nárok na financovanie alebo majú nízku kvalitu; konštatuje, že treba 
vykonať viac práce, aby sa dospelo k uspokojivej situácii; vyzýva Komisiu, aby 
preskúmala rozličné fázy implementácie s cieľom posunúť implementačný cyklus vpred 
počas roku;

3. konštatuje, že úroveň platobných prostriedkov pre oblasť životného prostredia, 
ako bezpečnosti potravín bola pod hranicou 80 %; uznáva ťažkosti pri plánovaní potrieb 
platobných rozpočtových prostriedkov, pretože Komisia čiastočne závisí od pohotového 
predkladania účtov pre príjemcov a zmluvných dodávateľov; vyzýva Komisiu, aby však 
pokračovala v úsilí o zlepšovanie jej vlastných postupov, ktoré majú vplyv na využívanie 
platobných prostriedkov;

4. dúfa, že model zavedený na základe nového finančného výhľadu, t. j. zhromažďovanie 
všetkých činností v rámci jednej politickej oblasti zastrešené jediným programom 
a rozpočtovým riadkom. zvýši efektívnosť využívania disponibilných rozpočtových 
prostriedkov;

5. na základe dostupných údajov sa domnieva, že Komisii možno v súvislosti s výdavkami 
v oblastiach environmentálnej politiky, verejného zdravia a bezpečnosti potravín udeliť 
absolutórium za rok 2005.
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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Toto stanovisko skúma plnenie rozpočtu v oblastiach životného prostredia, verejného zdravia 
a bezpečnosti potravín za rozpočtový rok 2005.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Miera plnenia v prípade viazaných rozpočtových prostriedkov pre rozpočtové položky 
životného prostredia bola veľmi dobrá, čo sa týka vnútorných politík, pričom dosahovala 
priemernú úroveň takmer 97 %. Vo veľkej miere to možno pripísať vysokej miere viazaných 
prostriedkov pre programy LIFE a Forest Focus, ktoré spolu predstavujú 2/3 rozpočtu pre 
oblasť environmentálnej politiky. Rozpočtové prostriedky na hlavné financovanie 
mimovládnych organizácií boli viazané takmer úplne.

Podľa vzoru z predchádzajúcich rokov plnenie dvoch menších programov, civilnej obrany 
a znečisťovania morí, bolo ťažšie. Úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov na civilnú 
obranu mierne stúpla od roku 2004 (75 %) do roku 2005 (81 %), najmä z dôvodu zvýšeného 
úsilia Komisia o lepšie vyhlasovanie výziev na predkladanie návrhov. Disponibilné 
rozpočtové prostriedky pre program znečisťovania morí sa viac ako zdvojnásobili ( z 800 000 
EUR na 1 900 000 EUR), ale iba 58 % sa podarilo použiť. V oboch prípadoch ide o dosť 
špecializované oblasti a počet možných uchádzačov je malý. Čo sa týka znečisťovania morí, 
nízky príspevkový strop definovaný v rozhodnutí Rady na spolufinancovanie ešte obmedzil 
celkové využívanie finančných prostriedkov.

Zdroje v rámci rozpočtových položiek „právne predpisy, zvyšovanie povedomia a ostatné 
činnosti“ a „právne predpisy v oblasti životného prostredia" sa využívajú na širokú škálu 
opatrení, ktoré prijalo GR pre životné prostredie s cieľom implementovať existujúce právne 
predpisy a vypracovať nové politické iniciatívy. Šiesty environmentálny akčný program 
Spoločenstva vytvára základ na tieto činnosti. Finančné zdroje sa využívajú prostredníctvom 
výziev na predkladanie návrhov na granty a verejné obstarávanie na štúdie či zmluvy o 
službách, kde Komisia vyberá z ponúk poskytujúcich najlepšiu hodnotu za vynaložené 
peniaze, často za nižšiu ceny než sa očakávalo. Tieto miery plnenia sa zvýšili z 81 % v roku 
2004 na 87 % v roku 2005.

Miera plnenia v prípade medzinárodných aktivít v oblasti životného prostredia vrátane 
programu LIFE pre tretie krajiny bola oveľa vyššia ako v predchádzajúcom roku, a to 96 %.
Úsilie Komisie o zlepšenie vyhlasovaní výziev na predkladanie návrhov a o ich propagáciu 
prinieslo ovocie s určitým oneskorením.

Celkový obraz je znovu menej uspokojivý v súvislosti s platbami. Priemerná miera plnenia 
bola 78 %, t. j. približné rovnaká ako v roku 2004. Problémy s viazanými rozpočtovými 
prostriedkami v roku 2004 sa o rok neskôr zmenili na problémy s platbami. Komisia môže aj 
v tomto prípade kontrolovať a zlepšovať situáciu iba do určitej miery, pretože miera platieb 
vo veľkom rozsahu závisí od toho, ako a kedy dodávatelia a príjemcovia predkladajú účty.
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VEREJNÉ ZDRAVIE

Rok 2004 bol tretím rokom trvania viacročného programu pre verejné zdravie (2003-2008).
Program naďalej priťahoval dostatočne kvalitné žiadosti, a preto väčšinu rozpočtových 
prostriedkov bolo možné viazať (94 %).

Úsilie o posunutie programového cyklu vpred, a teda skoršie prijímanie finančných 
rozhodnutí prinieslo ovocie: hodnota platieb do roku 2004 vzrástla o 21 %. Navyše výzva na 
predkladanie návrhov bola koncentrovanejšia a konkrétnejšia, čo znížilo počet prijatých 
návrhov a skrátilo čas potrebný na ich vyhodnotenie. Zároveň však viacero faktorov poznačilo 
niektoré z dosiahnutých výsledkov: finalizácia jednotlivých záväzkov za rok 2004 sa posunula 
do roku 2005 a vytvorenie výkonnej agentúry pre verejné zdravie a prípravy na nový program 
verejného zdravia a ochrany spotrebiteľa spotrebovali veľké množstvo finančných zdrojov.
Podľa GR SANCO výsledkom tohto všetkého bola neskorá finalizácia jednotlivých záväzkov 
pre dohody o udelení grantov pre projekty vybrané v roku 2005. Nevyhnutným dôsledkom 
bolo nedostatočné využívanie platobných rozpočtových prostriedkov, ktoré viedlo k tomu, že 
GR SANCO požiadalo o značné zníženie (17, 6 milióna EUR) jeho platobných rozpočtových 
prostriedkov.

GR SANCO pokračovalo v spravovaní polovice fondu pre tabak, pričom druhá polovica 
zostala pod kontrolou GR AGRI. Finančné prostriedky sa využili na kampaň proti fajčeniu 
s názvom Pomoc organizovanú v celom Spoločenstve. Prechod z bývalého modelu 
niekoľkých malých projektov na jednu viacročnú kampaň zlepšil celkové plnenie fondu pre 
tabak, ale spôsobil systematické oneskorovanie o jeden rok medzi záväzkami a platbami.


