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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 celkové míry plnění v rozpočtových položkách vyčleněných pro životní 
prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin za uspokojivé;

2. zdůrazňuje celkovou míru plnění rozpočtu ve výši 94,6 % v oblasti životního prostředí, 
veřejného zdraví a bezpečnosti potravin, což představuje uspokojivý výsledek vzhledem 
k tomu, že rok 2007 byl prvním rokem nového finančního rámce 2007–2013 a byl 
charakterizován přijímáním nových programů v oblasti politiky životního prostředí 
a jejich vstupem v platnost; 

3. zdůrazňuje zejména, že při provádění programu LIFE + bylo z prostředků na závazky 
využito více než 98,87 %;

4. vyzývá Komisi, aby i nadále prohlubovala pomoc žadatelům v souvislosti s víceletými 
programy, zejména poskytnutím zvláštních školení pro žadatele a vytvořením uživatelsky 
přehledných pokynů; 

5. vítá snahy o lepší zacílení nabídkových řízení a o poskytnutí větší pomoci žadatelům, 
zejména pokud jde o programy v oblasti veřejného zdraví, aby se zabránilo předkládání 
takových žádostí o projekty, které jednoznačně nesplňují kritéria pro financování nebo 
jsou nevyhovující kvality, ale konstatuje, že je třeba dále pracovat na dosažení uspokojivé 
situace;

6. připomíná, že dodržování správních a finančních ustanovení finančního nařízení by 
nemělo vést ke zbytečným prodlením při poskytování grantů nebo výběru projektů, které 
mají být financovány, a vyzývá Komisi, aby pokračovala ve svém úsilí zlepšit 
administrativní postupy, jež mají dopad na čerpání prostředků na závazky a na platby;

7. na základě dostupných údajů je toho názoru, že Komisi lze udělit absolutorium ohledně 
výdajů v roce 2007 v oblasti politiky životního prostředí, veřejného zdraví a bezpečnosti 
potravin.
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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Toto stanovisko se zabývá plněním rozpočtu v oblasti politiky životního prostředí, veřejného 
zdraví a bezpečnosti potravin na rozpočtový rok 2007.

Životní prostředí

Rok 2007 byl prvním rokem nového finančního rámce (2007–2013) a byl charakterizován 
přijímáním a vstupem v platnost nových programů v oblasti politiky životního prostředí, jako 
jsou: LIFE + přijatý dne 9. června 2007 a nástroj pro civilní ochranu přijatý dne 5. března
2007. Celkové čerpání rozpočtu ve výši 94,6 % bylo shledáno jako uspokojující.
Provádění programu LIFE + lze u prostředků na závazky považovat za velmi uspokojující, 
navzdory pozdnímu přijetí právního základu (23. května 2007), přičemž bylo z provozního 
rozpočtu LIFE + využito 98,87 %.

Nový právní základ pro civilní ochranu přijatý dne 5. března 2007 rozšiřuje nyní využití 
tohoto nástroje kromě ochrany lidí, jejichž ochrana je i nadále prvořadá, také na ochranu 
životního prostředí a majetku, včetně kulturního dědictví, v případě přírodních nebo člověkem 
způsobených katastrof, teroristických činů a technologických, radiologických a ekologických 
havárií. 
Výše financování podle předchozího právního základu činila v 7,01 milionu EUR 
v roce 2006. Nový finanční nástroj přijatý v roce 2007 měl disponibilní prostředky ve výši 
20,8 milionu EUR (rozpočtové položky 07 04 01 a 19 06 05).
Pro reakci na katastrofy byla finančním rozhodnutím na nové akce dána do rezervy částka 
7,225 milionu EUR, ale konečná výše využití je ve skutečnosti velmi nízká - méně než 1 %, 
a to vzhledem k pozdnímu přijetí právního základu a také proto, že skutečné využití fondů 
přímo závisí na tom, zda k nějaké katastrofě dojde, což je obtížně předvídatelná okolnost.
Využívání nástroje pro civilní ochranu však lze celkově považovat za uspokojivé.

Nové programy představují radikální změnu v nástrojích pro poskytování pomoci v oblasti 
životního prostředí, zejména proto, že v novém programu LIFE + bylo sloučeno mnoho 
předchozích nástrojů a iniciativ, zvýšila se civilní ochrana (+ prevence znečištění moří ) 
prostřednictvím „finančního nástroje pro civilní ochranu“(který zahrnuje také zásahy za 
účelem civilní ochrany ve třetích zemích) a rovněž byly vnější aktivity převedeny do nástroje 
prováděného v rámci činnosti RELEX, přičemž pod přímou správou GŘ ENV zůstala jen 
malá částka ad hoc na úhradu příspěvků v rámci mnohostranných dohod o životním prostředí.

V prostředcích na platby bylo v oblasti životního prostředí dosaženo celkového čerpání ve 
výši 80,04 %, což je o něco méně než v roce 2006. Tato míra se však zvýší na 84,57 %, 
vezmeme-li v úvahu platby v neoddělených položkách.

Veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Využití prostředků na platby v oblasti programu veřejného zdraví bylo v roce 2007 ve výši 
89 %, nevyčerpáno zůstalo 6,7 milionu EUR, což souvisí částečně s nadhodnocením částky 
plateb při sestavování rozpočtu na rok 2007 i na začátku roku 2006 a zčásti je způsobeno 
faktory souvisejícími bezprostředně s příjemci.
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Míra využití prostředků na platby v rozpočtových položkách týkajících se veřejného zdraví 
je nižší než míra využití prostředků na závazky, ale to je z velké části způsobeno tím, že 
příjemci nebyly vždy schopni využít celý rozpočet, který jim byl přidělen. Do 15. října 2007 
činila snížení výše grantů snížení na žádost příjemců 1,3 milionu EUR.

Úroveň využití prostředků na závazky pro tabákové fondy je velmi uspokojivá (téměř 100 %).
Prostředky v této položce „nejsou oddělené“, což může být důvodem toho, že při vykazování 
může vzniknout mylný dojem, že nejsou čerpány. Tato položka však nevykazuje žádné 
nevyčerpané prostředky.

V oblasti bezpečnosti potravin, zdraví zvířat, dobrých životních podmínek zvířat a zdraví 
rostlin je úroveň čerpání rozpočtových prostředků na eradikaci a monitorování nákaz zvířat 
poměrně vysoká a činí 97,4 %.
Úroveň čerpání prostředků na závazky pro opatření v oblasti bezpečnosti potravin je 
charakterizována v ojedinělých případech nízkou mírou, což je v případě nouzových fondů 
způsobeno skutečností, že jde o specifickou položku s vysokým stupněm nepředvídatelnosti. 
Omezený počet případů vypuknutí nákaz v EU ukazuje v tomto případě na správné využívání 
těchto finančních prostředků. Na druhou stranu však, jak se ukazuje při kontrole krmiv 
a potravin, je nízká úroveň čerpání rozpočtových prostředků je způsobena nadhodnocením 
plateb nebo, jako u bezpečnosti potravin a krmiv, nadsazením počtu školení, potřeb a nákladů.


	758878cs.doc

