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SUGESTII 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 

bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 

urmează a fi adoptată: 

 

1. constată că proiectul de buget al UE pentru 2015, propus de Comisie, inclusiv 

instrumentele speciale, se ridică la 145°599,3 milioane EUR în credite de angajament 

(CA) și la 142°137,3 milioane EUR în credite de plată (CP) și că majorarea CA este de 

+ 2,1%, iar majorarea CP este de + 1,4% în comparație cu bugetul 2014, astfel cum a 

fost modificat prin proiectele de bugete rectificative 2/14 și 3/14; 

 

2. reamintește acordul încheiat recent privind cadrul financiar multianual 2014-2020 

(CFM), inclusiv privind noile instrumente de flexibilitate, care definește parametrii 

principali ai bugetelor anuale până în 2020; se așteaptă ca Consiliul să nu încerce să 

impună interpretări limitate ale unor dispoziții specifice; subliniază faptul că fiecare 

buget anual trebuie să fie în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 

1311/20131 al Consiliului și cu Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 

privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune 

financiară2 și nu ar trebui să fie considerat un pretext pentru renegocierea CFM; își 

exprimă convingerea că un nivel ridicat de protecție a mediului în Uniunea Europeană, 

considerarea sănătății drept premisă a prosperității economice, siguranța alimentelor și 

a hranei pentru animale, precum și mecanisme care să contribuie la protecția împotriva 

catastrofelor naturale și a celor provocate de om constituie valori fundamentale pentru 

toți cetățenii europeni; 

 

3. subliniază că exercițiul 2015 va juca un rol important pentru punerea în aplicare cu 

succes a noilor programe multianuale din perioada 2014-2020, întrucât este al doilea 

exercițiu din noul CFM; relevă faptul că, pentru a nu aduce atingere punerii în aplicare 

a politicilor-cheie ale UE, toate programele trebuie să fie operaționale și să funcționeze 

la parametri maximi cât mai curând posibil;  

 

4. evidențiază faptul că integrarea politicii climatice și a utilizării eficiente a resurselor în 

toate politicile Uniunii este de importanță orizontală pentru realizarea obiectivelor 

stabilite de Strategia Europa 2020; 

 

5. este conștient de faptul că exercițiul 2015 va fi important pentru punerea în aplicare cu 

succes a noilor programe multianuale care țin de responsabilitatea Comisiei pentru 

mediu, sănătate publică și siguranță alimentară [Al treilea program de acțiune a 

Uniunii în domeniul sănătății (2014-2020), Programul pentru mediu și politici 

climatice (LIFE) și Mecanismul de protecție civilă al Uniunii (2014-2020)]; prin 

urmare, subliniază că este esențial să se pună la dispoziție creditele necesare pentru a 

se atinge potențialul maxim al acestor noi programe; 

                                                 
1 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului 

financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884). 
2 JO C 373, 20.12.2013, p. 1. 



 

PE536.226v02-00 4/7 AD\1033632RO.doc 

RO 

 

6. subliniază faptul că trebuie găsit un echilibru adecvat între creditele de angajament și 

cele de plată, pentru a fi îndeplinite toate cerințele beneficiarilor; 

 

7. remarcă faptul că creditele de plată disponibile pentru programul LIFE reprezintă, în 

comparație cu sumele din bugetul 2014, o creștere cu 23,3 milioane EUR (+°7,67%) 

pentru ENV și cu 7,2 milioane EUR (+°7,13%) pentru CLIMA; observă că, în timp ce 

creditele destinate CLIMA ar trebui să fie suficiente pentru a acoperi nevoile pentru 

2015, liniile bugetare ENV s-ar putea confrunta cu o insuficiență a creditelor de plată 

în octombrie 2015; prin urmare, se așteaptă ca, în cazul în care nivelul plăților este 

insuficient, Comisia și Consiliul să pună la dispoziție suficiente resurse; 

 

8. subliniază că este necesar ca Europa să fie sprijinită pentru a se redresa în urma crizei; 

constată că planul de cheltuieli urmărește să încurajeze punerea în aplicare și 

integrarea obiectivelor de mediu și a celor climatice în cadrul celorlalte politici și să 

creeze o Europă cu o conștiință ecologică mai marcată; este pe deplin conștient de 

faptul că aceste politici și instrumente de finanțare care sunt de competența Comisiei 

pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară sunt de mică amploare și nu 

primesc la fel de multă atenție ca și alte programe și fonduri; prin urmare, urmărește să 

nu accepte nicio altă reducere a liniilor bugetare, întrucât acest lucru ar avea un impact 

care nu ar putea fi suportat; invită în special statele membre și regiunile să considere 

că punerea în aplicare a unor politici, acțiuni și proiecte ecologice și benefice pentru 

climă constituie o șansă de încurajare a creșterii, și nu o povară; 

 

9. remarcă faptul că bugetul 2015 va fi mai redus în termeni reali decât bugetul 2013; în 

acest context, îndeamnă Comisia și statele membre să depună toate eforturile necesare 

pentru a asigura adoptarea rapidă a tuturor acordurilor de parteneriat și a programelor 

operaționale, astfel încât să nu se piardă și mai mult timp în aplicarea noilor programe 

de investiții; insistă asupra importanței sprijinului deplin al Comisiei pentru 

administrațiile naționale în toate etapele procesului respectiv; 

 

10. reamintește că programul Orizont 2020 va contribui la realizarea obiectivelor care intră 

în domeniul de competență al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță 

alimentară prin proiectele de cercetare care vizează schimbările climatice, sănătatea, 

mediul și în special utilizarea unor soluții inovatoare pentru producția de energie 

regenerabilă; își afirmă angajamentul de a monitoriza alinierea proiectelor la obiectivele 

corespunzătoare și stadiul punerii în aplicare; 

 

11. subliniază importanța agențiilor descentralizate (Autoritatea Europeană pentru 

Siguranța Alimentară, Agenția Europeană pentru Medicamente, Agenția Europeană de 

Mediu, Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor, Agenția Europeană pentru 

Produse Chimice), care au un rol determinant în punerea în aplicare a politicilor și 

programelor Uniunii; atrage atenția asupra necesității de a realiza o evaluare a 

resurselor bugetare și umane ale fiecărei agenții în parte și de a le asigura acestora, în 

cadrul bugetului 2015 și al bugetelor pentru exercițiile următoare, mijloacele 

financiare și resursele umane adecvate, astfel încât să fie în măsură să își îndeplinească 

în mod corespunzător sarcinile care le-au fost atribuite de autoritatea legislativă;  
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12. consideră că agențiile descentralizate trebuie să-și asume partea care le revine din 

reducerea costurilor, la fel ca și alte instituții; sprijină pe deplin reducerea treptată a 

personalului cu 5% până la sfârșitul anului 2017, plecând de la schemele de personal 

votate și considerând 1 ianuarie 2013 drept dată de referință; 

 

13. subliniază faptul că gestionarea granturilor, care reprezintă o parte importantă a 

programului LIFE, va fi delegată Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și 

Mijlocii (EASME); ia act de faptul că externalizarea acestei părți a programului LIFE 

(+/– 206 milioane EUR) face obiectul unui memorandum de înțelegere cu EASME, 

aflat în faza finală de negociere; subliniază că, odată ce memorandumul va fi semnat, 

creditele operaționale corespunzătoare vor fi delegate către EASME; 

 

14. este conștient că bugetul 2015 prevede o subvenție de 5,5 milioane EUR din partea 

Comisiei pentru Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA), destinată 

activităților din domeniul biocidelor și cel al PIC (legislația privind importul și 

exportul de substanțe chimice periculoase), plecând de la premisa că ECHA va încasa 

taxe în valoare de 3,25 milioane EUR de la industria chimică; invită Comisia să 

asigure punerea la dispoziție a unor resurse suficiente pentru 2015 în cazul în care 

creditele provenite din taxe vor fi insuficiente; solicită grupului de lucru 

interinstituțional privind agențiile să adopte măsuri pentru instituirea unor norme clare 

și transparente privind finanțarea agențiilor;  

 

15. remarcă faptul că, în conformitate cu solicitarea Agenției Europene pentru 

Medicamente și cu bugetul adoptat de Comisie, contribuția destinată acestei agenții 

pentru 2015 se ridică la 31,516 milioane EUR; este conștient că la această sumă 

trebuie adăugat rezultatul pe 2013, în valoare de 1,499 milioane EUR, ajungându-se la 

o contribuție totală de 33,015 milioane EUR în 2015; evidențiază că contribuția 

propusă nu acoperă nicio contribuție suplimentară legată de punerea în aplicare a 

legislației în materie de farmacovigilență, deoarece costurile aferente acestei activități 

urmează a fi acoperite din taxe; reamintește că Regulamentul (UE) nr. 658/2014 al 

Parlamentului European și al Consiliului1 a intrat în vigoare în iulie 2014 și că agenția 

va trebui să își adapteze resursele umane și financiare existente pentru a acoperi 

activitățile de farmacovigilență; subliniază că Agenția Europeană pentru Medicamente 

este una dintre agențiile orientate către sectorul industrial care, în ultimii patru ani, nu 

a primit niciun post suplimentar pentru a pune în aplicare legislația în materie de 

farmacovigilență, ceea ce a dus la un ritm mai îndelungat de tratare a dosarelor; 

16. subliniază că proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare constituie instrumente utile 

pentru inițierea de noi activități și politici; reamintește că în trecut mai multe idei ale 

Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară au fost puse în 

aplicare cu succes; în consecință, va utiliza în continuare instrumentele respective; 

încurajează utilizarea integrală a marjelor disponibile la fiecare rubrică; 

 

                                                 
1  Regulamentul (UE) nr. 658/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind 

taxele datorate Agenției Europene pentru Medicamente pentru desfășurarea de activități de farmacovigilență cu 

privire la medicamentele de uz uman (JO L 189, 27.6.2014, p. 112). 
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17. nu este convins, în general, că externalizarea serviciilor cu scopul reducerii numărului 

de posturi din schemele de personal va fi mai eficientă la nivelul costurilor pe termen 

lung, întrucât contractanții prestatori de servicii trebuie să fie supravegheați și să 

primească orientări, în timp ce aceștia vizează realizarea de profituri. 
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