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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. θεωρεί τα συνολικά ποσοστά εκτέλεσης των κονδυλίων του προϋπολογισμού για το 
περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων ικανοποιητικά·

2. επισημαίνει ότι το συνολικό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού στους τομείς του 
περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων ανήλθε σε 94,6%, 
το οποίο είναι ικανοποιητικό αποτέλεσμα εάν ληφθεί υπόψη ότι το 2007 ήταν το πρώτο 
έτος του νέου δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013 και χαρακτηρίστηκε από την έγκριση 
και την έναρξη εφαρμογής νέων προγραμμάτων στον τομέα πολιτικής του περιβάλλοντος·

3. υπογραμμίζει ιδίως το γεγονός ότι η εφαρμογή του προγράμματος LIFE + πέτυχε 
ποσοστό εκτέλεσης άνω του 98,87% σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων·

4. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει τρόπους περαιτέρω συνδρομής στους υποβάλλοντες 
αίτηση στο πλαίσιο πολυετών προγραμμάτων, ιδίως μέσω της παροχής ειδικής 
επιμόρφωσης στους αιτούντες και φιλικές προς τον χρήστη κατευθυντήριες γραμμές·

5. χαιρετίζει τις προσπάθειες για περισσότερο εστιασμένες προσκλήσεις για την υποβολή 
προσφορών και για παροχή περισσότερης βοήθειας στους αιτούντες, ιδίως σχετικά με 
προγράμματα κοινοτικής δράσης για τη δημόσια υγεία, προκειμένου να αποφεύγονται οι 
υποβολές αιτήσεων για έργα που είναι σαφώς μη επιλέξιμα ή χαμηλής ποιότητας· 
σημειώνει εντούτοις ότι είναι απαραίτητη η συνέχιση των προσπαθειών προκειμένου να 
βελτιωθεί η κατάσταση·

6. επισημαίνει ότι η συμμόρφωση με τις διοικητικές και οικονομικές διατάξεις του 
δημοσιονομικού κανονισμού δεν πρέπει να γίνεται αιτία για αδικαιολόγητες 
καθυστερήσεις στην παροχή επιχορηγήσεων ή στην επιλογή προγραμμάτων προς 
χρηματοδότηση και καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της για τη βελτίωση 
των διοικητικών διαδικασιών που έχουν αντίκτυπο επί της εκτέλεσης των πιστώσεων 
ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών·

7. με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία είναι της γνώμης ότι μπορεί να χορηγηθεί απαλλαγή στην 
Επιτροπή για τις δαπάνες στους τομείς της περιβαλλοντικής πολιτικής, της δημόσιας 
υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων το 2007.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η παρούσα γνωμοδότηση εξετάζει την εκτέλεση του προϋπολογισμού στους τομείς του
περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων για το οικονομικό έτος
2007.

Περιβάλλον

Το 2007 ήταν το πρώτο έτος του νέου χρηματοδοτικού πλαισίου (2007-2013) και
χαρακτηρίστηκε από την έγκριση και την έναρξη εφαρμογής νέων προγραμμάτων στον τομέα
πολιτικής του περιβάλλοντος, όπως τα εξής:· το LIFE +, που εγκρίθηκε στις 9 Ιουνίου 2007 
και το Χρηματοδοτικό μέσο πολιτικής προστασίας, που εγκρίθηκε στις 5 Μαρτίου 2007.  Το 
συνολικό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού ανήλθε στο πολύ ικανοποιητικό ποσοστό 
του 94,6%.
Η εφαρμογή του προγράμματος LIFE +  μπορεί να θεωρηθεί ως πολύ ικανοποιητική όσον 
αφορά τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων παρά την καθυστερημένη έγκριση της νομικής 
βάσης (23 Μαΐου 2007) και πέτυχε ποσοστό εκτέλεσης της τάξης του 98,87 % του 
επιχειρησιακού προϋπολογισμού του LIFE + 

Η νέα νομική βάση της πολιτικής προστασίας που εγκρίθηκε στις 5 Μαρτίου 2007 διευρύνει 
το πεδίο εφαρμογής του μέσου αυτού που καλύπτει πλέον την προστασία των ατόμων κυρίως 
αλλά και του περιβάλλοντος και των ακινήτων, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής 
κληρονομιάς σε περιπτώσεις φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, τρομοκρατικών 
ενεργειών και τεχνολογικών, ραδιολογικών ή περιβαλλοντικών ατυχημάτων.
Το επίπεδο χρηματοδότησης υπό την προηγούμενη νομική βάση ήταν , 01 M€ το 2006. Το 
νέο χρηματοδοτικό μέσο που εγκρίθηκε το 2007 διέθετε  πιστώσεις ύψους EUR 20, 8 M€ 
(κονδύλια του προϋπολογισμού 07 04 01 και19 06 05).
Για την αντιμετώπιση καταστροφών προβλέφθηκε ποσό EUR 7,225 M€ στην απόφαση 
χρηματοδότησης για νέες δράσεις αλλά το τελικό ποσοστό εκτέλεσης ήταν τελικά πολύ 
χαμηλό, κάτω του 1%, τόσο εξαιτίας της καθυστερημένης έγκρισης της νομικής βάσης όσο 
και εξαιτίας του γεγονότος ότι η χρήση σε τελική ανάλυση των πόρων σχετίζεται άμεσα με 
την ύπαρξη καταστροφών, κάτι που είναι δύσκολο να προβλεφθεί. Εντούτοις, η εκτέλεση 
του μέσου πολιτικής προστασίας μπορεί να χαρακτηριστεί ικανοποιητική στο σύνολό της.

Τα νέα προγράμματα αντιπροσωπεύουν μια ριζική αλλαγή στον τρόπο διανομής των 
δαπανών στον τομέα του περιβάλλοντος, χάρη κυρίως στην ενσωμάτωση σειράς 
προηγούμενων μέσων και πρωτοβουλιών στο νέο πρόγραμμα LIFE + , στην αναβάθμιση της 
πολιτικής προστασίας (συμπεριλαμβανομένης της θαλάσσιας ρύπανσης) μέσω του 
Χρηματοδοτικού μέσου πολιτικής προστασίας (που καλύπτει την στήριξη παρεμβάσεων 
πολιτικής προστασίας σε χώρες του τρίτου κόσμου) αλλά και με την μεταφορά ορισμένων 
από τις πλέον εξωτερικές δράσεις στα μέσα τα οποία διαχειρίζεται η ομάδα της RELEX, 
αφήνοντας στην άμεση διαχείριση της DG ENV μόνο ένα μικρό ad hoc κονδύλι για την 
πληρωμή των συνδρομών των πολυμερών συμφωνιών για το περιβάλλον. 

Το συνολικό ποσοστό εκτέλεσης πιστώσεων πληρωμών (80,04%) στον τομέα του
περιβάλλοντος που επετεύχθη υπολείπεται ελαφρά εκείνου του 2006. Το ποσοστό αυτό όμως 
αυξάνεται στο 84,57 % εάν συνυπολογιστεί το επίπεδο των μη διαχωριζόμενων πληρωμών.
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Υγεία και ασφάλεια των τροφίμων

Το επίπεδο εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών για το Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας 
ανήλθε στο 89% το 2007 αφήνοντας ανεκτέλεστα 6.7 M€, κάτι που οφείλεται εν μέρει στην 
υπερεκτίμηση των ποσών πληρωμών κατά την εκπόνηση του προϋπολογισμού του 2007 στις 
αρχές του 2006, και εν μέρει σε παράγοντες άμεσα σχετιζόμενους με τους δικαιούχους.

Τα ποσοστά εκτέλεσης πληρωμών των κονδυλίων του προϋπολογισμού για την δημόσια 
υγεία υπολείπονται των ποσοστών εκτέλεσης των υποχρεώσεων αλλά αυτό οφείλεται εν 
πολλοίς στο γεγονός ότι οι δικαιούχοι δεν κατόρθωσαν πάντα να χρησιμοποιήσουν το σύνολο 
των  πόρων που τους διατέθηκαν. Το 2007, μέχρι τις 15 Oκτωβρίου, οι μειώσεις των ποσών 
των επιχορηγήσεων που·έγιναν κατόπιν αίτησης των δικαιούχων ανήλθαν σε 1.3 M€.

Τα ποσοστά εκτέλεσης για τις  πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για τα ταμεία καπνού είναι 
πολύ ικανοποιητικά (σχεδόν 100%). Οι πιστώσεις για το κονδύλιο αυτό δεν δεν είναι μη 
διαχωριζόμενες, γεγονός που από άποψη παρουσίασης μπορεί να δώσει την παραπλανητική 
εντύπωση ανεπαρκούς εκτέλεσης. Το κονδύλιο αυτό ωστόσο δεν παρουσιάζει καμία 
ανεπαρκή εκτέλεση.

Όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, υγεία των ζώων, ορθή μεταχείριση των ζώων και 
την υγεία των φυτών, το επίπεδο εκτέλεσης του κονδυλίου για την εξάλειψη των ζωικών 
ασθενειών είναι αρκετά υψηλό και αντιπροσωπεύει το 97,4% του ποσού.
Το επίπεδο εκτέλεσης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για την ασφάλεια των 
τροφίμων χαρακτηρίζεται από σποραδικά χαμηλά ποσοστά που οφείλεται, όπως και για τους 
πόρους των εκτάκτων αναγκών, ότι ενυπάρχει μεγάλο ποσοστό αβεβαιότητας σε αυτή την 
εξειδικευμένη γραμμή. Ο περιορισμένος αριθμός εκδήλωσης ζωικών ασθενειών στην 
Κοινότητα εξηγεί στην περίπτωση αυτή το χαμηλό ποσοστό των χρησιμοποιηθέντων πόρων.
Σε άλλες περιπτώσεις, όπως στα θέματα ελέγχου ζωοτροφών και τροφίμων, το χαμηλό 
ποσοστό εκτέλεσης οφείλεται στην υπερεκτίμηση των πληρωμών ή των δαπανών και εξόδων 
για κατάρτιση.
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