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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Context general

Bugetul general al Uniunii Europene este instrumentul care stabilește și autorizează, pentru 
fiecare exercițiu financiar, suma totală a veniturilor și a cheltuielilor considerate necesare 
pentru Comunitatea Europeană și pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice.

La 29 aprilie, Comisia a prezentat proiectul preliminar de buget (PPB) pentru 2010 cu un total 
de 138 563,547 milioane EUR în credite de angajament, reprezentând 1,8% din VNB, 
respectiv o creștere de 1,54% față de creditele de angajament din bugetul 2009. Rămâne astfel 
disponibilă o marjă de 1 754,3 milioane EUR față de plafonul anual stabilit în cadrul financiar 
multianual (CFM 2007-2013).

În ceea ce privește creditele de plată, suma ajunge la 122 322,2 milioane EUR, ceea ce 
corespunde unui procent de 1,04% din VNB. Aceasta reprezintă o creștere cu 5,3%, în 
comparație cu plățile din bugetul pe 2009. 

Potrivit Comisie, redresarea economică constituie principalul obiectiv al cheltuielilor din 
exercițiul viitor, iar propunerea sa canalizează cea mai mare parte a fondurilor (45%) spre 
măsuri de creștere și ocupare a forței de muncă, pentru a reinstitui competitivitatea în întreaga 
Uniune. Fondurile pentru programe importante în domeniul cercetării și energiei vor fi 
majorate cu peste 12%, la fel ca fondurile pentru politica de coeziune. UE 12 vor primi 52% 
din fondurile de coeziune și structurale. 

PPB 2010 pe rubrici 

CREDITE DE ANGAJAMENT 
PE RUBRICI 

Miliarde € % din 
bugetul 

total

modificare 
% față de 

2009*
1. Creștere durabilă:
               Competitivitate 
               Coeziune

62,2
12,8
49,4

44,9
9,2

35,6

+3,2
+8,4
+2,0

2. Conservarea și gestionarea resurselor naturale:
          Plăți directe și cheltuieli legate de piață
          Dezvoltare rurală, mediu, pescuit

59,0
43,8
15,2

42,6
31,6
11,0

+5,1
+6,4
+2,1

3. Cetățenie, libertate, securitate și justiție:
Libertate, securitate și justiție
Cetățenie

1,6
1,0
0,6

1,2
0,7
0,5

+7,6
+13,5

-0,3

4. UE ca actor global 7,9 5,7 +1,8

5. Cheltuieli administrative (pentru toate instituțiile 
UE):
               din care Comisia:

7,9

3,6

5,7

2,6

+2,1

+0,9
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Total angajamente € 138,6 100,0 +3,8

în % din VNB UE-27 1,18
* Mai pu�in măsurile extraordinare luate în 2009: planul de redresare economică, Fondul de solidaritate �i 
Mecanismul alimentar

Linii care intră în sfera de competență a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și
siguranță alimentară

Pentru activitățile de mediu din cadrul titlului 7 „Mediu”, PPB 2010 prevede un cuantum total 
al cheltuielilor operaționale de 363,963 milioane EUR. Ținând seama de fondurile prevăzute 
la capitolul 19 06 pentru intervenții de protecție civilă în țări terțe, fondurile totale care 
urmează a fi gestionate sub responsabilitatea DG ENV se ridică la 371,96 milioane EUR. 
Reducerea de 10,6% față de bugetul 2009, astfel cum a fost adoptat, este explicată de 
majorarea semnificativă a creditelor de angajament votată de autoritatea bugetară în 2009 
pentru programul LIFE+. 

Pentru activitățile de la capitolul 17 03 „Sănătate publică” și de la capitolul 17 04 „Siguranța 
alimentară” s-a prevăzut un cuantum de 405 milioane EUR pentru aplicarea la nivel european 
a unor măsuri care să completeze acțiunile întreprinse la nivel național.

LIFE +

Programul LIFE+, demarat în iunie 2007, intră în 2010 în al patrulea său an de execuție și 
reprezintă singurul instrument financiar destinat exclusiv mediului înconjurător, acoperind o 
gamă largă de activități gestionate de către Comisie și de către statele membre. 

Creditele propuse de Comisie pentru bugetul 2010 respectă întocmai programarea financiară, 
cu un buget operațional (07 03 07) de 291,855 milioane EUR, ceea ce reprezintă o majorare 
de 7,8% față de PPB 2009. Cheltuielile de gestionare administrativă (07 01 04 01) prezintă o 
scădere de 12,5% față de 2009, cu un cuantum propus de 15 milioane EUR. Pentru a respecta 
suma decisă în codecizie pentru acest instrument, cele 2,4 milioane EUR programate inițial în 
cadrul liniei bugetare de asistență tehnică au fost adăugate la linia operațională 07 03 07.

Potrivit Comisiei, peste 78% din totalul creditelor vor fi dedicate finanțării de proiecte cu 
valoare adăugată la nivel european prin intermediul unor cereri de propuneri organizate de 
Comisia Europeană; 120 de milioane EUR vor fi dedicate proiectelor Natura și Biodiversitate. 
În plus, Comisia se așteaptă la o creștere a numărului de proiecte legate de abordările 
strategice ale dezvoltării și aplicării politicilor din domeniul schimbărilor climatice și al 
producției și consumului durabile. Deși a înregistrat o ușoară scădere a numărului de 
propuneri de proiecte anul trecut, probabil din cauza crizei economice și a reducerii 
cofinanțării de către administrațiile statelor membre, Comisia își va continua și spori eforturile 
de îmbunătățire a calității proiectelor și vizibilitatea programului. În lumina provocărilor 
majore cauzate de schimbările climatice și a altor amenințări la adresa mediului înconjurător, 
această tendință descrescătoare necesită o examinare mai amănunțită. Circa 50 de milioane 
EUR sunt destinate sprijinirii unor măsuri la nivelul UE pentru elaborarea și aplicarea 
legislației de mediu, precum și a unor măsuri de sensibilizare și de implicare a părților 
interesate în acest proces prin sprijinirea unor ONG-uri care acționează în special în domeniul 
protecției și îmbunătățirii mediului la nivel european.



PA\787882RO.doc 5/13 PE427.267v01-00

RO

Nivelul creditelor de plată solicitate pentru 2010 (167 de milioane EUR) reflectă plățile 
efectiv necesare pentru LIFE+ ținând seama de ratele normale de tragere și calendarul de plată 
pentru proiectele și măsurile finanțate.

Protecția civilă 

Instrumentul financiar pentru protecție civilă în țări terțe a fost adoptat în martie 2007, iar 
actul de reformare a Mecanismului UE de protecție civilă a fost adoptat în noiembrie 2007. 
Instrumentul pentru țări terțe urmărește să acopere cheltuielile ocazionate de mobilizarea unor 
experți pentru a evalua asistența necesară și pentru a facilita acordarea de asistență de către 
UE unor țări terțe și de activarea mecanismului UE în statele membre în caz de dezastre, 
precum și costurile de transport aferente asistenței europene în materie de protecție civilă în 
caz de dezastru și logisticii conexe. Pentru 2010, PPB prevede 8 milioane EUR pentru acest 
instrument, în cadrul liniei bugetare 19 06 05. Cca 3,7 milioane EUR sunt destinate unor 
astfel de intervenții ale UE prin intermediul mecanismului comunitar în caz de urgențe în
cadrul liniei bugetare 07 04 01.

Comisia reamintește că utilizarea resurselor bugetare care sunt dedicate reacțiilor în caz de 
urgențe, care sunt, prin însăși natura lor, imprevizibile, depinde integral de producerea unor 
dezastre. 

Aspecte internaționale în materie de mediu

Începând din 2007, acțiunile externe în domeniul mediului intră în domeniul de aplicare al 
Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare (ICD, titlul 21 „Dezvoltare”), în special prin 
intermediul Programului tematic pentru mediu și gestionare durabilă a resurselor naturale, 
inclusiv a energiei (ENRTP), care abordează aspectele legate de mediu ale dezvoltării și alte 
politici externe și contribuie la promovarea politicilor energetice și de mediu ale UE în 
străinătate.

Restul creditelor de la titlul 07 „Mediu” sunt dedicate plății contribuțiilor obligatorii la 
acorduri multilaterale privind mediul la care Comunitatea este parte, cum ar fi Convenția-
cadru a ONU privind schimbările climatice și Protocolul de la Kyoto, Convenția privind 
diversitatea biologică (CDB), Convenția privind protecția stratului de ozon și Protocolul de la 
Montreal etc. Creditele bugetare propuse pentru 2010 sunt neschimbate față de 2009: 3 
milioane EUR.

În Strategia sa politică anuală (SPA) pentru 2010, Comisia Europeană a indicat că una dintre 
noile priorități identificate pentru bugetul 2010 este încheierea cu succes a Conferinței ONU 
privind schimbările climatice de la Copenhaga din decembrie 2009, care va defini noul cadru 
internațional privind schimbările climatice după 2012. În acest context și în lumina evoluției 
procesului de negociere, Comisia a anunțat că va propune autorității bugetare, în toamna 
anului 2009, sume noi pentru Programul tematic pentru mediu și gestionare durabilă a 
resurselor naturale, inclusiv a energiei (ENRTP) din cadrul IDC (linia bugetară 21 04 01) prin 
intermediul unei Scrisori rectificative la PPB 2010. Aceste fonduri suplimentare sunt 
considerate necesare pentru a investi în consolidarea capacității de a defini și aplica strategii 
de dezvoltare cu emisii reduse de carbon (LCDS) și pentru consolidarea acțiunilor Alianței 
mondiale împotriva schimbărilor climatice (AMSC) în țările în curs de dezvoltare.
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Programul de sănătate publică

Cel de-al doilea program de sănătate publică acoperă perioada 2008-2013. Principalele 
obiective ale programului sunt îmbunătățirea informațiilor și cunoștințelor despre sănătate în 
Europa, îmbunătățirea colectării, analizei, schimbului și diseminării de informații în domeniul 
sănătății, îmbunătățirea capacității de reacție rapidă la amenințări sanitare, protejarea 
cetățenilor împotriva acestor amenințări, promovarea sănătății și prevenirea bolilor prin 
acțiuni asupra factorilor care influențează starea de sănătate. Acțiunile la nivel comunitar 
completează și dau valoare adăugată măsurilor întreprinse de statele membre.
PPB 2010 corespunde integral programării financiare și preconizează o sumă de 45,7 milioane 
EUR în credite de angajament. În 2010, acțiunile Comisiei se concentrează asupra reducerii 
inegalităților din domeniul sănătății în Europa, asupra luptei împotriva cancerului, asupra 
aspectelor transfrontaliere ale imunizării copiilor și asupra recomandărilor privind vaccinarea 
sezonieră împotriva gripei. 

Nivelul creditelor de plată solicitate pentru 2010 (24 de milioane EUR) reflectă nevoile reale 
de plată ale programului. Durata medie a proiectelor este de trei ani. Deoarece 2010 este cel 
de-al treilea an de aplicare, sunt necesare creditele de plată prevăzute în PPB.
Cea mai importantă parte din Programul de sănătate publică este gestionată de Agenția 
Executivă pentru Sănătate și Consumatori (EAHC), care a atins ritmul de funcționare normal. 
În 2010, o cotă de 7,11 milioane EUR din pachetul financiar global al programului este 
dedicată sarcinilor administrative. 

Fondul pentru tutun

Fondul comunitar pentru tutun sprijină proiecte care au ca obiectiv sensibilizarea publicului 
cu privire al efectele dăunătoare ale consumului de tutun prin acțiuni educative și de 
informare. Creditele provin din ajutorul pentru tutun. În conformitate cu articolul 100m din 
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului, astfel cum a fost modificat de Regulamentul 
(CE) nr. 470/2008, transferurile de la linia aferentă ajutorului pentru tutun către Fondul pentru 
tutun au fost prelungite în exercițiile 2008 și 2009. Sumele se ridică la 5% din ajutorul pentru 
tutun aferent respectivului an calendaristic.

PPB 2010 prevede o sumă de 16,9 milioane EUR proveniți din ajutorul pentru tutun aferent 
exercițiului 2009, pentru că regula generală pentru ajutoare directe stipulează plata unor 
contribuții în exercițiul următor stabilirii eligibilității. 

Cu toate acestea, situația este îngrijorătoare deoarece sprijinul financiar pentru Fondul pentru 
tutun și campaniile sale se apropie de sfârșit. Este necesar să se evite o politică care 
contravine diverselor campanii antifumat desfășurate la nivel european.  Tutunul constituie 
cea mai răspândită cauză a deceselor evitabile în Uniunea Europeană, cauzând peste o 
jumătate de milion de decese anual în Uniune și peste un milion de decese pe întregul 
continent. Se estimează că 25% din totalul deceselor provocate de cancer și 15% din totalul 
deceselor în Uniunea Europeană pot fi puse pe seama fumatului. 

Siguranța produselor alimentare și a hranei pentru animale
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Principalul obiectiv al capitolul 17 04 este de a reduce la minimum impactul negativ asupra 
sănătății oamenilor și a animalelor și asupra piețelor și de a reduce riscurile de-a lungul 
lanțului alimentar prin acțiuni preventive și gestionarea crizelor. 

Sectorul alimentar este complet armonizat la nivelul UE, iar acțiunile comunitare au ca 
obiectiv îmbunătățirea în continuare a lanțului alimentar. A fost prevăzută în acest sens o 
majorare de 1 milion EUR pentru a sprijini măsurile de formare privind controlul produselor 
alimentare și al hranei pentru animale, activitățile laboratoarelor comunitare și elaborarea unei 
strategii comunitare pentru alimente mai sigure; cuantumul total al creditelor de angajament 
se ridică astfel la 26 de milioane EUR.

Epidemiile de boli grave la animale și plante se pot răspândi rapid între statele membre și pot 
cauza pierderi directe semnificative agriculturii și eventuale pierderi indirecte enorme 
economiei europene. Asistența financiară a Comunității contribuie la accelerarea eradicării 
prin programe de vaccinare sau la monitorizarea bolilor la animale prin oferirea de fonduri 
pentru suplimentarea resurselor financiare naționale, precum și la armonizarea măsurilor la 
nivel comunitar. Creditele aferente liniei bugetare 17 04 01 01 „Programe de eradicare și 
monitorizare a bolilor animalelor” au fost majorate cu 52 de milioane EUR comparativ cu 
bugetul 2009, în mare parte în urma cererilor statelor membre. Se urmărește consolidarea 
programelor de monitorizare și eradicare a bolii limbii albastre și a salmonelei. 

Proiecte-pilot/acțiuni pregătitoare

Proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare (PP/AP) sunt de regulă inițiative parlamentare. În 
prezent, acestea oferă Parlamentului posibilitatea de a pregăti calea pentru noi politici și 
activități ce îmbogățesc acțiunile Uniunii și care ar putea conduce la adoptarea unor 
instrumente juridice care să prevadă noi activități și programe ale UE. Conform articolului 49 
alineatul (6) din Regulamentul financiar aceste acțiuni se definesc după cum urmează:

„(a) creditele pentru proiectele pilot de natură experimentală destinate evaluării fezabilității 
unei acțiuni și a utilității sale. Creditele de angajament relevante pot fi înscrise în buget numai 
pentru două exerciții financiare succesive;

(b) creditele pentru acțiuni pregătitoare (…) destinate pregătirii de propuneri în vederea 
adoptării unor acțiuni viitoare.. Acțiunile pregătitoare trebuie să urmeze o abordare coerentă și 
pot lua forme diferite. Creditele de angajament relevante pot fi înscrise în buget pentru cel 
mult trei exerciții financiare succesive. Procedura legislativă trebuie încheiată înainte de 
închiderea celui de-al treilea exercițiu financiar.”

Plafonul anual pentru angajamente este stabilit la 40 de milioane EUR pentru proiecte-pilot și 
100 de milioane EUR pentru acțiuni pregătitoare, din care 50 de milioane EUR pentru acțiuni 
pregătitoare noi. Creditele sunt deduse din marjele disponibile la respectivele rubrici din 
CFM.

În 2009, autoritatea bugetară a votat în favoarea a 15 PP/AP care sunt realizate de DG ENV și 
DG SANCO și cărora le-au fost alocate credite de angajament în valoare de 9 milioane EUR 
pentru PP, respectiv 16 milioane EUR pentru AP. 
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Proiecte-pilot

PDB 2010
Nomenclatură

R Titlul 2008
c.a.

2008
c.p.

2009
c.a.

2009
c.p.

2010
c.a.

2010
c.p.

DG resp.

17 03 08 1a Noua situație a ocupării forței de muncă în 
sectorul sănătății: Bune practici pentru 
îmbunătățirea formării și a calificărilor 
profesionale ale lucrătorilor din domeniul 
asistenței medicale și remunerarea acestora

1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 500 000 p.m. 600 000 SANCO

07 03 11 2 Protecția și conservarea pădurilor p.m. 1 200 000 - p.m. - 900 000 ENV
07 03 15 2 Comercializarea drepturilor de emisie a 

dioxidului de sulf și a oxidului de azot în Marea 
Baltică

1 000 000 1 000 000 2 000 000 2 300 000 p.m. 960 000 ENV

07 03 16 2 Desfășurarea unor activități de prevenire pentru a 
stopa deșertificarea în Europa

1 000 000 1 000 000 p.m. p.m. ENV

17 01 04 06 2 Metode îmbunătățite de producție animală în 
condiții ecologice

1 000 000 1 000 000 p.m. p.m. p.m. p.m. SANCO

17 03 09 2 Cercetare complexă privind sănătatea, mediul, 
transporturile și schimbările climatice –
îmbunătățirea calității aerului din locuințe și din 
exterior

4 000 000 4 000 000 p.m. 1 000 000 SANCO

07 04 02 3b Cooperarea transfrontalieră în materie de 
prevenire a catastrofelor naturale

- 1 200 000 - 1 400 000 - 500 000 ENV

07 04 04 3b Consolidarea cooperării dintre statele membre în 
lupta împotriva incendiilor forestiere

3 500 000 2 000 000 p.m. 800 000 p.m. 1 750 000 ENV

07 02 03 4 Monitorizarea ecologică a bazinului Mării Negre 
și un Program-cadru european comun pentru 
dezvoltarea regiunii Mării Negre

1 000 000 1 000 000 1 000 000 500 000 p.m. 800 000 ENV
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Acțiuni pregătitoare

PDB 2010
Nomenclat

R Titlul 2008
c.a.

2008
c.p.

2009
c.a.

2009
c.p.

2010
c.a.

2010
c.p.

DG 
responsabilă

07 03 10 2 NATURA 2000 1 000 000 1 600 000 p.m. 1 500 000 - 400 000 ENV
07 03 13 2 Un sistem integrat de comunicare și gestionare a 

riscurilor în zonele de coastă
1 000 000 1 000 000 p.m. 500 000 - 220 000 ENV

07 03 17 2 Clima din Bazinul Carpatic 2 500 000 2 500 000 p.m. p.m. ENV
07 04 05 2 Capacitatea de reacție rapidă a UE 4 000 000 4 000 000 7 500 000 7 000 000 p.m. 600 000 ENV
17 04 03 03 2 Posturi de control (puncte de odihnă) pentru 

transporturile de animale
4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 p.m. 2 000 000 SANCO

17 02 03 3b Măsuri de monitorizare în domeniul politicii de 
protecție a consumatorilor

1 000 000 1 000 000 2 000 000 2 000 000 p.m. p.m. SANCO

(Document de lucru, partea IV, anexat PPB 2010)
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Comisia justifică faptul că a prevăzut doar mențiunea simbolică „p.m.” pentru creditele de 
angajament aferente PP și AP în PPB prin faptul că nu dorește să încalce prerogativele 
autorității bugetare în ceea ce privește continuarea sau crearea de PP și AP. 

În ceea ce privește proiectele nou votate în 2009, Comisia nu dispune încă de rezultate 
preliminare, din cauza faptului că proiectele se află într-o fază timpurie de realizare. 

Agenții descentralizate: EMEA, ECHA, AEM, ECDC și EFSA

Legislația comunitară nu definește agențiile descentralizate. Cu toate acestea, o agenție este 
un organism cu personalitate juridică, înființat de Comunități. Agențiile descentralizate sunt 
„create” de legislatorul european dintr-o varietate de motive, cum ar fi pentru prestarea 
anumitor servicii, angajarea de specialiști, îndeplinirea unor sarcini de reglementare și control. 

În PPB 2010 sunt prevăzute credite pentru 28 de agenții descentralizate, subvențiile 
comunitare ridicându-se la un total de 660,666 milioane EUR, din care 79 de milioane EUR 
sunt deja alocate includerii EUROPOL, care era finanțată până acum la nivel 
interguvernamental. Suma alocată agențiilor descentralizate reprezintă 0,47% din totalul PPB 
2010 (139,489 miliarde EUR).
În ceea ce privește posturile, numărul total de posturi prevăzute în PPB 2010 pentru agențiile 
descentralizate ajunge la 5 027, plus 833 de agenți contractuali și 301,5 experți naționali 
detașați (total 6 211,5). 453 dintre posturile noi aparțin EUROPOL, recent inclusă în buget. 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară este responsabilă pentru 
Agenția Europeană pentru Medicamente, Agenția Europeană pentru Produse Chimice, 
Agenția Europeană de Mediu, Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor și 
Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară.

Agenția Europeană pentru Medicamente (EMEA) oferă statelor membre și instituțiilor 
comunitare consultanță științifică de cea mai bună calitate asupra oricăror chestiuni legate de 
evaluarea calității, siguranței și eficienței produselor medicamentoase pentru uz uman și 
veterinar. În plus, agenția contribuie la crearea unui mediu care stimulează inovarea 
promovând transparența, comunicarea și furnizarea de informații, consolidând rețeaua 
europeană de medicamente și sporind contribuția agenției la activitățile de reglementare a 
sectorului medicamentelor la nivel internațional.

PPB 2010 prevede o contribuție europeană de 37,112 milioane EUR, din care 10 265 de 
milioane EUR din venituri alocate. Această sumă reprezintă o reducere de 11,4% a 
contribuției comunitare comparativ cu 2009 și o reducere de 35,9% față de PPB 2009. 

În 2010, EMEA se va confrunta cu efectele globale ale aplicării regulamentului privind 
terapiile avansate și trebuie să facă față tuturor activităților conexe Regulamentului (CE) nr. 
1234/2008 al Comisiei1, care se aplică de la 1 ianuarie 2010.  Prin urmare, EMEA a solicitat 
37 de posturi suplimentare pentru 2010. 
EMEA este, de asemenea, responsabilă de execuția liniei bugetare 02 03 02 03 „Contribuție 

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 1234/2008 al Comisiei din 24 noiembrie 2008 privind examinarea modificării 
condițiilor autorizațiilor de introducere pe piață acordate pentru medicamentele de uz uman și veterinar
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specială în favoarea produselor medicamentoase orfane”. PPB 2010 prevede 4,5 milioane 
EUR, comparativ cu 5 milioane în 2009.

Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA), creată la 1 iunie 2007, are drept 
sarcini înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice, precum și 
clasificarea și etichetarea substanțelor și amestecurilor pentru a asigura consecvența la nivelul 
Uniunii Europene. Aceste procese REACH sunt destinate să ofere informații suplimentare cu 
privire la produsele chimice, să asigura utilizarea lor în condiții de siguranță și să asigure 
competitivitatea industriei europene. 

Se estimează că veniturile din onorariile ECHA vor fi încasate, în cea mai mare parte, la 
sfârșitul lui 2010 și începutul lui 2011, ceea ce va crea o problemă de flux de numerar. Din 
cauza creșterii volumului de muncă, de exemplu ca urmare a numărului ridicat de dosare 
preconizate a fi depuse cu privire la substanțele chimice în volume mari, agenția a solicitat o 
creștere a numărului de posturi. PPB prevede 102 posturi suplimentare pentru agenți 
temporari și 18 posturi suplimentare pentru agenți contractuali. Cu toate acestea, PPB 2010 
prevede pentru această agenție aflată într-o fază incipientă de dezvoltare o contribuție 
comunitară de doar 30 de milioane EUR și 8,7 milioane EUR din venituri alocate. Comparativ 
cu 2009, suma a fost redusă cu 41,8%. 

Agenția Europeană de Mediu (AEM) trebuie să furnizeze statelor membre, instituțiilor 
europene și altor părți interesate informații fiabile și independente pentru a contribui la luarea 
de decizii în cunoștință de cauză pentru îmbunătățirea mediului, integrarea aspectelor de 
mediu în politicile economice și realizarea obiectivului de durabilitate.

PPB 2010 ține seama de deflatorul anual de 2% și astfel subvenția comunitară prevăzută se 
ridică la 35,258 milioane EUR. 

Numărul de posturi din schema de personal a AEM pentru 2010 este de 68, la fel ca în 2009.

Centrul European de Prevenire și Control al bolilor (ECDC) de la Stockholm are sarcina 
de a identifica, a evalua și a comunica informații cu privire la amenințările actuale și 
potențiale la adresa sănătății oamenilor generate de boli infecțioase. În 2010, principala 
provocare în ceea ce privește dezvoltarea centrului va fi de a asigura competențe care să 
acopere toate cele 55 de domenii legate de bolile care țin de activitatea ECDC, ceea ce nu este 
cazul în prezent. Prin urmare, PPB 2010 prevede 56,4 milioane EUR pentru centru, ceea ce 
reprezintă o majorare de 13,5% față de bugetul 2009. 

Schema de personal propusă include 30 de posturi noi de agenți temporari și 15 posturi noi de 
agenți contractuali; numărul total de posturi ale centrului crește astfel la 315 pentru 2010.

În 2010, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) va funcționa într-
un ritm normal și va furniza consultanță independentă de specialitate în ceea ce privește toate 
aspectele care au un impact direct sau indirect asupra siguranței alimentare, inclusiv sănătatea 
și bunăstarea animalelor și protecția plantelor, contribuind astfel la consolidarea sistemului 
european de siguranță a produselor alimentare și a hranei pentru animale.

PPB 2010 prevede o sumă de 72,996 milioane EUR, o valoare apropriată de cea votată de 
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autoritatea bugetară în 2009.

Pentru a consolida abilitatea EFSA de a-și desfășura activitățile operaționale și de a-și 
îndeplini misiunea, sunt prevăzute 85 de posturi de agenți contractuali. Autoritatea a solicitat 
5 noi posturi pentru 2010, însă Comisia nu a aprobat această suplimentare deoarece personalul 
autorității este deja considerabil mai mare decât cel prevăzut în declarația financiară inițială.

SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. atrage atenția asupra rolului pe care politica de mediu a UE o joacă în atingerea 
obiectivului general de dezvoltare durabilă pe termen lung; sprijină eforturile depuse de 
Comisie pentru a asigura încheierea cu succes a Conferinței ONU privind schimbările 
climatice care va avea loc la Copenhaga în decembrie 2009 prin semnarea unui nou acord 
internațional privind clima pentru perioada de după 2012; subliniază că nu se va pronunța 
în avans asupra deciziei bugetare privind propunerea de a aloca fonduri suplimentare 
Programului tematic pentru mediu și gestionare durabilă a resurselor naturale, inclusiv a 
energiei și Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare;

2. subliniază că provocările în materie de energie durabilă și combatere a schimbărilor 
climatice trebuie să se reflecte în prioritățile bugetului UE; remarcă faptul că aceste 
priorități vor necesita resurse bugetare suplimentare; ia act, în acest context, de 
dificultățile cu care se confruntă Comisia pentru execuția liniei bugetare „Acțiuni privind 
schimbările climatice” (07 03 12), întrucât nu există un temei legal; încurajează Comisia 
să exploreze alte opțiuni care ar permite executarea creditelor de angajament în valoare de 
20 de milioane EUR alocate în conformitate cu temeiurile legale în vigoare sau prin 
intermediul instrumentelor existente; solicită Comisiei ca, în viitoarea sa propunere de 
Cadru financiar multianual, pe care intenționează să o adopte înainte de 1 iulie 2011, să 
acorde atenția cuvenită din punct de vedere bugetar schimbărilor climatice;

3. evidențiază importanța programului LIFE+ ca instrument financiar coerent pentru o 
abordare raționalizată și simplificată de sprijinire a dezvoltării și aplicării politicii de 
mediu; admite că este necesară întreaga sumă prevăzută pentru creditele de plată în 
proiectul preliminar de buget (PPB) 2010, care se ridică la 167 de milioane EUR, pentru a 
respecta regimul de plăți bazat pe cerințele temeiului legal; îndeamnă Consiliul să își 
reanalizeze poziția privind această reducere;

4. salută execuția Programului de sănătate publică 2008-2013; recunoaște că, pentru 
onorarea obligațiilor financiare contractate, este necesară întreaga sumă prevăzută în PPB 
2010 pentru creditele de plată; reamintește Comisiei că este nevoie să asigure o execuție 
eficientă a creditelor disponibile Agenției Executive pentru Sănătate și Consumatori;

5. subliniază încă o dată necesitatea de a sensibiliza publicul cu privire la efectele nocive ale 
consumului de tutun, inclusiv ale fumatului pasiv, și se declară preocupat de faptul că 
Fondul comunitar pentru tutun, care acordă sprijin financiar proiectelor de informare și 
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educare, își va încheia existența în 2010; solicită Comisiei să prezinte alte inițiative în 
acest sens, cât mai curând posibil;

6. subliniază încă o dată nevoia ca agențiile descentralizate să beneficieze de o finanțare 
adecvată pentru a-și îndeplini sarcinile, dar fără a reduce fondurile disponibile pentru alte 
activități comunitare; salută decizia Comisiei de a da curs cererilor autorității bugetare și 
de a lua în considerare veniturile alocate la pregătirea PPB 2010 pentru agențiile 
descentralizate; în acest context, reamintește Comisiei că la punctul 39 din Rezoluția din a 
doua lectură privind bugetul 2009, Parlamentul European a declarat că „agențiile care 
depind într-o mare măsură de venituri provenite din onorarii”, de exemplu Agenția 
Europeană pentru Medicamente (EMEA) și Agenția Europeană pentru Produse Chimice 
(ECHA), „ar trebui să poată să utilizeze în continuare veniturile alocate pentru a beneficia 
de flexibilitatea bugetară de care au nevoie”;

7. ia act de eforturile depuse de Comisie pentru a respecta articolul 45 din Regulamentul 
(CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului1, care prevede obligația 
Comisiei de a prezenta, până în martie 2005, un raport privind fezabilitatea și 
oportunitatea legiferării la nivel european a onorariilor încasate de Agenția Europeană 
pentru Siguranța Alimentară; își exprimă preocuparea față de faptul că Comisia 
preconizează anticipează că va prezenta un raport final Parlamentului și Consiliului doar 
în al treilea trimestru al lui 2010; reamintește Comisiei, în acest context, că onorariile pot 
degreva bugetul European, ceea ce ar face posibilă sprijinirea altor priorități, fără a pune 
în pericol independența EFSA și serviciile de consultanță științifică oferite de aceasta. 

                                               

1 Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a 
principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța 
Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1).


