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POBUDE

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

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

2. poudarja, da znaša skupna stopnja izvrševanja proračuna na področju okolja, javnega 
zdravja in varne hrane 94,6 %, kar je zadovoljiv rezultat glede na to, da je bilo leto 2007 
prvo leto novega finančnega okvira 2007-2013 in ga je zaznamovalo sprejetje in začetek 
veljavnosti novih programov na področju okoljske politike;

3. poudarja zlasti, da je izvajanje programa LIFE + doseglo stopnjo izvrševanja nad 98,87 % 
pri odobritvah za prevzem obveznosti;

4. poziva Komisijo, naj pripravi nadaljnjo pomoč prijaviteljem v okviru večletnih 
programov, zlasti tako, da zagotovi posebno usposabljanje za prijavitelje in uporabniku 
prijazne smernice;

5. pozdravlja prizadevanja za bolj usmerjene javne razpise in večjo pomoč prijaviteljem, 
zlasti v programih s področja javnega zdravja, da bi se tako izognili prijavljanju projektov, 
ki očitno niso upravičeni do sredstev ali so slabe kakovosti, vendar ugotavlja, da je 
potrebno nadaljnje delo za vzpostavitev zadovoljivega položaja;

6. poudarja, da spoštovanje upravnih in finančnih določb Finančne uredbe ne sme voditi do 
nepotrebnih zamud pri dodeljevanju sredstev ali izbiranju projektov za financiranje, ter 
poziva Komisijo, naj si še naprej prizadeva izboljšati svoje upravne postopke, ki vplivajo 
na izvrševanje odobritev za prevzem obveznosti in odobrenih plačil;

7. 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 2007.
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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Mnenje obravnava izvrševanje proračuna na področju okolja, javnega zdravja in varnosti 
hrane za proračunsko leto 2007.

Okolje

Leto 2007 je bilo prvo leto novega finančnega okvira (2007-2013), zaznamovalo pa ga je 
sprejetje in začetek veljavnosti novih programov na področju okoljske politike, kot so: LIFE 
+, sprejet 9. junija 2007, in finančni instrument za civilno zaščitno, sprejet 5. marca 2007. 
Ocenjeno je bilo, da je skupna stopnja izvrševanja proračuna s 94,6 % zadovoljiva. 
Šteje se lahko, da je izvajanje programa LIFE + zelo zadovoljivo z vidika odobritev za 
prevzem obveznosti, kljub poznemu sprejetju pravne podlage (23. maja 2007), dosegel pa je 
stopnjo izvrševanja 98,87 % operativnega proračuna LIFE +.

Nova pravna podlaga za civilno zaščito, sprejeta 5. marca 2007, razširja obseg navedenega 
instrumenta, ki zdaj obsega zaščito, zlasti ljudi, pa tudi okolja in premoženja, vključno s 
kulturno dediščino, ob naravnih nesrečah in nesrečah, ki jih je povzročil človek, terorističnih 
dejanjih in tehnoloških, radioloških in ekoloških nesrečah. 
Stopnja financiranja je bila leta 2006 po prejšnji pravni podlagi 7,01 milijonov EUR. 
Razpoložljivi znesek proračunskih sredstev na podlagi novega finančnega instrumenta, 
sprejetega leta 2007, je znašal 20,8 milijonov EUR (proračunski postavki 07 04 01 in 19 06 
05).
Za odziv na nesreče je bil v odločitvi glede financiranja za nove ukrepe rezerviran znesek 
7,225 milijonov EUR, vendar pa je končna stopnja izvajanja dejansko zelo nizka, manj kot 1 
%, zaradi poznega sprejetja pravne podlage in zaradi dejstva, da je dejanska poraba sredstev 
neposredno povezana z nastopom nesreč, te pa je zelo težko napovedati. Lahko pa se šteje, da 
je izvajanje instrumenta za civilno zaščito na splošno zadovoljivo.

Novi programi predstavljajo korenito spremembo v instrumentih za izvajanje odhodkov na 
področju okolja, zlasti zaradi vključevanja številnih predhodnih instrumentov in pobud v novi 
program LIFE +, nadgradnje civilne zaščite (+ onesnaževanje morja) s finančnim 
instrumentom za civilno zaščito, (ki obsega tudi podporo za intervencije civilne zaščite v 
tretjih državah) in prenosa večine zunanjih dejavnosti v instrumente, ki jih upravlja skupina 
RELEX, tako da pod neposredno upravo GD ENV ostaja samo majhna količina priložnostnih 
proračunskih sredstev za plačevanje prispevkov za večstranske sporazume o okolju.

Dosežena skupna stopnja izvrševanja odobritev plačil na področju okolja je bila 80,04 %, kar 
je nekoliko manj od stopnje, dosežene leta 2006. Vendar pa se ta odstotek poveča na 84,57 %, 
če se šteje stopnja plačil odobrenih sredstev, ki niso ločena.

Javno zdravje in varna hrana

Stopnja izvrševanja odobritev plačil iz programa javnega zdravja je leta 2007 dosegla 89 %, 
neizvršenih pa ostaja 6,7 milijonov EUR, kar je deloma povezano s precenitvijo zneskov 
plačil pri sestavi proračuna za leto 2007 na začetku leta 2006 in deloma z dejavniki, ki so 
neposredno povezani s prejemniki.

Stopnje izvrševanja plačil v proračunskih vrsticah za javno zdravje so nižje od stopenj 
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izvrševanja za prevzete obveznosti, vendar je to predvsem zato, ker prejemniki niso vedno 
sposobni porabiti celotnega proračuna, ki jim je bil odobren. Do 15. oktobra 2007 so bila na 
zahtevo prejemnikov nepovratna sredstva zmanjšana za 1,3 milijona EUR.

Stopnje izvrševanja za prevzem obveznosti za tobačne sklade so zelo zadovoljive (skoraj 100 
%). Plačila iz te vrstice niso ločena plačila, zato lahko pri predstavljanju dajejo napačen vtis o 
prenizki stopnji izvrševanja. Vendar pa ta vrstica predstavlja število v izvrševanju.

Kar zadeva varno hrano, zdravje in dobro počutje živali ter zdravje rastlin, je stopnja 
izvrševanja proračunske postavke za izkoreninjenje živalskih bolezni dokaj visoka in znaša 
97,4 % zneska.
Stopnjo uporabe obveznosti za ukrepe za varno hrano je zaznamovala občasno nizka stopnja 
izvajanja, ki je v primeru skladov za nujne primere posledica dejstva, da je to postavka, ki je 
zelo nepredvidljiva. Majhno število izbruhov bolezni v EU je v tem primeru povzročilo 
primerno majhno porabo sredstev. V drugih primerih, na primer za nadzor krme in hrane, je 
nizka stopnja izvrševanja posledica precenjenih plačil, oziroma v primerih varne hrane in 
krme precenjenih zneskov za usposabljanje, potrebe in stroške.


