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

2. hangsúlyozza a környezetvédelemmel, közegészségüggyel és élelmiszerbiztonsággal 
kapcsolatos költségvetési végrehajtás 94,6%-os átfogó szintjét, amely kedvező eredményt, 
ha figyelembe vesszük azt, hogy 2007 volt a 2007–2013-as új pénzügyi keretnek a 
környezetvédelmi politika területén elfogadott és hatályba lépett új programok által 
jellemzett első éve;

3. különösen hangsúlyozza, hogy a LIFE+ program kötelezettségvállalási előirányzatainak 
végrehajtási aránya 98,87% fölött volt;

4. felkéri a Bizottságot, hogy többéves programok keretében nyújtsanak további segítséget a 
pályázók számára, különösen azáltal, hogy a pályázóknak specifikus képzést és 
felhasználóbarát útmutatókat biztosítanak;

5. üdvözli az ajánlati felhívások jobb összehangolására és a kérelmezők nagyobb mértékű 
segítésére – különösen a közegészségügyi programok keretében – irányuló erőfeszítéseket 
annak érdekében, hogy ne nyújtsanak be olyan pályázatokat, amelyek egyértelműen nem 
támogathatóak, valamint minőségi szempontból nem megfelelőek; megjegyzi azonban, 
hogy a kielégítő helyzet eléréséig további munkára van szükség;

6. rámutat arra, hogy a költségvetési rendelet igazgatási és pénzügyi rendelkezéseinek való 
megfelelés nem vezethet szükségtelen késedelmekhez a támogatások odaítélése vagy a 
támogatandó projektek kiválasztása terén és felkéri a Bizottságot, hogy folytassa az 
adminisztratív eljárások javítása érdekében tett erőfeszítéseit, amelyek kihatnak a 
kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok végrehajtására;

7. a rendelkezésre álló adatok alapján azon a véleményen van, hogy a Bizottság 2007-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 2007-os pénzügyi évben.

Környezetvédelem

Mivel 2007 volt az új pénzügyi keret (2007–2013) első éve, amelyet a környezetvédelmi 
politika területén elfogadott és hatályba lépett új programok fémjeleztek, többek között a 
2007. június 9-én elfogadott LIFE+ és a 2007. március 5-én elfogadott polgári védelmi 
pénzügyi eszköz.  A költségvetési végrehajtás 94,6%-os általános szintjét elegendőnek ítélték. 
A LIFE+ program végrehajtása a kötelezettségvállalási előirányzatok tekintetében a jogi alap 
kései – 2007. május 23-i – elfogadása ellenére rendkívül kedvezőnek mondható, hiszen a 
LIFE+ működési költségvetését 98,87%-ban hajtotta végre. 

A polgári védelem 2007. március 5-én elfogadott új jogi alapja kiszélesíti az erre vonatkozó 
eszköz hatáskörét, amely így tartalmazza főként az emberek – de a környezet és tulajdon, 
beleértve a kulturális örökség – természeti és ember okozta katasztrófák, terrorista 
cselekmények és technológiai, radiológiai vagy környezeti balesetek esetén való védelmét. 
Az előző jogi alap szerinti finanszírozás 2006-ban 7,01 millió euró volt. A 2007-ben 
elfogadott új pénzügyi eszköz rendelkezésre álló előirányzatainak összege 20,8 millió euró 
volt (07 04 01 és 19 06 05 költségvetési tétel).
A katasztrófa-elhárításra 7,225 millió eurót különítettek el az új cselekvések finanszírozásáról 
szóló határozatban, a végrehajtás végső mértéke azonban rendkívül alacsony – kevesebb mint 
1% – a jogi alap kései elfogadása, illetve amiatt, hogy a források tulajdonképpeni 
felhasználása kötődik a katasztrófák bekövetkezéséhez, amelyet nagyon nehéz megjósolni. A 
polgári védelmi eszköz végrehajtása mindazonáltal kedvezőnek mondható.

Az új programok radikális változást jelentenek a kiadások folyósítási eszközeiben a 
környezetvédelem területén, főként néhány előző eszköznek és kezdeményezésnek az új 
LIFE+ programba való beillesztése, a polgári védelemnek – és a tengerszennyezés elleni 
harcnak – a polgári védelmi pénzügyi eszköz (amely magában foglalja a harmadik 
országokban végrehajtott polgári védelmi közbelépések támogatását) általi fejlesztése, illetve 
a legtöbb külső tevékenységnek a RELEX csoport által igazgatott eszközök alá való 
rendezése (amely a Környezetvédelmi Főigazgatóság közvetlen igazgatása alatt csak kisebb, 
eseti összeget hagy a többoldalú környezetvédelmi megállapodásokban való részvétel 
fedezésére) tekintetében.

A környezetvédelem terén nyújtott kifizetési előirányzatok 80,04% átfogó végrehajtási aránya 
valósult meg, ami a 2006-os szinthez viszonyítva valamivel alacsonyabb. Ez az arány 
azonban 84,57%-ra nő, amennyiben figyelembe vesszük a nem elkülönített előirányzatok 
kifizetését.

Közegészségügy és élelmiszerbiztonság

A közegészségügyi program keretében a kifizetési előirányzatok végrehajtottsága 89%-ot ért 
el 2007-ben, amely 6,7 millió euró alulköltekezést jelent; ennek okai részben a kifizetések 
mennyiségének túlértékelése a 2007-es költségvetési tervezet elkészítésénél (vagyis 2006 
elején), illetve részben a közvetlenül a kedvezményezettekhez kapcsolódó tényezők.
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A közegészségügyi költségvetési tételek kifizetéseinek végrehajtási aránya alacsonyabb a 
kötelezettségvállalások végrehajtási arányánál , de ennek oka nagyrészt az, hogy a 
kedvezményezettek nem tudták minden esetben felhasználni a nekik odaítélt költségvetés 
egészét. 2007-ben, október 15-ig, az összegekből a kedvezményezettek kérésére juttatásokban 
történő levonás 1,3 millió euró volt.

A dohányalap kötelezettségvállalási előirányzatainak végrehajtása igen kedvező (közel 
100%). Azt e tétel alatt szereplő előirányzatok „nem elkülönített előirányzatok”, amelyek első 
ránézésre az alulköltekezés félrevezető látszatát keltik. Ebben a tételben azonban nincs 
alulköltekezés.

Az élelmiszerbiztonság, állategészségügy és -jólét, valamint a növényegészségügy 
tekintetében az állatbetegségek felszámolására kijelölt költségvetési tétel végrehajtottsági 
szintje elég magas és a teljes összeg 97,4%-át képviseli.
Az élelmiszerbiztonsági intézkedésekhez kapcsolódó kötelezettségvállalási előirányzatok 
végrehajtottsági szintje szórványos és alacsony, ennek oka a szükséghelyzeti alapok esetében 
az, hogy ez egy meghatározott, nagymértékben kiszámíthatatlan tétel. Amennyiben az EU-ban 
kevés járvány fordul elő, úgy ezen előirányzatok kedvezően alacsony részét használják fel. 
Egyéb esetekben – például a takarmány- és élelmiszerellenőrzés esetén – az alacsony 
végrehajtottság oka a kifizetések túlbecsülése, vagy – az élelmiszer- és takarmányellenőrzés 
eseteiben – a képzés idejének, szükségességének és költségeinek túlbecsülése.


