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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za proračunski nadzor, kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. meni, da so splošne stopnje izvajanja proračunskih postavk za okolje, javno zdravje in 
varno hrano zadovoljive;

2. poziva Komisijo, naj v okviru večletnih programov ukrepa pri spodbujanju nadaljnje 
pomoči za prijavitelje; pozdravlja prizadevanja za bolj usmerjene javne razpise in večjo 
pomoč prijaviteljem, da bi se tako izognili prijavljanju projektov, ki očitno niso upravičeni 
do sredstev ali so slabe kakovosti, vendar ugotavlja, da je treba nadaljnje delo za doseganje 
zadovoljivega položaja; poziva Komisijo, naj preuči različne etape izvajanja, da bi se tako 
ciklus izvajanja izboljšal v teku leta;

3. ugotavlja, da so bile stopnje izplačil na področjih okoljske politike ter politik javnega 
zdravja in varnosti hrane pod 80 %; priznava težave pri načrtovanju potreb po odobritvah 
plačil, saj je Komisija delno odvisna od hitrega izdajanja računov upravičencev in 
izvajalcev; vendar poziva Komisijo, naj si še naprej prizadeva izboljšati svoje postopke, ki 
vplivajo na izvrševanje odobritev plačil;

4. upa, da bo model, vpeljan v okviru novih finančnih perspektiv, tj. združitev vseh 
dejavnosti znotraj enega političnega področja in enega samega programa in proračunske 
vrstice, povečal učinkovito porabo razpoložljivih sredstev;

5. na osnovi razpoložljivih podatkov meni, da se Komisiji lahko podeli razrešnica glede 
izdatkov na področjih okoljske politike, javnega zdravja in varnosti hrane za proračunsko 
leto 2005.
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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Mnenje obravnava izvrševanje proračuna na področju okolja, javnega zdravja in politike 
varne hrane za proračunsko leto 2005.

OKOLJE

Stopnje izvajanja za prevzete obveznosti pri proračunskih vrsticah za okolje so bile zelo dobre 
kar zadeva notranjo politiko in so dosegle povprečno raven skoraj 97 %. To je bilo v veliki 
meri zaradi visokih stopenj prevzetih obveznosti za programa LIFE in Forest Focus, ki skupaj 
predstavljata 2/3 proračuna za politike na okoljskem področju. Tudi proračunska sredstva za 
osnovno financiranje nevladnih organizacij so bila dodeljena skoraj v celoti.

Glede na vzorec iz prejšnjih let, se je izvajanje dveh manjših programov - civilna zaščita in 
onesnaževanje morja - izkazalo za težavno. Za civilno zaščito se je raven prevzetih obveznosti 
od leta 2004 (75 %) do leta 2005 nekoliko povečala (81 %), predvsem zaradi povečanih 
prizadevanj Komisije za boljše obveščanje glede javnih razpisov. Za program s področja 
onesnaževanja morja, so se razpoložljiva sredstva več kot podvojila (z 800 000 EUR na 1 900 
000 EUR), vendar se jih je porabilo samo 58 %. V obeh primerih sta področji zelo 
specializirani in število možnih prijaviteljev je majhno. Kar zadeva onesnaževanje morja, je 
nizka zgornja meja prispevkov, ki je opredeljena v sklepu Sveta za sofinanciranje, še 
nadaljnje omejila splošno porabo sredstev.

Sredstva, namenjena proračunskim vrsticam o „zakonodaji, osveščanju in drugih ukrepih“ ter 
„zakonodaji na področju okolja“, se uporabljajo za podporo širokega spektra ukrepov, ki jih 
GD za okolje sprejema za izvajanje obstoječe zakonodaje in razvoj novih političnih pobud.
Šesti okoljski akcijski program Skupnosti predstavlja temelje za takšne dejavnosti. Sredstva 
se izvršujejo preko razpisov za subvencije in postopkov javnega naročanja za študije ali 
pogodbe za naročila storitev, kjer Komisija izbira ponudbe, ki so ekonomsko najugodnejše, 
ponavadi po nižji ceni, kot je bilo sprva predvideno. Te stopnje izvajanja so se iz 81 % v letu 
2004 dvignile na 87 % v letu 2005.

Stopnje izvajanja za mednarodne okoljske dejavnosti, vključno z LIFE - tretje države, so bile 
občutno višje (96 %) kot leto prej. Prizadevanja Komisije, da bi se izboljšali javni razpisi in bi 
jih bolje oglaševala, so obrodila sadove, čeprav nekoliko pozno.

Kar zadeva plačila, je celotna slika ponovno manj zadovoljiva. Povprečna stopnja izvajanja je 
bila 78 %, tj. približno enaka kot leta 2004. Težave pri prevzetih obveznostih v letu 2004 so 
se prelevile v težave pri plačilih v naslednjem letu. Tudi tu Komisija lahko spremlja in 
izboljša razmere samo do neke meja, saj so stopnje plačil v veliki meri odvisne od izdajanja 
računov pri izvajalcih in upravičencih.

JAVNO ZDRAVJE

Leto 2005 je bilo tretje leto novega večletnega programa za javno zdravje (2003-2008).
Program je še naprej privabljal prijave dobre kakovosti in posledično se je lahko dodelila 
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večina sredstev (94 %).

Prizadevanja za izboljšanje ciklusa programiranja in tako za zgodnje sprejemanje določb o 
financiranju, so obrodila sadove: vrednost plačil se je povečala za 21 % v primerjavi z letom 
2004. Poleg tega so razpisi za oddajo predlogov postali bolj osredotočeni in specifični, kar je 
znižalo število prejetih ponudb in skrajšalo čas, potreben za njihovo presojo. Hkrati pa je so
številni dejavniki ogrozili pozitivne dosežke: dokončanje posameznih proračunskih 
obveznosti iz leta 2004 se je preneslo na leto 2005, vzpostavitev Izvršne agencije za javno 
zdravje ter priprave na novi Program zdravja in varstva potrošnikov, so povzročili veliko 
porabo sredstev. Kot ugotavlja GD SANCO, so vsi ti dejavniki povzročili pozno dokončanja 
posameznih obveznosti po sporazumih o donacijah za izbrane projekte v letu 2005. Neizbežna 
posledica je bila nezadostna poraba sredstev za plačila, kar je povzročilo, da je GD SANCO 
zaprosil za znatno zmanjšanje (17,6 milijonov EUR) svojih sredstev za plačila.

GD SANCO je še naprej upravljal s polovico tobačnega sklada, druga polovica je ostala pod 
nadzorom GD AGRI. Sredstva so bila uporabljena za dokončanje kampanje proti kajenju 
"Help" na ravni Skupnosti. Prehod iz starega modela številnih majhnih projektov v eno samo 
večletno kampanjo, je izboljšal celotno stopnjo izvajanja tobačnega sklada, čeprav je 
povzročil tudi sistematično zamudo enega leta med odobritvami prevzemom obveznosti in 
plačilom.
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