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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. považuje celkové miery plnenia rozpočtových riadkov pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín za uspokojivé;

2. zdôrazňuje, že celková miera plnenia rozpočtu v oblasti životného prostredia, verejného 
zdravia a bezpečnosti potravín predstavuje 94,6 %, čo je uspokojivé vzhľadom na to, že 
rok 2007 bol prvým rokom nového finančného rámca 2007 – 2013 a vyznačoval sa 
prijatím nových programov v oblasti politiky životného prostredia a ich nadobudnutím 
účinnosti;

3. osobitne zdôrazňuje, že pri plnení programu LIFE+ sa dosiahla miera plnenia viac ako 
98,87 % vo viazaných rozpočtových prostriedkoch;

4. vyzýva Komisiu, aby uchádzačom v rámci viacročných programov poskytla ďalšiu pomoc 
najmä prostredníctvom osobitných školení pre uchádzačov a užívateľsky prístupných 
usmernení;

5. víta snahy o lepšie zameranie výziev na predloženie ponuky a poskytovanie väčšej 
podpory uchádzačom, najmä v rámci programov verejného zdravia, s cieľom predísť 
predkladaniu žiadostí o projekty, ktoré evidentne nie sú oprávnené na financovanie alebo 
sú nízkej kvality, ale poznamenáva, že na dosiahnutie uspokojivej situácie je potrebné 
vyvinúť ďalšie úsilie;

6. poukazuje na to, že dodržiavanie administratívnych a finančných ustanovení nariadenia o 
rozpočtových pravidlách by nemalo viesť k zbytočným oneskoreniam pri udeľovaní 
grantov alebo výbere projektov, ktoré sa majú financovať, a vyzýva Komisiu, aby
pokračovala v svojom úsilí o zlepšenie administratívnych postupov, ktoré ovplyvňujú 
využívanie viazaných a výdavkových rozpočtových prostriedkov;

7. na základe dostupných údajov zastáva názor, že Komisii možno udeliť absolutórium v 
súvislosti s výdavkami za rok 2007 v oblastiach politiky životného prostredia, verejného 
zdravia a bezpečnosti potravín.
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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Toto stanovisko skúma plnenie rozpočtu v oblastiach životného prostredia, verejného zdravia 
a bezpečnosti potravín za rozpočtový rok 2007.

Životné prostredie

Rok 2007 bol prvým rokom nového finančného rámca (2007 – 2013) a vyznačoval sa prijatím 
nových programov v oblasti politiky životného prostredia ako LIFE+, prijatý 9. júna 2007, a 
finančný nástroj pre civilnú ochranu, prijatý 5. marca 2007, a nadobudnutím účinnosti týchto 
programov. Celková úroveň plnenia rozpočtu dosiahla 94,6 % a bola považovaná za 
uspokojujúcu. 
Plnenie programu LIFE+ možno považovať z hľadiska viazaných rozpočtových prostriedkov 
za veľmi uspokojujúce, napriek neskorému prijatiu právneho základu (23. mája 2007), a 
dosiahlo mieru plnenia 98,87 % prevádzkového rozpočtu programu LIFE+.

Novým právnym základom pre civilnú ochranu, ktorý bol prijatý 5. marca 2007, sa rozširuje 
rozsah pôsobnosti tohto nástroja, ktorý v súčasnosti pokrýva ochranu hlavne osôb, ale aj 
životného prostredia a majetku vrátane kultúrneho dedičstva v prípade prírodných a ľudským 
faktorom spôsobených katastrof, ako aj teroristických činov a technologických, radiačných 
alebo ekologických havárií. 
Úroveň financovania v rámci predchádzajúceho právneho základu bola 7,01 milióna EUR v 
roku 2006. Nový finančný nástroj prijatý v roku 2007 mal k dispozícii sumu 20,8 milióna 
EUR rozpočtových prostriedkov (rozpočtové riadky 07 04 01 a 19 06 05).
Na reakcie na katastrofy bola vo finančnom rozhodnutí vyčlenená suma 7,225 milióna EUR 
na nové akcie, ale konečná miera plnenia je v skutočnosti veľmi nízka, menej ako 1 %, z 
dôvodu neskorého prijatia právneho základu a vzhľadom na fakt, že použitie prostriedkov je 
priamo spojené s výskytom katastrof, ktoré možno len veľmi ťažko predvídať. Využívanie 
nástroja civilnej ochrany však možno vcelku považovať za uspokojujúce.

Nové programy predstavujú zásadnú zmenu pre nástroje využívania výdavkov v oblasti 
životného prostredia hlavne z dôvodu začlenenia viacerých predchádzajúcich nástrojov a 
iniciatív do nového programu LIFE+ a rozšírenia civilnej ochrany (aj na znečistenie morí) 
prostredníctvom finančného nástroja pre civilnú ochranu (ktorý pokrýva aj pomoc pri
zásahoch civilnej ochrany v tretích krajinách), ako aj z dôvodu presunu väčšiny vonkajších 
činností do nástrojov riadených skupinou RELEX, čím sa ponecháva na priame riadenie GR 
pre životné prostredie iba mála ad hoc suma na príspevky v súvislosti s viacročnými 
dohodami v oblasti životného prostredia.

V oblasti životného prostredia bola dosiahnutá celková úroveň plnenia 80,04 % vo 
výdavkových rozpočtových prostriedkoch, 
čo je o niečo menej ako úroveň dosiahnutá v roku 2006. Táto úroveň sa však zvýši na 84,57 
%, ak sa vezme do úvahy úroveň platieb neoddelených rozpočtových prostriedkov. 

Verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Úroveň plnenia výdavkových rozpočtových prostriedkov v rámci programu verejného zdravia 
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dosiahla v roku 2007 89 %, v dôsledku čoho zostalo 6,7 milióna EUR nevyužitých čiastočne z 
dôvodu nadhodnotenia úrovne platieb pri vypracovaní rozpočtu na rok 2007 začiatkom roka 
2006 a čiastočne kvôli faktorom, ktoré priamo súvisia s príjemcami.

Miery plnenia platieb v rámci rozpočtových riadkov verejného zdravia sú nižšie ako miery 
plnenia záväzkov, ale to je spôsobené do značnej miery tým, že príjemcovia neboli vždy 
schopní využiť celý rozpočet, ktorý im bol pridelený. V roku 2007 dosiahli zníženia grantov, 
o ktoré požiadali príjemcovia, do 15. októbra celkovú úroveň 1,3 milióna EUR.

Miery plnenia viazaných rozpočtových prostriedkov pre tabakové fondy sú veľmi uspokojivé 
(takmer 100 %). Rozpočtové prostriedky v tomto riadku sú „neoddelenými rozpočtovými 
prostriedkami“, čo môže viesť pri vykazovaní k mylnému dojmu, že sú nevyčerpané. V tomto 
riadku sa však použili všetky rozpočtové prostriedky.

Čo sa týka bezpečnosti potravín, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat a zdravia 
rastlín, úroveň plnenia rozpočtového riadku pre eradikáciu ochorení zvierat je pomerne 
vysoká a dosiahla 97,4 % celkovej sumy.
Úroveň plnenia viazaných rozpočtových prostriedkov pre opatrenia v oblasti bezpečnosti 
potravín sa vyznačuje tradične nízkou mierou plnenia, čo je v prípade pohotovostných fondov 
spôsobené tým, že ide o špecifický rozpočtový riadok s vysokou úrovňou nepredvídateľnosti. 
Nízky počet prípadov prepuknutia chorôb v EÚ vedie – v tomto prípade našťastie – k nízkej 
miere využitia rozpočtových prostriedkov. V iných prípadoch je nízka miera plnenia 
spôsobená nadhodnotením platieb, pri kontrole krmív a potravín, alebo nadhodnotením počtu 
školení, potrieb a nákladov, v prípade bezpečnosti potravín a krmív.
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