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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
control bugetar, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea 
de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. consideră că execuția globală de către Comisie a liniilor bugetare pentru mediu, climă, 
sănătate publică și siguranță alimentară din 2017 este satisfăcătoare; 

2. își exprimă satisfacția cu privire la activitatea desfășurată de cele cinci agenții 
descentralizate care țin de domeniul său de competență și care îndeplinesc sarcini
tehnice, științifice sau de management ce sprijină instituțiile Uniunii să elaboreze și să 
pună în aplicare politici în domeniul mediului, climei, sănătății publice și siguranței 
alimentare, precum și cu privire la modul în care au fost executate bugetele acestor 
agenții; 

3. constată că, în acest an, Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”), în 
raportul său anual privind execuția bugetului pentru exercițiul financiar 2017 (denumit 
în continuare „raportul Curții”), a decis să nu furnizeze o evaluare sau un nivel de eroare 
estimat pentru domeniul „dezvoltare rurală, măsuri de piață, mediu, politici climatice și 
pescuit”, dar a oferit informații cu privire la tipurile de erori care pot apărea în acest 
domeniu (în principal beneficiari neeligibili, activități, proiecte sau cheltuieli 
neeligibile); ia act de faptul că doar 6 dintre cele 230 de operațiuni din eșantionul 
utilizat pentru a estima nivelul de eroare pentru rubrica „Resurse naturale” (2,4 %) se 
referă la mediu, politici climatice și pescuit; constată că nu s-a calculat nicio rată de 
eroare pentru rubrica 3, care include cheltuielile privind sănătatea, siguranța alimentelor 
și a hranei pentru animale;

Măsuri privind mediul și clima

4. constată că, în 2017, programul LIFE și-a sărbătorit cea de-a 25-a aniversare; subliniază 
că programul a oferit 222 milioane EUR pentru cofinanțarea a 139 de proiecte noi; 

5. subliniază că sunt necesare eforturi suplimentare pentru a reduce întârzierile în 
efectuarea plăților în cadrul programului LIFE, deoarece 5,8 % din plăți au depășit 
termenele legale în 2017 (3,9 % în 2016, 12 % în 2015);

6. subliniază că evaluarea intermediară a programului LIFE, pentru perioada 2014-2015, a 
fost publicată în 2017; constată faptul că, având în vedere că majoritatea proiectelor 
încă nu au început și doar puține proiecte s-au încheiat, evaluarea s-a concentrat în 
principal asupra proceselor introduse pentru a atinge obiectivele programului și a 
conchis că programul are o valoare adăugată europeană, evidențiind totodată posibile 
îmbunătățiri; subliniază că procedurile de gestionare a granturilor, în special procedurile 
de depunere a cererilor și de raportare, ar trebui nu doar simplificate, ci și accelerate 
semnificativ;

7. ia act de faptul că condițiile din decizia de externalizare pentru cooperarea cu Agenția 
Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME) în ceea ce privește personalul 
implică faptul că situația resurselor umane în DG ENV este foarte tensionată relativ la 
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activitățile legate de programul LIFE, ceea ce ar putea necesita o revizuire suplimentară 
a metodelor și modalităților de lucru în cadrul direcției generale; 

8. subliniază că sistemele de control intern ale DG ENV și DG CLIMA care au fost 
auditate sunt doar parțial eficace, dat fiind că anumite recomandări foarte importante 
trebuie încă să fie abordate în conformitate cu planurile de acțiune convenite;

9. ia act de faptul că DG CLIMA a fost reorganizată începând cu 1 octombrie 2017 pentru 
a elimina Direcția pentru resurse comune ENV/CLIMA, inclusiv unitatea sa bugetară și 
financiară, și că, în prezent, această direcție generală integrează pe deplin activitățile 
financiare, de sprijin administrativ, de comunicare internă și de tehnologia informației 
asigurate în trecut de Direcția pentru resurse comune; 

10. subliniază că DG CLIMA și DG BUDG monitorizează obiectivul de 20 % de integrare 
a măsurilor legate de schimbările climatice în cadrul financiar multianual, iar DG 
CLIMA sprijină alte direcții generale să integreze problematica climei în activitățile pe 
care le desfășoară; regretă faptul că, în 2017, doar 19,3 % din bugetul Uniunii a fost 
cheltuit pe activități în domeniul climei și că se estimează că media pentru perioada 
2014-2020 va fi de doar 18,8 %;

11. își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că rezerva din motive de reputație referitoare 
la deficiențele semnificative de securitate care persistă, identificate în registrul Uniunii 
al sistemului de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS), este reiterată în 
Raportul anual de activitate pe 2017 al DG CLIMA;

Sănătatea publică

12. Salută faptul că atât creditele de angajament, cât și creditele de plată ale celui de-al 
treilea program în domeniul sănătății au fost executate complet; ia act de faptul că 
marea majoritate a acțiunilor programului în domeniul sănătății sunt puse în aplicare 
prin intermediul Agenției Executive pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și 
Alimente (CHAFEA);

13. subliniază că, în 2017, DG SANTE a finalizat evaluarea intermediară a celui de al 
treilea program în domeniul sănătății pe anii 2014-2016, care a conchis că programul 
respectiv a produs rezultate concrete și a fost extrem de relevant pentru nevoile statelor 
membre și a recomandat consolidarea eforturilor de realizare a valorii adăugate 
europene, creșterea sinergiilor și asigurarea convergenței rezultatelor prin cooperarea cu 
alte instrumente financiare ale Uniunii;

14 salută lansarea a 24 de rețele europene de referință de asistență pentru pacienți cu boli 
rare și complexe, implicând 900 de unități de asistență medicală înalt specializate din 
peste 300 de spitale din 26 de țări, adică 25 de state membre și Norvegia;

Siguranța alimentară, sănătatea și bunul tratament al animalelor și domeniul fitosanitar

15. salută faptul că atât angajamentele, cât și creditele de plată disponibile pentru 
programele privind siguranța alimentară, sănătatea și bunul tratament al animalelor și 
domeniul fitosanitar au fost executate complet;
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16. regretă că rata medie de eroare reziduală a DG SANTE s-a ridicat la 2,5 % pentru 
întreaga activitate din domeniul siguranței alimentelor și a hranei pentru animale în 
2017, depășind pragul de semnificație de 2 %; ia act de faptul că acest lucru este cauzat 
de supraevaluări ale declarațiilor de cheltuieli de către statele membre, în contextul 
modificărilor structurale efectuate în gestionarea și controlul creanțelor într-un anumit 
stat membru; solicită DG SANTE să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că 
acest lucru nu se va mai întâmpla în viitor, de exemplu prin utilizarea măsurilor de 
simplificare oferite de Regulamentul financiar;

17. subliniază că, în 2017, DG SANTE a publicat evaluarea intermediară a cadrului 
financiar comun pentru lanțul alimentar 2014-2020, care a conchis că actualul cadru 
funcționează bine și a contribuit la obținerea unei valori adăugate europene; ia act de 
faptul că Comisia, în conformitate cu recomandările Curții, depune eforturi pentru a 
elabora o metodologie de analiză privind rentabilitatea în domeniul lanțului alimentar, 
astfel încât evaluările viitoare ale intervențiilor finanțate de Uniune să devină mai 
solide;

18. consideră, pe baza datelor disponibile și a raportului de execuție, că i se poate acorda 
Comisiei descărcarea de gestiune pentru cheltuielile aferente politicii privind mediul și 
clima și politicii privind sănătatea publică și siguranța alimentară pentru exercițiul 
financiar 2017.
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