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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 στον τομέα του 
περιβάλλοντος ανήλθε σε 95,15%, το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων αναλήψεων 
υποχρεώσεων στον τομέα της Δημόσιας Υγείας σε 99,75% και το ποσοστό εκτέλεσης του 
κεφαλαίου Ασφάλεια των Τροφίμων και Υγεία των Ζώων σε 98%, το οποίο είναι 
ικανοποιητικό αποτέλεσμα· 

3. σημειώνει ότι στο πλαίσιο του προϋπολογισμού 2008 εκτελέστηκαν έξι πιλοτικά 
προγράμματα και προπαρασκευαστικές δράσεις· 

4. χαιρετίζει την επίτευξη ποσοστού 99,26% όσον αφορά την εκτέλεση του επιχειρησιακού 
προϋπολογισμού του LIFE+· σημειώνει ότι επιλέχθηκαν 196 σχέδια· σημειώνει ότι το 
52% των χορηγηθέντων χρηματοδοτικών πόρων διατέθηκε για σχέδια που αφορούν τη 
"φύση και τη βιοποικιλότητα"· φρονεί, ωστόσο, ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο βελτίωσης 
στη διαχείριση της Επιτροπής, για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των 
συγχρηματοδοτούμενων σχεδίων·

5. σημειώνει, εν προκειμένω, ότι θα μπορούσαν να επιτευχθούν βελτιώσεις, εξασφαλίζοντας 
ότι θα υπάρχουν ήδη μέτρα στήριξης όταν θα δημοσιεύονται προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων, βελτιώνοντας περαιτέρω τη διάδοση των γνώσεων που αποκομίζονται από τα 
σχέδια του LIFE και ενισχύοντας τη συστηματική παρακολούθηση των σχεδίων μετά από 
την ολοκλήρωσή τους·

6. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει τρόπους περαιτέρω συνδρομής στους υποβάλλοντες 
αίτηση και να παράσχει ειδική επιμόρφωση στους αιτούντες και φιλικές προς τον χρήστη 
κατευθυντήριες γραμμές· τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στα 
τμήματα του προγράμματος που παρουσιάζουν χαμηλό επίπεδο εκτέλεσης·

7. υπογραμμίζει τη σημασία της παροχής περαιτέρω και επικεντρωμένης βοήθειας στους 
αιτούντες που εκτελούν σχέδια στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημόσιας Υγείας, ούτως 
ώστε να αποφεύγονται παράλογες δηλώσεις δαπανών και ανολοκλήρωτες δημοσιονομικές 
εκθέσεις που καταλήγουν σε μακρόσυρτες διαδικασίες· επιπλέον, ζητεί σαφείς και φιλικές 
προς τον χρήστη προσκλήσεις υποβολής προσφορών, για να αποφεύγονται οι υποβολές 
αιτήσεων για έργα που είναι σαφώς μη επιλέξιμα ή χαμηλής ποιότητας·

8. σημειώνει με ικανοποίηση την επιτυχή εφαρμογή του Ταμείου Καπνού και είναι 
πεπεισμένο για την σπουδαιότητα αυτού του μέσου·

9. υπενθυμίζει στην Επιτροπή την ευθύνη της έναντι του Εκτελεστικού Οργανισμού για την 
Υγεία και τους Καταναλωτές· λαμβάνει υπό σημείωση ότι ο Εκτελεστικός Οργανισμός 
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για την Υγεία και τους Καταναλωτές, ο οποίος διαχειρίστηκε 256 σχέδια επιμερισμένου 
κόστους, που αντιπροσωπεύουν 119 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, διοργάνωσε συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων και ημερίδες ενημέρωσης· κρίνει 
ικανοποιητικές τις επιδόσεις του Εκτελεστικού Οργανισμού για την Υγεία και τους 
Καταναλωτές το 2008· 

10. 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 2008.
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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 
2008.

Περιβάλλον

Το περιβάλλον αποτελεί τμήμα του τομέα πολιτικής "Γεωργία και φυσικοί πόροι", ο οποίος 
έλαβε για πρώτη φορά ανεπιφύλακτες εγγυήσεις από το Δικαστήριο. Ωστόσο, οι δαπάνες για 
το περιβάλλον δεν είναι παρά ένα μικρό τμήμα στο περιθώριο του προϋπολογισμού αυτού 
του τομέα, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι γενικές διευθύνσεις AGRI, MARE και 
SANCO. 

LIFE +

Η εκτέλεση του προγράμματος LIFE + μπορεί να θεωρηθεί ως πολύ ικανοποιητική όσον 
αφορά τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων. Η Επιτροπή επέτυχε ποσοστό πιστώσεων 
αναλήψεων υποχρεώσεων της τάξης του 99,26 % του επιχειρησιακού προϋπολογισμού LIFE 
+ (κονδύλιο του προϋπολογισμού 07 03 07):

- 207.500.000 ευρώ για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για σχέδια που πρέπει να 
υποστηριχθούν μέσω επιδοτήσεων δράσεων, που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο 2009 και 
καλύφθηκε από συνολική δέσμευση που αναλήφθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 76 του 
Δημοσιονομικού Κανονισμού  και 92 των κανόνων εφαρμογής του για το αντίστοιχο ποσό, 
επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την εφαρμογή των διαδικασιών επιλογής και ανάθεσης το 
2008-2009 και την υπογραφή των συμβάσεων επιδότησης με τους δικαιούχους έως τα τέλη 
του 2009. Από τις 700 περίπου αιτήσεις, επιλέχθηκαν 196 - 80  στο σκέλος "φύση και 
βιοποικιλότητα", 100 στο σκέλος "διακυβέρνηση" και 16 στο σκέλος "ενημέρωση και 
επικοινωνία".

- 8.495.809 ευρώ για τη στήριξη ορισμένων επιχειρησιακών δραστηριοτήτων μη 
κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται πρωτίστως στην προστασία και τη 
βελτίωση της κατάστασης του περιβάλλοντος σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συμμετέχουν στη 
χάραξη και στην εφαρμογή της κοινοτικής πολιτικής και νομοθεσίας - η πρόσκληση 
υποβολής προσφορών δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο 2007, οι συμβάσεις επιδότησης 
υπογράφηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2008.

- 30.261.232 ευρώ για μέτρα που προορίζονται να υποστηρίξουν τον ρόλο της Επιτροπής 
στην χάραξη και παρακολούθηση πολιτικών και στην ανάπτυξη νομοθεσίας, καθώς και στην 
επικοινωνία και ευαισθητοποίηση.

Όσον αφορά τις δαπάνες διοικητικής στήριξης, επιτεύχθηκε επίπεδο εκτέλεσης 74,6%. Η 
σχετική ελλιπής απορρόφηση μπορεί να εξηγηθεί από τους εξής παράγοντες: 
- το αίτημα για εγγραφή πιστώσεων σε αυτό το κονδύλι του προϋπολογισμού στο πλαίσιο του 
ΠΣΠ 2008 ολοκληρώθηκε ταυτόχρονα με την έγκριση του προγράμματος LIFE + (Μάϊος 
2007).  Με δεδομένες τις σημαντικές αλλαγές που περιέχει το τελικό κείμενο του κανονισμού 
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(μετάβαση της Επιτροπής από την έμμεση κεντρική διαχείριση στην άμεση κεντρική 
διαχείριση), η Επιτροπή πραγματοποίησε τότε την καλύτερη δυνατή εκτίμηση του κόστους 
της τεχνικής υποστήριξης που χρειάζεται για τη διαχείριση, την παρακολούθηση, την 
αξιολόγηση και τη διάδοση των αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος.  

Χρηματοδοτικό μέσο πολιτικής προστασίας 

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 Χρηματοδοτικό μέσο πολιτικής προστασίας καλύπτει τα εξής:

 την αντιμετώπιση καταστροφών, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς της βοήθειας 
εντός της ΕΕ σε δράσεις αντιμετώπισης που καλύπτει ο Μηχανισμός Πολιτικής 
Προστασίας - στις περιπτώσεις στις οποίες η βοήθεια παρέχεται για την αντιμετώπιση 
καταστροφών που πλήττουν τα κράτη μέλη και τις χώρες που συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα, οι δράσεις χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του κονδυλίου του 
προϋπολογισμού 07 04 01 - στις περιπτώσεις στις οποίες η βοήθεια παρέχεται για την 
αντιμετώπιση καταστροφών που πλήττουν τρίτες χώρες, οι δράσεις χρηματοδοτούνται 
στο πλαίσιο του κονδυλίου του προϋπολογισμού 19 06 05.

 δράσεις ετοιμότητας (ανίχνευση, κατάρτιση, δικτύωση, ασκήσεις, ανταλλαγές 
εμπειρογνωμόνων, συστήματα και εργαλεία ΤΠΕ) - που χρηματοδοτούνται 
ανεξαιρέτως στο πλαίσιο του κονδυλίου του προϋπολογισμού 07 04 01·

 μέτρα πρόληψης ή μετριασμού των επιπτώσεων μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης 
(μελέτη των αιτίων των καταστροφών, πρόγνωση και δημόσια πληροφόρηση) που 
χρηματοδοτούνται όλα στο πλαίσιο του κονδυλίου του προϋπολογισμού 07 04 01.

"Αντιμετώπιση καταστροφών":

Πρόκειται για τομέα, όπου η νέα νομική βάση προβλέπει νέες δράσεις που αφορούν 
συγκεκριμένα την υποστήριξη και τη συγχρηματοδότηση της μεταφοράς βοήθειας για την 
προστασία των πολιτών σε χώρα που έχει πληγεί από κατάσταση έκτακτης ανάγκης, υπό 
ορισμένους όρους. Η Επιτροπή θέσπισε στις 8 Αυγούστου 2007 εκτελεστικές διατάξεις γι 
αυτές τις νέες δράσεις1. 

Αρχικά είχε προβλεφθεί ποσό ύψους 10.096.400 ευρώ στην απόφαση χρηματοδότησης γι 
αυτές τις νέες δράσεις (6.143.400 ευρώ στο κονδύλιο 19 06 05 για επεμβάσεις σε τρίτες 
χώρες και 3.953.000 ευρώ στο κονδύλιο 07 04 01 για επεμβάσεις εντός της ΕΕ). 

Η πραγματική χρήση των πόρων συνδέεται άμεσα με την επέλευση καταστροφών και την 
                                               
1 Απόφαση της Επιτροπής 2007/606/ΕΚ, Ευρατόμ, της 8ης Αυγούστου 2007 , για τη 

θέσπιση κανόνων εφαρμογής των διατάξεων περί μεταφοράς που περιέχονται στην 
απόφαση 2007/162/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου για τη θέσπιση χρηματοδοτικού 
μέσου πολιτικής προστασίας (ΕΕ L 241, 14.9.2007, σελ. 17)
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ύπαρξη αιτημάτων των κρατών μελών για πρόσθετη μεταφορά, είναι δηλαδή δύσκολο να 
προβλεφθεί. Κατά τη διάρκεια του έτους είναι δυνατή η πραγματοποίηση αναπροσαρμογών 
και κατά τη διάρκεια του 2008 ένα ποσό 2.866.920 ευρώ χρησιμοποιήθηκε για μεταφορά 
πιστώσεων (DEC 34/2008) προς όφελος της Δημοκρατίας της Γεωργίας. 

Η τελική εκτέλεση όσον αφορά τις δράσεις "αντιμετώπισης" ανήλθε σε 1.488.420 ευρώ 
(δηλαδή 15% των πιστώσεων). Το 2008, η Κοινότητα παρέσχε βοήθεια για την προστασία 
των πολιτών μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας στα κράτη μέλη (Ρουμανία, 
Βουλγαρία, Ελλάδα) και σε τρίτες χώρες (Κιργιζστάν, Βολιβία, Εκουαδόρ, Μιανμάρ, Κίνα, 
Φιλιππίνες, Μολδαβία, Ουκρανία, Γεωργία, Αϊτή και Ινδία). Η νέα μεταφορά βοήθειας για 
την προστασία των πολιτών χρησιμοποιήθηκε δύο φορές, για την υποστήριξη της προμήθειας 
πυροσβεστικού εξοπλισμού στη Γεωργία τον Αύγουστο 2008 και την εκκένωση των πολιτών 
της ΕΕ μετά από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στη Βομβάη το Δεκέμβριο 2008. Όσον αφορά 
τους στόχους "ετοιμότητα" και "πρόληψη", το ποσοστό εκτέλεσης κρίνεται ικανοποιητικό και 
ανέρχεται στο 87,8 % των 16 525 000 ευρώ που καλύπτουν τις προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων και προσφορών που δημοσιεύτηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2008.

Συμμετοχή σε διεθνείς δραστηριότητες στον τομέα του περιβάλλοντος

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει υποχρεωτικές και εθελούσιες εισφορές σε διεθνείς 
συμβάσεις, πρωτόκολλα και συμφωνίες στις οποίες η Κοινότητα είναι συμβαλλόμενο μέρος 
και προπαρασκευαστικές εργασίες για μελλοντικές διεθνείς συμφωνίες που αφορούν την 
Κοινότητα. Οι περισσότερες εισφορές καταβάλλονται σε δολάρια ΗΠΑ. Δεδομένου ότι η 
συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ/δολαρίου ΗΠΑ εξελίχθηκε ευνοϊκά για το ευρώ το 2008, το 
πραγματικό κόστος σε ευρώ των καταβληθεισών εισφορών ήταν χαμηλότερο απ' όσο είχε 
προγραμματισθεί αρχικά, με αποτέλεσμα να επιτευχθεί συνολικό ποσοστό εκτέλεσης των 
διαθέσιμων πιστώσεων της τάξης του 80%.

Πρότυπα έργα και προπαρασκευαστικές δράσεις.

Στο πλαίσιο του προϋπολογισμού 2008 υλοποιήθηκαν 6 πιλοτικά σχέδια και 
προπαρασκευαστικές δράσεις που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος.

Γραμμή του 
προϋπολ.

Τίτλος Πιστώσεις 
αναλήψεων 
υποχρεώσεων 

Εφαρμογή σε 
ποσοστά

07 02 03 Πρότυπο σχέδιο — Παρακολούθηση του 
περιβάλλοντος στη λεκάνη της Μαύρης 
Θάλασσας και κοινό ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα πλαίσιο για την ανάπτυξη της 
περιφέρειας της Μαύρης Θάλασσας (έτος 
1)

1.000.000 100 %

07 03 10 Προπαρασκευαστική δράση Natura 2000 
(έτος 3)

1.000.000 96,07 %

07 03 13 Προπαρασκευαστική δράση —
Ολοκληρωμένο σύστημα επικοινωνίας 
κατά μήκος των ακτών και διαχείρισης 

1.000.000 99,51 %
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κινδύνου (έτος 1)
17 03 13 * Πρότυπο σχέδιο — Εμπόριο δικαιωμάτων 

εκπομπής διοξειδίου του θείου στη 
Βαλτική Θάλασσα (έτος 1)

1.000.000 99,99 %

07 04 04 Πρότυπο σχέδιο — Ενίσχυση της 
συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη μέλη για 
την καταπολέμηση των δασικών 
πυρκαγιών (έτος 1)

3.500.000 100 %

07 04 05 Προπαρασκευαστική δράση για την 
ικανότητα ταχείας αντίδρασης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (έτος 1)

4.000.000 76,91 %

Πιστώσεις πληρωμών:

Επιτεύχθηκε συνολικό επίπεδο της τάξης του 79,71 %, το οποίο είναι παρόμοιο με το επίπεδο 
που επιτεύχθηκε το 2007. Εάν ληφθεί υπόψη το επίπεδο των πληρωμών που αφορούν τις 
διαχωριζόμενες πληρωμές (όλων δηλαδή των κονδυλίων του προϋπολογισμού, εκτός από τα 
κονδύλια που αφορούν την τεχνική βοήθεια), το επίπεδο εκτέλεσης φτάνει το 85,14%.

Δημόσια Υγεία

Το επίπεδο εκτέλεσης των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων είναι ιδιαίτερα 
ικανοποιητικό, δεδομένου ότι ανέρχεται σε 99,5%.
Το επίπεδο εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ανήλθε το 2008 σε 89%, αφήνοντας 
ανεκτέλεστα 6 περίπου εκατομμύρια ευρώ, μετά από την επιστροφή 14 εκατ. ευρώ στα κράτη 
μέσω τροποποιητικού προϋπολογισμού στο τέλος του έτους.
Η ανεπαρκής αυτή εκτέλεση αφορά εν μέρει τις πιστώσεις για τις χώρες ΚΑΕ1 για ποσό 
ύψους 7 εκατ. ευρώ. Όταν καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός 2008 στις αρχές του 2007, δεν 
ήταν σαφές κατά πόσο υπάρχουν πιστώσεις πληρωμών αντίστοιχες προς τις πιστώσεις για τις 
χώρες ΚΑΕ. Κατά συνέπεια, στο αίτημα για πιστώσεις πληρωμών που διατυπώθηκε στο ΠΣΠ 
δεν λήφθηκαν υπόψη αυτές οι πιστώσεις πληρωμών.  
Το υπόλοιπο ανεκτέλεστο ποσό των 13 εκατ. ευρώ, σχετίζεται κυρίως με τη δυσκολία 
διαχείρισης παλαιότερων φακέλων που εκκρεμούν: 
- οι δικαιούχοι ζητούν συχνά παράταση της προθεσμίας των συμφωνιών τους και οι 

παρατάσεις αυτές παρέχονται συνήθως όταν οι δικαιούχοι είναι σε θέση να δικαιολογήσουν 
δεόντως τις καθυστερήσεις·
- οι τελικές δηλώσεις δαπανών που υποβάλλονται στην Επιτροπή είναι συχνά χαμηλότερες 

από το ποσό που εγγράφεται στον προϋπολογισμό τη στιγμή της υπογραφής της συμφωνίας 
περί δημόσιων συμβάσεων· 
- επιπλέον, οι δημοσιονομικές εκθέσεις είναι συχνά ημιτελείς, πράγμα που έχει ως 

αποτέλεσμα μακρόσυρτες διαδικασίες απαίτησης και απόκτησης των αναγκαίων εγγράφων 
που δεν έχουν προσκομισθεί. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται λιγότερες 
πιστώσεις πληρωμών απ' όσο αναμένεται.

                                               
1 Πιστώσεις για τις Χώρες ΚΑΕ: πιστώσεις που εισπράττουν οι Χώρες της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα της Επιτροπής.
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Ταμείο Καπνού

Τα ποσοστά εκτέλεσης για τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων για τα ταμεία καπνού 
είναι πολύ ικανοποιητικά (σχεδόν 100%). Όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών, πρέπει να 
σημειωθεί ότι οι πιστώσεις αυτές είναι μη διαχωριζόμενες πιστώσεις και ότι οι πληρωμές 
μπορούν να διενεργούνται έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους που ακολουθεί την ανάληψη 
των υποχρεώσεων. Στην προκειμένη περίπτωση, στην οποία η σύμβαση υπογράφηκε μόλις το 
Δεκέμβριο 2008 για να ολοκληρωθεί μόλις το 2009, είναι φυσιολογικό οι αντίστοιχες 
πληρωμές να μην πραγματοποιηθούν πριν από το 2009. Κατά συνέπεια, είναι λογικό το 
ποσοστό των πληρωμών στα τέλη του 2008 να ανέρχεται σε περίπου 50%. 

Ασφάλεια τροφίμων, υγεία και καλή μεταχείριση των ζώων και φυτοϋγειονομικές 
παρεμβάσεις  

Το 2008 παρατηρείται σε γενικές γραμμές υψηλό επίπεδο εκτέλεσης (98%), πράγμα που 
σχετίζεται κυρίως με το υψηλό επίπεδο εκτέλεσης πιστώσεων για το ταμείο για επείγοντα 
περιστατικά και συγκεκριμένα για τον εμβολιασμό έκτακτης ανάγκης κατά της ασθένειας της 
κυανής γλώσσας.  
Ο μόνος τομέας, στον οποίο παρατηρείται χαμηλότερο επίπεδο εκτέλεσης είναι οι 
φυτοϋγειονομικές παρεμβάσεις (κονδύλιο 17 04 04 01), όπου η Πορτογαλία ζήτησε 1 εκατ. 
ευρώ λιγότερο απ' όσο αναμενόταν για την περίπτωση της ασθένειας του νηµατώδους 
σκώληκα των κωνοφόρων. 

Αυτό το επίπεδο εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών του 88% αντιπροσωπεύει σημαντική 
βελτίωση σε σύγκριση με το 2007, όταν το ποσοστό εκτέλεσης ανήλθε σε 76%.

Με δεδομένα τα υψηλά ποσά των διαθέσιμων πιστώσεων, τα μη χρησιμοποιηθέντα ποσά 
εξακολουθούν να είναι υψηλά, ιδίως όσον αφορά τα μέτρα εξάλειψης και το ταμείο για 
επείγοντα περιστατικά. Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι οι τελικές δηλώσεις δαπανών που 
υποβάλλονται για πληρωμές από τα κράτη μέλη εμφανίζουν συχνά πολύ χαμηλότερο επίπεδο 
από τις αρχικές δηλώσεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των προς δέσμευση 
ποσών.  Με δεδομένο ότι το 2008 ήταν το δεύτερο έτος ύπαρξης διαχωριζόμενων πιστώσεων, 
η εμπειρία που έχει αποκτηθεί μέχρι τώρα θα χρησιμοποιηθεί για τον ακριβέστερο καθορισμό 
των αναγκών σε πληρωμές σε όλα τα κονδύλια του προϋπολογισμού.

Προπαρασκευαστική ενέργεια

Το ποσό των 4 εκατ. ευρώ που ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα σημεία ελέγχου σε 
συνάρτηση με τη μεταφορά ζώων δεν χρησιμοποιήθηκε το 2008, δεδομένου ότι ήταν το 
πρώτο έτος αυτής της προπαρασκευαστικής δράσης και το πρώτο έτος χρησιμοποιείται 
συνήθως για την έναρξη του σχεδίου, τη διενέργεια της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, 
την εξεύρεση του αναδόχου και τη δέσμευση των πιστώσεων. Σε γενικές γραμμές είναι πολύ 
νωρίς ακόμη για τη διενέργεια οιωνδήποτε πληρωμών. Αυτή η αχρησιμοποίητη πίστωση 
πληρωμών προσθέτει στο συνολικό ποσοστό εκτέλεσης των πληρωμών του 2008.


