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SUGESTII 

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

control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 

rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

1. consideră că ratele globale ale Comisiei de execuție a liniilor bugetare pentru mediu, 

politici climatice, sănătate publică și siguranță alimentară din 2015 sunt satisfăcătoare;  

2. este mulțumit de activitatea desfășurată de cele cinci agenții descentralizate care țin de 

domeniul său de competență și care au atribuții tehnice, științifice sau de management 

care ajută instituțiile Uniunii să elaboreze și să pună în aplicare politici în domeniul 

mediului, climei, sănătății publice și siguranței alimentare, precum și de modul în care 

sunt executate bugetele acestor agenții;  

3. în ceea ce privește indicele de eroare global al secțiunii „Dezvoltare rurală, pescuit, mediu 

și climă”, în capitolul referitor la mediu, ia act de o ușoară reducere a ratei de eroare 

menționată în raportul Curții de Conturi (CCE) privind exercițiul 2015, și anume 5,3 %, 

față de 6 % în anul anterior;  

Măsuri privind mediul și clima 

4. subliniază că la dispoziția DG ENV a fost pusă suma de 369 251 846 EUR în credite de 

angajament și că 99,83 % din aceste credite au fost executate; consideră că, în ceea ce 

privește creditele de plată, proporția de 99,36% în care a fost utilizată suma disponibilă de 

332 260 333 EUR este satisfăcătoare; în plus, ia act de faptul că cheltuielile administrative 

pentru LIFE+ sunt executate pe durata a două exerciții bugetare (prin reportări automate) 

și, dacă nu se ține seama de aceste cheltuieli administrative, rata de execuție a plăților 

ajunge la 99,72%; 

5. este mulțumit de rata generală de execuție a bugetului operațional aferent LIFE+, care a 

fost de 99,95 % în 2015 la creditele de angajament și de 98,93% la creditele de plată; 

observă că, în 2015, 225,9 milioane EUR au fost angajate pentru granturi pentru acțiuni, 

40 de milioane EUR au fost utilizate pentru instrumente financiare gestionate de Banca 

Europeană de Investiții, iar 59,2 milioane EUR au fost utilizate pentru măsuri menite să 

vină în sprijinul rolului Comisiei de inițiere și monitorizare a acțiunilor de dezvoltare a 

politicilor și de elaborare a legislației; observă că 10,2 milioane EUR au fost utilizate 

pentru sprijin administrativ pentru programul LIFE și ca sprijin pentru Agenția Executivă 

pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME);  

6. ia act de faptul că DG CLIMA și-a majorat la 99,9% nivelul de execuție pentru creditele 

de angajament în valoare de 108 747 880 EUR și la 91,77% pentru creditele de plată în 

valoare de 47 479 530 EUR și că, dacă nu se ține seama de cheltuielile administrative, rata 

de execuție a plăților ajunge la 96,88%; 

7. subliniază că o sumă de 4 400 000 EUR a fost alocată sub formă de contribuții la 

convenții, protocoale și acorduri internaționale la care Uniunea este parte sau în legătură 

cu care este implicată în activități de pregătire; consideră că este important, în acest 

context, ca rolul Parlamentului European să fie reflectat în mod corespunzător; 
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8. încurajează autoritatea bugetară să se concentreze în viitor pe proiecte-pilot (PP) și pe 

acțiuni pregătitoare (AP) cu o veritabilă valoare adăugată pentru Uniune; ia act de faptul 

că zece PP și cinci AP, care se ridică în total la 1 400 000 EUR în credite de angajament și 

5 599 888 EUR în credite de plată, au fost puse în aplicare; 

Sănătatea publică  

9. ia act de faptul că o evaluare a celui de-al doilea program pentru sănătate (2008-2013) a 

fost finalizată în 2015; ia act de faptul că cel de-al treilea program pentru sănătate a fost 

consolidat în 2015, astfel încât să sprijine și să încurajeze schimbul de informații și de 

bune practici în statele membre supuse unei presiuni deosebite exercitate de migrație, în 

special în ceea ce privește pregătirea de către DG SANTE a unei fișe medicale personale 

pentru evaluarea sănătății migranților, care trebuie utilizată la „hotspots” și în zonele de 

primire și bugetul suplimentar pentru proiecte legate de sănătatea migranților; 

10. observă că rata de execuție pentru programul de acțiune în domeniul sănătății publice 

2014-2020 este foarte bună (99,9 %), iar creditele de angajament disponibile au fost 

implementate integral; 

11. constată că DG SANTE a fost responsabilă, în 2015, de execuția sumei de 

237 251 659 EUR înscrisă la liniile bugetare consacrate sănătății publice, din care o 

proporție de 97,4% a fost angajată în mod satisfăcător; ia act, de asemenea, de faptul că 

nivelul de executare a plăților este de 97,2%; subliniază, cu toate acestea, că toate 

creditele din domeniul sănătății au fost integral executate, cu excepția celor destinate 

Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), Autorității Europene 

pentru Siguranța Alimentară (EFSA) și Agenției Europene pentru Medicamente (EMA); 

subliniază, cu toate acestea, că subutilizarea creditelor de angajament corespunde pe 

deplin rezultatului din exercițiul 2014; 

12. ia act de faptul că conturile agențiilor au înregistrat un rezultat bugetar pozitiv de 3 083 

926 EUR (ECDC), 1 089 066 EUR (EFSA) și 1 949 934 EUR (EMA) și că această sumă a 

fost înregistrată ca credite venituri alocate în 2015 pentru a fi executate în 2016; prin 

urmare, luând în considerare acest aspect, recunoaște că rata de execuție este de asemenea 

de 100 % pentru cele trei agenții;  

13. în ceea ce privește creditele de plată, observă că în cursul procedurii globale de transfer 

din septembrie 2015, 8,1 milioane EUR în credite de plată au fost returnate în domeniul 

sănătății; 

Siguranța alimentară, sănătatea și bunăstarea animalelor și sănătatea plantelor 

14. ia act de faptul că, în ceea ce privește creditele de angajament pentru siguranța alimentelor 

și a hranei pentru animale, sănătatea animală, bunăstarea animalelor și sănătatea plantelor, 

în cursul procedurii globale de transfer, suma de 12,9 milioane EUR a fost returnată din 

bugetul alocat produselor alimentare și hranei pentru animale, și anume 2,4 milioane EUR 

de la sănătatea plantelor și 10,5 milioane EUR de la Fondul de urgență; ia act de faptul că 

restul de credite de angajament au fost puse pe deplin în aplicare; 

15. ia act de faptul că niciun proiect-pilot nou nu a fost votat în 2015; ia act de faptul că, în 

ceea ce privește acțiunea pregătitoare privind posturile de control pentru transportul 

animalelor, plata soldului de 0,4 milioane EUR a fost efectuată în 2015; 
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16. 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 2015. 


