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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. θα ήθελε να επαναλάβει ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χορηγεί απαλλαγή στην Επιτροπή 
όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού αφού εξετάσει τους λογαριασμούς, το 
δημοσιονομικό δελτίο, την έκθεση αξιολόγησης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 318 ΣΛΕΕ, 
την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των 
ελεγχόμενων οργάνων, τη δήλωση που βεβαιώνει την αξιοπιστία των λογαριασμών, καθώς 
και οιεσδήποτε σχετικές ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου· 

2. σημειώνει την παρουσίαση των τομέων πολιτικής του περιβάλλοντος και της υγείας 
εντός της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου· εκφράζει ανησυχία, διότι αμφότεροι οι 
τομείς πολιτικής εμφαίνονται στο κεφάλαιο που είναι επίσης αφιερωμένο στην αγροτική 
ανάπτυξη και την αλιεία· διατυπώνει εκ νέου την επίκρισή του για τη μη λογική ως προς τους 
τομείς πολιτικής σύνθεση του συγκεκριμένου κεφαλαίου·  δεν είναι της γνώμης ότι το 
Ελεγκτικό Συνέδριο πρέπει να λαμβάνει την πολιτική απόφαση ομαδοποίησης τομέων 
πολιτικής· ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να αναθεωρήσει την προσέγγισή του στην 
προσεχή ετήσια έκθεση·

3. θεωρεί αξιοσημείωτο εν προκειμένω ότι το κεφάλαιο σχετικά με την αγροτική 
ανάπτυξη, το περιβάλλον, την αλιεία και την υγεία φαίνεται να έχει το μέγιστο ποσοστό 
σφάλματος στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το έτος 2012 ανερχόμενο σε 7,9 % 
έναντι μέσης τιμής 4,8 %· παρατηρεί ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο στην έκθεσή του παραπέμπει 
σε ένα μόνον έργο που σχετίζεται με το πρόγραμμα LIFE+ και στο σύστημα εσωτερικού 
ελέγχου της ΓΔ SANCO· λαμβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις της Επιτροπής, εκφράζει 
σοβαρή ανησυχία διότι το ποσοστό σφάλματος αντιστοιχεί σε όλους τους τομείς πολιτικής· 
παρατηρεί ότι διαφέρουν οι απόψεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Επιτροπής όσον 
αφορά τον τρόπο με τον οποίον πρέπει να υπολογίζονται τα σφάλματα· κατανοεί ότι σε 
αντίστιξη προς τις υπηρεσίες της Επιτροπής το Ελεγκτικό Συνέδριο υπολογίζει ποσοστό 
σφάλματος ενός έργου 100 τοις εκατό ακόμη και εάν το σφάλμα είναι εξ ολοκλήρου 
διοικητικού χαρακτήρα ή αφορά μόνο ένα μέρος του ποσού του έργου· 

4. όσον αφορά τη συνολική εκτέλεση των κονδυλίων του προϋπολογισμού για το 
περιβάλλον, τη δράση για το κλίμα, τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων το 
2012, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημοσίας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων δηλώνει 
ικανοποίηση υπενθυμίζει εκ νέου ότι ολιγότερο του 0,8 τοις εκατό του προϋπολογισμού της 
Ένωσης προορίζεται για τους συγκεκριμένους μηχανισμούς πολιτικής, έχοντας κατά νου τη 
σαφή προστιθέμενη αξία στο επίπεδο της ΕΕ που χαρακτηρίζει τα συγκεκριμένα πεδία και τη 
στήριξη που παρέχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες στις πολιτικές της ΕΕ σχετικά με το περιβάλλον 
και το κλίμα καθώς επίσης και με τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων·
Περιβάλλον και δράση για το κλίμα
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5. υπογραμμίζει ότι ποσό 390 208 834 ευρώ έχει διατεθεί στη ΓΔ ENV σε πιστώσεις 
αναλήψεως υποχρεώσεων· οι πιστώσεις έχουν εκτελεσθεί κατά 99,9 %· όσον αφορά τις 
πιστώσεις πληρωμών, είναι ικανοποιητικό το ότι έχει χρησιμοποιηθεί το 90,32 % του ποσού 
261 717 133 ευρώ που διετίθετο· 

6. σημειώνει ότι η ΓΔ CLIMA έχει βελτιώσει την εκτέλεση ανεβάζοντάς την στο 
98,57 % του ποσού των 42 585 882 ευρώ των πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων και στο 
73,44 % του ποσού των 27 917 373 ευρώ των πιστώσεων πληρωμών· έχει επίγνωση του ότι 
υψηλότερη εκτέλεση δεν μπορούσε να επιτευχθεί εν μέρει λόγω μιας ανεπιτυχούς 
προκήρυξης από κοινού με τα κράτη μέλη για την προμήθεια παρακολούθησης 
δημοπρατήσεων του συστήματος εμπορίας εκπομπών στην ΕΕ (ETS) και μιας σύμβασης για 
την προσωρινή πλατφόρμα δημοπράτησης στο πλαίσιο του ETS η οποία τελικώς δεν είχε 
κόστος·

7. δηλώνει και πάλι πολύ ικανοποιημένο με το ποσοστό 98,75 % συνολικής εκτέλεσης 
του επιχειρησιακού προϋπολογισμού του LIFE+· σημειώνει ότι το 2012 ποσό 280 771 849 
ευρώ αφιερώθηκε σε προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων για έργα στα κράτη μέλη, ποσό 
8 999 631 ευρώ στήριξε επιχειρησιακές δραστηριότητες ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην 
προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος στο ευρωπαϊκό επίπεδο και εμπλέκονται στην 
εκπόνηση και υλοποίηση κοινοτικής πολιτικής και νομοθεσίας και ποσό 47 283 151 ευρώ 
χρησιμοποιήθηκε για μέτρα που προορίζονται να στηρίξουν τον ρόλο που διαδραματίζει η 
Επιτροπή στην εισήγηση και παρακολούθηση της ανάπτυξης της πολιτικής και της 
νομοθεσίας· ποσό 17 589 277 ευρώ χρησιμοποιήθηκε για τη διοικητική υποστήριξη· 

8. γνωρίζει ότι το ποσοστό των πληρωμών στις δράσεις του LIFE+ είναι πάντοτε κατά τι 
χαμηλότερο εν συγκρίσει προς τις πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων· επισημαίνει ότι με τη 
συγκεντρωτική μεταφορά υπολοίπων DEC 30/2012 έχει αποδεσμευθεί ποσό 2,7 εκατ. ευρώ 
καθόσον ο αριθμός αιτημάτων για ενδιάμεσες (και τελικές) πληρωμές τα οποία ελήφθησαν 
ήταν κατά τι χαμηλότερος των αρχικών εκτιμήσεων· σημειώνει επίσης τη μεταφορά 
πιστώσεων ύψους 2,13 εκατ. ευρώ σε άλλα κονδύλια του προϋπολογισμού, πιστώσεων οι 
οποίες αρχικά είχαν προβλεφθεί να καλύψουν δαπάνες που προέρχονται από την 
ολοκλήρωση του LIFE III·

9. αναγνωρίζει ότι 855 852 ευρώ χορηγήθηκαν ως εισφορές σε διεθνείς συμβάσεις, 
πρωτόκολλα και συμφωνίες όπου η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος ή όπου συμμετέχει σε 
προπαρασκευαστικές εργασίες για μελλοντικές διεθνείς συμφωνίες·

10. θεωρεί πολύ ικανοποιητική την πρόοδο που σημειώνει η υλοποίηση έξι δοκιμαστικών 
σχεδίων και πέντε προπαρασκευαστικών δράσεων συνολικού ποσού 15 733 692 ευρώ· 
γνωρίζει ότι η εκτέλεση αυτών των δράσεων μπορεί να είναι επαχθής για την Επιτροπή λόγω 
των χαμηλών ποσών που διατίθενται σε σχέση με τις αναγκαίες προς εκτέλεση διαδικασίες 
(π.χ. σχέδιο δράσης, πρόσκληση υποβολής προτάσεων)· ενθαρρύνει την αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή να επικεντρώνεται στο μέλλον σε δοκιμαστικά σχέδια και 
προπαρασκευαστικές δράσεις με πραγματική προστιθέμενη αξία για την Ένωση·
Δημόσια υγεία και ασφάλεια των τροφίμων

11. σημειώνει ότι η ΓΔ SANCO ήταν αρμόδια για την εκτέλεση πιστώσεων ύψους 
230 436 939 ευρώ σχετικά με κονδύλια του προϋπολογισμού για τη δημόσια υγεία το 2012, 
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εκ των οποίων το 99,3 % έχουν δεσμευθεί ικανοποιητικά· γνωρίζει όμως ότι περίπου το 77 % 
αυτού του προϋπολογισμού μεταφέρεται απ’ ευθείας σε τρεις αποκεντρωμένες υπηρεσίες 
(ECDC, EFSA και EMA); επικροτεί επίσης απολύτως την κατά 99,2 % εκτέλεση των 
πιστώσεων πληρωμών· σημειώνει ότι πιστώσεις πληρωμών 2,5 εκατ. ευρώ έχουν προστεθεί 
μέσω της συγκεντρωτικής μεταφοράς υπολοίπων DEC 30/2012, διότι τούτο κατέστη 
απαραίτητο μετά μία καθυστέρηση στην υπογραφή συμφωνιών επιχορηγήσεων δυνάμει μιας 
προκήρυξης του έτους 2011 για τις οποίες προχρηματοδοτήσεις επρόκειτο να καταβληθούν 
το έτος 2012·

12. εκφράζει ικανοποίηση διότι η υλοποίηση όλων των δοκιμαστικών σχεδίων και 
προπαρασκευαστικών δράσεων της αρμοδιότητας της ΓΔ SANCO έχει προχωρήσει αρκετά 
με όλες τις πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων να έχουν εξαντληθεί· 

13. σημειώνει τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τον Εκτελεστικό 
Οργανισμό για την Υγεία και τους Καταναλωτές, μία διοικητική οντότητα της Επιτροπής· 
γνωρίζει ότι ο εν λόγω εκτελεστικός οργανισμός ήταν αρμόδιος για την εκτέλεση 37,8 εκατ. 
ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων που διετίθεντο στο πρόγραμμα για τη δημόσια υγεία το 
2012 και 35,5 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών· θεωρεί τις παρατηρήσεις που διατυπώνει 
το Ελεγκτικό Συνέδριο υπερβολικές, καθόσον αμφότερες οι παρατηρήσεις αφορούν 
εξωτερικούς συμμετέχοντες και εξωτερικούς συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις, θέματα εκτός 
του αμέσου ελέγχου της Επιτροπής· ασφαλώς και έχει σημειώσει με προσοχή τις απαντήσεις 
που παρέσχε ο εκτελεστικός οργανισμός και υποστηρίζει την πρόθεσή του να βελτιώσει 
περαιτέρω τη συνεργασία με εξωτερικούς αναδόχους και συμμετέχοντες·

14. αναγνωρίζει ότι το ποσοστό εκτέλεσης για της ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία και 
καλή διαβίωση των ζωών και την υγεία των φυτών ανέρχεται σε 96,8 %, το οποίο είναι
υψηλότερο από το επίπεδο του έτους 2011 (95,1 %)· σημειώνει περαιτέρω ότι σε αυτό το 
αριθμητικό στοιχείο λαμβάνεται υπόψη μείωση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων 
κατά 64,7 εκατ. ευρώ η οποία επήλθε κατά τη συγκεντρωτική μεταφορά υπολοίπων λόγω 
ευνοϊκής κατάστασης στην υγεία των ζώων·

15. αναγνωρίζει ότι το ποσοστό εκτέλεσης πληρωμών ανέρχεται σε 99,7 %, το οποίο 
αντιπροσωπεύει αύξηση σε σύγκριση προς το 2011 (98,1 %)· θεωρεί αξιοσημείωτο το ότι με 
τη συγκεντρωτική μεταφορά υπολοίπων τα προγράμματα εκρίζωσης μολυσματικής νόσου 
έλαβαν πρόσθετο ποσό 17 εκατ. ευρώ με σκοπό να υπάρχουν επαρκείς πόροι για την 
καταβολή εκκρεμών υποχρεώσεων προς κράτη μέλη από προηγούμενα έτη· 

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 2012.


