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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 ικανοποίηση όσον αφορά 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 2015·  

2. εκφράζει ικανοποίηση όσον αφορά το έργο που επιτελούν οι πέντε αποκεντρωμένοι 

οργανισμοί που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της και οι οποίοι επιτελούν τεχνικά, 

επιστημονικά ή διαχειριστικά καθήκοντα που βοηθούν τα θεσμικά όργανα της Ένωσης να 

χαράσσουν και να υλοποιούν πολιτικές στον τομέα του περιβάλλοντος, του κλίματος, της 

δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων, καθώς και όσον αφορά τον τρόπο με 

τον οποίο εκτελούνται οι προϋπολογισμοί των εν λόγω οργανισμών·  

3. όσον αφορά το συνολικό ποσοστό σφάλματος του τμήματος «Αγροτική ανάπτυξη, αλιεία, 

περιβάλλον και κλίμα», στο κεφάλαιο για το περιβάλλον, παρατηρεί ελαφρά μείωση του 

ποσοστού σφάλματος στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) για το 

2015, δηλαδή 5,3% έναντι 6% το προηγούμενο έτος·  

Περιβάλλον και δράση για το κλίμα 

4. υπογραμμίζει ότι στη ΓΔ ENV έχει διατεθεί ποσό 369 251 846 EUR σε πιστώσεις 

ανάληψης υποχρεώσεων, από το οποίο έχει εκτελεστεί το 99,83 %· σημειώνει ότι, όσον 

αφορά τις πιστώσεις πληρωμών, είναι ικανοποιητικό το γεγονός ότι έχει χρησιμοποιηθεί 

το 99,36% από το διατεθέν ποσό των 332 260 333 EUR· σημειώνει, επιπλέον, ότι οι 

διοικητικές δαπάνες του LIFE + εκτελούνται σε δύο οικονομικά έτη (μέσω αυτόματων 

μεταφορών) και ότι, εάν οι διοικητικές δαπάνες αυτές δεν ληφθούν υπόψη, το ποσοστό 

εκτέλεσης των πληρωμών ανέρχεται σε 99,72%· 

5. δηλώνει ικανοποιημένο από τη συνολική εκτέλεση του επιχειρησιακού προϋπολογισμού 

του LIFE +, που ανήλθε σε 99,95% το 2015 για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων 

και 98,93% για τις πιστώσεις πληρωμών· σημειώνει ότι το 2015, διατέθηκαν 225,9 

εκατομμύρια EUR για επιχορηγήσεις δράσεων, 40 εκατομμύρια EUR χρησιμοποιήθηκαν 

για χρηματοδοτικά μέσα που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και 59,2 

εκατομμύρια EUR διατέθηκαν για μέτρα που προορίζονται να υποστηρίξουν τον ρόλο της 

Επιτροπής στη χάραξη και παρακολούθηση πολιτικής και στην εκπόνηση νομοθετικών 

προτάσεων· σημειώνει ότι ποσό 10,2 εκατομμυρίων EUR χρησιμοποιήθηκε για 

διοικητική στήριξη του προγράμματος LIFE και για τη στήριξη του Εκτελεστικού 

Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME)·  

6. σημειώνει ότι η ΓΔ CLIMA έχει αυξήσει το ποσοστό εκτέλεσης κονδυλίων της στο 

99,9% του ποσού των 108 747 880 EUR των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και στο 

91,77% του ποσού των 47 479 530 EUR των πιστώσεων πληρωμών, και ότι, εάν δεν 

ληφθούν υπόψη οι διοικητικές δαπάνες, το ποσοστό εκτέλεσης των πληρωμών ανέρχεται 

σε 96,88%· 

7. τονίζει ότι 4 400 000 EUR χορηγήθηκαν ως εισφορές σε διεθνείς συμβάσεις, πρωτόκολλα 
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και συμφωνίες όπου η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος ή σε σχέση με τα οποία η 

Ένωση συμμετέχει σε προπαρασκευαστικές εργασίες· θεωρεί σημαντικό στο πλαίσιο 

αυτό να αποτυπώνεται δεόντως ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 

8. ενθαρρύνει την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να επικεντρώνεται σε δοκιμαστικά 

σχέδια (ΔΣ) και προπαρασκευαστικές ενέργειες (ΠΕ) με πραγματική προστιθέμενη αξία 

για την Ένωση στο μέλλον· αναγνωρίζει ότι έχουν εκτελεστεί δέκα ΔΣ και πέντε ΠΕ που 

ανέρχονται συνολικά σε 1 400 000 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε 

5 599 888 EUR σε πιστώσεις πληρωμών· 

Δημόσια υγεία  

9. αναγνωρίζει ότι η αξιολόγηση του δεύτερου προγράμματος για την υγεία (2008-2013) 

ολοκληρώθηκε το 2015· σημειώνει ότι το τρίτο πρόγραμμα για την υγεία ενισχύθηκε το 

2015 με στόχο τη στήριξη και την ενθάρρυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και ορθών 

πρακτικών στα κράτη μέλη τα οποία υφίστανται ιδιαίτερη πίεση εξαιτίας της 

μεταναστευτικής ροής, ιδίως σε σχέση με την κατάρτιση από την ΓΔ SANTE ενός 

ατομικού δελτίου καταγραφής για την αξιολόγηση της υγείας των μεταναστών που πρέπει 

να χρησιμοποιείται στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης (hotspots) και σε άλλες 

περιοχές υποδοχής, και σε σχέση με συμπληρωματικό προϋπολογισμό για έργα που 

σχετίζονται με την υγεία των μεταναστών· 

10. σημειώνει ότι το επίπεδο εκτέλεσης στο πρόγραμμα για τη δημόσια υγεία 2014-2020 είναι 

πολύ καλό, 99,9%, και ότι οι διαθέσιμες πιστώσεις πληρωμών εκτελέστηκαν πλήρως· 

11. σημειώνει ότι η ΓΔ SANTE ήταν αρμόδια, το 2015 για την εκτέλεση πιστώσεων ύψους 

237 251 659 EUR σχετικά με κονδύλια του προϋπολογισμού για τη δημόσια υγεία, το 

97,4% των οποίων παρουσιάζει ικανοποιητική δέσμευση· σημειώνει επίσης ότι το επίπεδο 

εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών είναι 97,2%· τονίζει, εντούτοις, ότι όλες οι 

πιστώσεις στον τομέα της υγείας εκτελέστηκαν πλήρως, με εξαίρεση το Ευρωπαϊκό 

Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια 

των Τροφίμων (EFSA) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA)· ωστόσο, 

υπογραμμίζει ότι η υστέρηση εκτέλεσης των εν λόγω πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων 

είναι απολύτως αντίστοιχη με το αποτέλεσμα του 2014· 

12 αναγνωρίζει ότι οι λογαριασμοί των οργανισμών παρουσίασαν θετικό αποτέλεσμα 

εκτέλεσης του προϋπολογισμού ύψους 3 083 926 EUR (ECDC), 1 089 066 (EFSA) και 

1 949 934 EUR (EMA) και ότι το ποσό αυτό ενεγράφη ως έσοδα για ειδικό προορισμό 

για το έτος 2015 που θα πρέπει να εκτελεστούν το 2016· συνεπώς, με το σκεπτικό αυτό, 

αναγνωρίζει ότι το ποσοστό εκτέλεσης είναι επίσης 100% για τους τρεις εν λόγω 

οργανισμούς·  

13. όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών, παρατηρεί ότι κατά τη διαδικασία συγκεντρωτικής 

μεταφοράς τον Σεπτέμβριο 2015, ποσό ύψους 8,1 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις 

πληρωμών επιστράφηκε στον τομέα της υγείας· 

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

14. αναγνωρίζει ότι, όσον αφορά τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για την ασφάλεια 

των τροφίμων και των ζωοτροφών, την υγεία των ζώων, την καλή μεταχείριση των ζώων 

και την υγεία των φυτών, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συγκεντρωτικής μεταφοράς, 
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12,9 εκατομμύρια EUR από τον προϋπολογισμό για τρόφιμα και ζωοτροφές 

μεταφέρθηκαν σε άλλους τομείς, και συγκεκριμένα 2,4 εκατομμύρια EUR από την υγεία 

των ζώων και 10,5 εκατομμύρια EUR από το ταμείο επείγουσας ανάγκης· επισημαίνει ότι 

οι υπόλοιπες διαθέσιμες πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων εκτελέστηκαν πλήρως· 

15. σημειώνει ότι το 2015 δεν εγκρίθηκε κανένα νέο δοκιμαστικό σχέδιο· αναγνωρίζει ότι, 

όσον αφορά την προπαρασκευαστική ενέργεια για τα σημεία ελέγχου (σταθμοί 

ανάπαυσης) στη μεταφορά ζώων, το 2015 πραγματοποιήθηκε πληρωμή υπολοίπου 0,4 

εκατομμύρια EUR· 

16. 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 2015. 


