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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνολική εκτέλεση από την Επιτροπή των 
κονδυλίων του προϋπολογισμού για το περιβάλλον, τη δράση για το κλίμα, τη δημόσια 
υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων το 2017· 

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για το έργο που επιτελούν οι πέντε αποκεντρωμένοι 
οργανισμοί που βρίσκονται υπ’ ευθύνη της και οι οποίοι επιτελούν τεχνικά, 
επιστημονικά ή διαχειριστικά καθήκοντα που βοηθούν τα θεσμικά όργανα της Ένωσης 
να χαράσσουν και να υλοποιούν πολιτικές στους τομείς του περιβάλλοντος, του 
κλίματος, της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων, καθώς και για τον 
τρόπο εκτέλεσης των προϋπολογισμών των εν λόγω οργανισμών· 

3. σημειώνει ότι φέτος, το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην ετήσια έκθεσή του σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017, αποφάσισε να μην
παράσχει εκτίμηση, ούτε να παρουσιάσει εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος, για τον 
τομέα «αγροτική ανάπτυξη, μέτρα στήριξης της αγοράς, περιβάλλον, δράση για το 
κλίμα και αλιεία», αλλά παρείχε στοιχεία σχετικά με τον τύπο των σφαλμάτων που 
ενδέχεται να προκύψουν στον τομέα αυτόν (κυρίως μη επιλέξιμοι δικαιούχοι, 
δραστηριότητες, σχέδια ή δαπάνες)· σημειώνει ότι μόνον 6 από τις 230 πράξεις του 
δείγματος που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση του επιπέδου των σφαλμάτων για 
τον τομέα «Φυσικοί πόροι» (2,4 %) αφορούν το περιβάλλον, τη δράση για το κλίμα και 
την αλιεία· σημειώνει ότι δεν υπολογίστηκε ποσοστό σφάλματος για τον τομέα 3, που 
περιλαμβάνει δαπάνες για την υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων και των 
ζωοτροφών·

Περιβάλλον και δράση για το κλίμα

4. σημειώνει ότι το 2017 το πρόγραμμα LIFE γιόρτασε την 25ή επέτειό του· επισημαίνει 
ότι το πρόγραμμα χορήγησε 222 εκατ. EUR για τη συγχρηματοδότηση 139 νέων έργων· 

5. τονίζει ότι πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για να περιοριστούν οι 
καθυστερήσεις πληρωμών στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE, δεδομένου ότι το 
5,8 % των πληρωμών υπερέβη τις νόμιμες προθεσμίες το 2017 (3,9 % το 2016, 12 % το 
2015)·

6. επισημαίνει ότι η ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος LIFE, η οποία καλύπτει τα 
έτη 2014-2015, δημοσιεύθηκε το 2017· σημειώνει ότι, δεδομένου ότι τα περισσότερα 
έργα δεν είχαν ακόμη ξεκινήσει και ότι λίγα έργα είχαν περατωθεί, η εν λόγω 
αξιολόγηση επικεντρώθηκε κυρίως στις διαδικασίες που έχουν τεθεί σε εφαρμογή για 
την επίτευξη των στόχων του προγράμματος LIFE, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 
το πρόγραμμα προσφέρει ενωσιακή προστιθέμενη αξία, επισημαίνοντας παράλληλα 
πιθανές βελτιώσεις· τονίζει ότι οι διαδικασίες διαχείρισης των επιχορηγήσεων, και 
ιδίως οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και εκθέσεων, θα πρέπει όχι μόνο να 
απλουστευθούν αλλά και να επιταχυνθούν σημαντικά·
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7. σημειώνει ότι οι όροι της απόφασης εξωτερικής ανάθεσης για συνεργασία με τον 
Εκτελεστικό Οργανισμό για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) όσον αφορά το 
προσωπικό σημαίνουν ότι η κατάσταση όσον αφορά το προσωπικό είναι πολύ τεταμένη 
στη ΓΔ ENV σχετικά με τις δραστηριότητες που συνδέονται με το πρόγραμμα LIFE, 
γεγονός που ενδέχεται να απαιτήσει περαιτέρω επανεξέταση των μεθόδων εργασίας και 
των ρυθμίσεων εντός της ΓΔ· 

8. επισημαίνει ότι τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου της ΓΔ ENV και της ΓΔ CLIMA τα 
οποία ελέγχθηκαν είναι μόνον εν μέρει αποτελεσματικά, δεδομένου ότι ορισμένες πολύ 
σημαντικές συστάσεις δεν έχουν ακόμη εξεταστεί βάσει των συμφωνηθέντων σχεδίων 
δράσης·

9. σημειώνει ότι η ΓΔ CLIMA αναδιοργανώθηκε από την 1η Οκτωβρίου 2017 
προκειμένου να καταργηθεί η Διεύθυνση Κοινών Πόρων (SRD) ENV/CLIMA, 
συμπεριλαμβανομένης της μονάδας προϋπολογισμού και οικονομικών της, και ότι η ΓΔ 
ενσωματώνει πλέον πλήρως τις οικονομικές δραστηριότητες, τη διοικητική υποστήριξη 
και τις εσωτερικές δραστηριότητες επικοινωνίας και τεχνολογίας πληροφοριών της 
SRD· 

10. τονίζει ότι η ΓΔ CLIMA και η ΓΔ BUDG παρακολουθούν τον στόχο του 20 % όσον 
αφορά την ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος στο πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο, ενώ η ΓΔ CLIMA στηρίζει άλλες ΓΔ για την ενσωμάτωση του κλίματος στις 
δραστηριότητές τους· εκφράζει τη λύπη του διότι, το 2017, μόνον το 19,3 % του 
προϋπολογισμού της Ένωσης δαπανήθηκε για δραστηριότητες σχετικές με το κλίμα, 
και διότι εκτιμάται ότι ο μέσος όρος για την περίοδο 2014-2020 θα είναι μόνο 18,8 %·

11. εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η επιφύλαξη για προληπτικούς λόγους που αφορά 
την εκκρεμή σοβαρή αδυναμία σχετικά με την ασφάλεια, η οποία διαπιστώθηκε στο 
ενωσιακό μητρώο του συστήματος εμπορίας εκπομπών (ΣΕΔΕ της ΕΕ), 
επαναλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ CLIMA για το 2017·

Δημόσια υγεία

12. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τόσο οι πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων όσο και οι πιστώσεις πληρωμών του τρίτου προγράμματος για την υγεία 
(«το πρόγραμμα για την υγεία») εφαρμόστηκαν πλήρως· σημειώνει ότι η συντριπτική 
πλειονότητα των δράσεων του προγράμματος για την υγεία εφαρμόζεται μέσω του 
εκτελεστικού οργανισμού για τους καταναλωτές, την υγεία, τη γεωργία και τα τρόφιμα 
(CHAFEA)·

13. τονίζει ότι, το 2017, η ΓΔ SANTE ολοκλήρωσε την ενδιάμεση αξιολόγηση του 
προγράμματος για την υγεία, καλύπτοντας τα έτη 2014-2016, που κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι το πρόγραμμα είχε απτά αποτελέσματα και ήταν εξαιρετικά σημαντικό 
για τις ανάγκες των κρατών μελών, και συνέστησε να ενισχυθούν οι προσπάθειες για 
την επίτευξη ενωσιακής προστιθέμενης αξίας, για να αυξηθούν οι συνέργειες και για να 
διασφαλιστεί η αναβάθμιση των αποτελεσμάτων μέσω της συνεργασίας με άλλα 
χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης·

14. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δρομολόγηση 24 ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς 
που εξυπηρετούν ασθενείς με σπάνιες και πολύπλοκες νόσους, και στα οποία 
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συμμετέχουν 900 άκρως εξειδικευμένες μονάδες υγειονομικής περίθαλψης από 
περισσότερα από 300 νοσοκομεία σε 26 χώρες, ήτοι σε 25 κράτη μέλη και στη 
Νορβηγία·

Ασφάλεια των τροφίμων, υγεία και καλή μεταχείριση των ζώων και υγεία των φυτών

15. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τόσο οι πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων όσο και οι πιστώσεις πληρωμών για την ασφάλεια των τροφίμων, την 
υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, καθώς και τα προγράμματα για την υγεία 
των φυτών, εφαρμόστηκαν πλήρως·

16. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το μέσο εναπομένον ποσοστό σφάλματος της 
ΓΔ SANTE ανήλθε σε 2,5 % για τη συνολική δραστηριότητα στον τομέα της 
ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών το 2017, υπερβαίνοντας το όριο 
σημαντικότητας του 2 %· σημειώνει ότι αυτό οφείλεται σε διογκωμένες δηλώσεις 
δαπανών των κρατών μελών, στο πλαίσιο των διαρθρωτικών αλλαγών που έγιναν στη 
διαχείριση και στους ελέγχους των δηλώσεων σε ένα κράτος μέλος· ζητεί από τη ΓΔ 
SANTE να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι αυτό δεν θα 
επαναληφθεί στο μέλλον, αυξάνοντας, για παράδειγμα, τη χρήση των μέτρων 
απλούστευσης που προσφέρει ο δημοσιονομικός κανονισμός·

17. υπογραμμίζει ότι, το 2017, η ΓΔ SANTE κοινοποίησε την ενδιάμεση αξιολόγηση του 
κοινού δημοσιονομικού πλαισίου για την αλυσίδα τροφίμων 2014-2020, που κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι το ισχύον πλαίσιο λειτουργεί ορθά και ότι συνέβαλε στην επίτευξη 
ενωσιακής προστιθέμενης αξίας· σημειώνει ότι η Επιτροπή, όπως συνέστησε το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, εργάζεται για την ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας ανάλυσης 
κόστους-αποτελεσματικότητας για τον τομέα της αλυσίδας τροφίμων, ώστε οι 
μελλοντικές οικονομικές αξιολογήσεις των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από 
την Ένωση να καταστούν πιο αξιόπιστες·

18. εκτιμά, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία και την έκθεση εκτέλεσης, ότι μπορεί να 
χορηγηθεί απαλλαγή στην Επιτροπή όσον αφορά τις δαπάνες στα πεδία πολιτικής για 
το περιβάλλον και το κλίμα, τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων για το 
οικονομικό έτος 2017.
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