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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. constată că utilizarea eficientă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice 
constituie două dintre prioritățile prevăzute în Strategia Europa 2020 și remarcă că 
prioritatea acordată combaterii schimbărilor climatice s-a materializat în crearea unei 
direcții generale specifice dedicate politicii climatice, reducerii schimbărilor climatice și 
adaptării la acestea; consideră, cu toate acestea, că lupta împotriva schimbărilor climatice 
constituie o prioritate orizontală pentru politicile UE;

2. ia act de modificarea denumirii titlului 07 în „Mediul și măsuri privind clima”; salută 
crearea unor capitole specifice în buget pentru măsurile privind clima (07 11, 07 12 și 07 
13) și ia act de majorarea creditelor propuse pentru aplicarea politicii și legislației UE 
referitoare la măsurile privind clima;

3. salută majorarea nivelului global de credite pentru programul LIFE+ la 333,5 
milioane EUR, reprezentând o creștere de 8,68% comparativ cu bugetul 2010 și ia act de 
faptul că această majorare va servi la finanțarea unor resurse suplimentare pentru proiecte 
din toate domeniile de politici, inclusiv clima, la o majorare de 60% a resurselor 
disponibile pentru măsurile întreprinse de Comisie în sprijinul politicii și legislației din 
domeniul climei, precum și la consolidarea sprijinului acordat ONG-urilor și măsurilor 
politice de sprijin pentru mediu;

4. ia act de faptul că, în urma reorganizării anumitor activități și servicii din noua Comisie, a 
trebuit adaptată nomenclatura bugetară, în special în ceea ce privește transferul protecției 
civile sub responsabilitatea DG ECHO;

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 
educare, își va încheia existența în 2010; solicită un nou temei juridic pentru continuarea 
acestui instrument de sensibilizare care s-a bucurat de succes și solicită Comisiei, mai 
exact DG AGRI și DG SANCO, să găsească o soluție satisfăcătoare pentru continuarea 
campaniei în perioada de tranziție; 

6. este convins că programarea financiară 2011-2013 pentru Agenția Europeană pentru 
Produse Chimice (ECHA) este prea optimistă și consideră că autofinanțarea acestei agenții 
în 2011 este extrem de nerealistă;  atrage atenția asupra faptului că anticiparea veniturilor 
obținute din onorarii în 2011 se bazează pe evaluări realizate în 2006; solicită instituirea 
unor măsuri de precauție care să se aplice în caz de nevoie;

7. este conștient de faptul că, în domeniul legislației privind produsele biocide, ECHA 
trebuie să beneficieze de fonduri suplimentare dacă vor fi necesare acțiuni pregătitoare 
pentru îndeplinirea în viitor a unor sarcini suplimentare de către ECHA;
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8. ia act de reducerea de-a lungul anilor a contribuției UE la Agenția Europeană pentru 
Medicamente (EMA), în ciuda faptului că legislatorul UE atribuie Agenției chestiuni 
suplimentare de sănătate publică ce ar trebui finanțate prin subvenții din partea UE; 
observă, de asemenea, că, în consecință, din ce în ce mai multe activități de sănătate 
publică trebuie să fie subvenționate și din veniturile obținute din onorarii, rezultatul fiind 
că activitățile legate de sănătatea publică vor trebui reduse, întrucât EMA trebuie să 
realizeze cu prioritate activitățile pentru care percepe onorarii; își exprimă, așadar, 
îngrijorarea față de reincluderea de către Comisie a veniturilor alocate ale EMA în 
calculul proiectului de buget prevăzut pentru EMA;

9. reafirmă obligația legală a EMA de a trata într-un anumit interval de timp toate cererile 
medicale prezentate; constată că, în consecință, mai multe cereri nu generează doar mai 
multe onorarii, ci implică și necesitatea tratării acestor cereri de către un personal mai 
numeros; sprijină, așadar, solicitarea EMA de aprobare a 48 de posturi de agenți temporari 
ca personal științific specializat cu experiență profesională, fără implicații bugetare pentru 
bugetul UE, posturile fiind finanțate exclusiv din onorarii;

10. își exprimă îngrijorarea cu privire la reducerea planificată, până la 340 de milioane EUR, 
a creditelor de angajament pentru măsurile din domeniile sănătății publice, veterinar și 
fitosanitar și subliniază necesitatea unei vigilențe continue în ceea ce privește eliminarea 
bolilor la animale;

11. observă întârzierea intenționată a Comisiei (DG SANCO) în a se conforma articolului 45 
din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului, potrivit 
căruia ar fi trebuit să prezinte, până în martie 2005, un raport privind fezabilitatea și 
oportunitatea unui act legislativ european referitor la onorariile încasate de Autoritatea 
Europeană pentru Siguranța Alimentară; reamintește, în acest context, că un cuantum a 
fost înscris în rezervă cu același scop în bugetul 2010.
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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Context general

Procedura bugetară 2011 este prima care se desfășoară în conformitate cu Tratatul de la 
Lisabona și va consta într-o singură lectură, finalizată cu un acord cu cealaltă ramură a 
autorității bugetare, acord negociat în cursul procedurii de conciliere asupra tuturor 
cheltuielilor.

Suma totală aferentă proiectului de buget (PB) pentru exercițiul 2011 este de 
142 576,4 milioane EUR în credite de angajament (CA) și de 130 147,2 milioane EUR în 
credite de plată (CP), lăsând astfel o marjă de 1 224,4 milioane EUR în CA și 4 417,8 
milioane EUR în CP. Aceste sume totale reprezintă 1,15% și, respectiv, 1,05% din valoarea 
prevăzută pentru 2011 a VNB al UE.

Bugete individuale care intră în sfera de competență a Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară - Mediul

Schimbări climatice

Combaterea schimbărilor climatice și utilizarea eficientă a resurselor naturale sunt două dintre 
principalele priorități ale strategiei UE pentru 2020. Prioritatea acordată măsurilor privind 
clima s-a transpus în crearea, în februarie 2010, a unei direcții generale specifice, dedicate 
politicii în domeniul climei (reducerea schimbărilor climatice și adaptarea la ele) – DG 
Combaterea schimbărilor climatice (denumită în continuare DG CLIMA). 

Prioritatea deosebită acordată atât mediului, cât și combaterii schimbărilor climatice este 
indicată, de asemenea, de nivelul creditelor propuse pentru programul LIFE+ și liniile 
bugetare corespondente.

Comisia propune o creștere a nivelului total al creditelor pentru programul LIFE+ de la 
306,855 milioane EUR în 2010, la 333,500 milioane EUR pentru 2011, ceea ce reprezintă o 
majorare de 8,68 % față de bugetul 2010. Această majorare reprezintă, de asemenea, o 
creștere cu 7,4 milioane EUR față de finanțarea prevăzută inițial pentru acest program. 
Comisia propune ca această creștere să se reflecte, de asemenea, în nivelul creditelor pentru 
bugetele 2012 și 2013.

Creditele suplimentare vor finanța în special:
- o creștere a nivelului de resurse disponibile pentru proiecte din toate domeniile de 

politici, inclusiv combaterea schimbărilor climatice, la linia 07 03 07 (de la 240 de 
milioane EUR în 2010 la 260,13 milioane EUR în PB 2011);

- o majorare cu 60% a resurselor disponibile pentru măsurile întreprinse de Comisie în 
sprijinul politicii și legislației de combatere a schimbărilor climatice (majorare de 7,2 
milioane EUR în 2011 față de 2010);

- un nivel sporit de sprijin pentru ONG-uri și măsurile de sprijinire a politicii din 
domeniul mediului, ținând seama de cerințele tot mai mari de sprijin administrativ 
pentru selectarea, monitorizarea și diseminarea rezultatelor proiectelor, în conformitate 
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cu recomandările emise de Curtea de Conturi și de Parlamentul European în cursul 
procedurii de descărcare de gestiune 2008 (promovarea durabilității proiectelor).

Ținând seama de aceste elemente, nomenclatura bugetară adoptată pentru PB 2011 se bazează 
pe următoarele considerente în ceea ce privește LIFE+:

- sprijinul pentru proiecte și ONG-uri va fi în continuare gestionat de DG ENV din cauza 
cerințelor din temeiul juridic (nu se poate stabili „a priori” cuantumul finanțării pentru 
prioritățile din domeniul schimbărilor climatice); liniile bugetare 07 01 04 01 și 
07 03 07;

- măsurile întreprinse de Comisie pentru sprijinirea dezvoltării și aplicării politicii de 
mediu și a legislației din acest domeniu (inclusiv sprijin pentru selectarea, 
monitorizarea, auditarea și evaluarea proiectelor) rămân, de asemenea, în capitolul 07 03 
– liniile bugetare 07 01 04 01 și 07 03 07;

- sunt create linii bugetare specifice pentru măsurile întreprinse de Comisie în sprijinul 
dezvoltării și aplicării politicii privind schimbările climatice și a legislației din acest 
domeniu (inclusiv acțiuni de sensibilizare, publicații și sistemele informatice CITL și 
ODS) – liniile bugetare 07 01 04 05 și 07 12 01.

LIFE +

Decizia Comisiei de finanțare a cheltuielilor din bugetul 2010 a fost adoptată în octombrie 
2009.

Cererea de propuneri a fost publicată la 4 mai 2010, pentru o sumă totală de 
240 000 000 EUR. Propunerile de proiecte ar trebui trimise autorităților naționale relevante 
până cel târziu la 1 septembrie 2010. Ulterior, autoritățile naționale vor trimite propunerile de 
proiecte Comisiei Europene, până cel târziu la 4 octombrie 2010, iar Comisia va verifica 
respectarea de către proiecte a criteriilor de eligibilitate prevăzute pentru programul LIFE+ și 
va evalua proiectele conform criteriilor de selecție și atribuire. Proiectele selectate pentru 
finanțare vor fi anunțate, cel mai probabil, în iulie/august 2011 și vor demara cel mai devreme 
la 1 septembrie 2011.
Cererea de propuneri face obiectul unui angajament global asumat în conformitate cu articolul 
76 din RF/articolul 92 din NARF pentru suma corespunzătoare, ceea ce permite semnarea 
acordurilor de finanțare cu beneficiarii înainte de sfârșitul lui 2011.

Prin urmare, creditele de angajament disponibile pentru 2010 vor fi utilizate integral.
Se preconizează că și creditele de plată (167 de milioane) vor fi utilizate integral.

Agenția Europeană de Mediu

Se propune o majorare cu 2% (în mare, deflatorul anual) a subvenției acordate Agenției 
Europene de Mediu, cu:

- extinderea schemei de personal cu un post, pentru sprijinirea rolului agenției în GMES;
- o reechilibrare a subvenției acordate pentru titlurile 1 și 2 pentru sprijinirea strategiei pe 

termen mediu a Agenției de a acumula o experiență internă solidă.
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Execuția pentru exercițiul 2009 a bugetului AEM prezintă un surplus de 851 673 EUR, 
utilizat ca venituri alocate de către Comisia Europeană la elaborarea proiectului de buget al 
AEM în conformitate cu cererea autorității bugetare pentru agențiile care nu sunt finanțate din 
onorarii.  

Cuantumul creditelor solicitate în conformitate cu PB 2011 este, prin urmare, de 
35 105 327 EUR, iar totalul subvenției de la bugetul UE, ținând seama de veniturile alocate 
recuperate din surplusul pentru 2009, se ridică la 35 957 000 EUR.

Aspecte internaționale în materie de mediu

Începând din 2007, acțiunile externe în domeniul mediului se realizează prin instrumente de 
acțiuni externe din domeniul de politici 21 (dezvoltare), în special prin Programul tematic 
pentru mediu și gestionarea durabilă a resurselor naturale, inclusiv energia (capitolul 21 04 
din PB).

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) etc. Creditele bugetare propuse pentru 2011 rămân neschimbate 
față de nivelurile din 2010 (3 000 000 EUR). În ceea ce privește nomenclatura bugetară, 
aceste acțiuni sunt înscrise la capitolele 07 02 (Aspecte internaționale în materie de mediu) și 
la un noul capitol 07 11 (Afaceri internaționale în domeniul politicilor climatice), cel din urmă 
finanțând contribuțiile obligatorii la acordurile internaționale în domeniul schimbărilor 
climatice și al substanțelor care diminuează stratul de ozon (UNFCCC & Protocolul de la 
Kyoto, Convenția de la Viena și Protocolul de la Montreal).
Ar trebui remarcat faptul că, în conformitate cu Acordul de la Copenhaga, Comisia propune o 
majorare substanțială a resurselor aferente Programului tematic pentru mediu și gestionarea 
durabilă a resurselor naturale, inclusiv energia (linia bugetară 21 04 01), care să acopere în 
special:

- o sumă de 50 de milioane EUR pentru acțiuni de reducere și de adaptare la schimbările 
climatice în țările în curs de dezvoltare, în conformitate cu angajamentul asumat în 
cadrul Acordului de la Copenhaga;

- un cuantum suplimentar de 15 milioane EUR în sprijinul Alianței mondiale împotriva 
schimbărilor climatice încheiate cu țările cele mai puțin dezvoltate.

Bugete individuale care intră în sfera de competență a Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară – Sănătatea publică și siguranța alimentară

Sănătate publică

Programul privind sănătatea publică (17 03 06), care beneficiază de 45,7 milioane EUR în 
credite de angajament în 2010 și pentru care s-au propus 47,06 milioane EUR pentru bugetul 
2011, are ca scop completarea politicilor naționale și încurajarea cooperării dintre statele 
membre, țările în curs de aderare și organizațiile internaționale.

Principalele sale trei obiective sunt îmbunătățirea securității sanitare a cetățenilor, 
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îmbunătățirea sănătății și producerea și difuzarea de informații și cunoștințe în domeniul 
sănătății. Ușoara creștere este în conformitate cu programarea financiară.

Cuantumul total prevăzut pentru sănătatea publică (17 03) se ridică la 205,11 milioane EUR, 
ceea ce reprezintă o reducere cu 15,77 milioane EUR comparativ cu bugetul 2010. Reducerea 
este cauzată în special de sfârșitul valabilității regulamentului care prevede finanțarea 
Fondului pentru tutun – campania de informare împotriva fumatului - de către producătorii de 
tutun.

Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor

Bugetul ECDC a fost redus cu 3,49 milioane EUR, o consecință a faptului că Centrul nu și-a 
utilizat integral creditele în exercițiile anterioare. Creditele neutilizate au fost folosite ca 
venituri alocate de către Comisia Europeană la elaborarea proiectului de buget al Agenției.

Agenția Europeană pentru Medicamente

Contribuția la EMA se ridică la 38,42 milioane EUR, din care 5,477 milioane EUR reprezintă 
venituri alocate. Din nou, Comisia nu ține cont de solicitarea Parlamentului cu privire la 
modul de tratare a veniturilor alocate pentru agențiile care depind de onorarii.

În plus, este necesar să se țină cont de faptul că în 2011 ar putea fi necesare credite 
suplimentare pentru pachetul de măsuri în domeniul farmaceutic care se discută în prezent în 
Parlamentul European și în Consiliu.

Siguranța alimentelor și a hranei pentru animale și măsuri veterinare

În conformitate cu abordarea „de la producător la consumator” aplicată în domeniul siguranței 
alimentelor și a hranei pentru animale, această acțiune are ca scop realizarea de îmbunătățiri 
pe tot parcursul lanțului alimentar. Acest sector este integral armonizat la nivelul UE. Cu toate 
acestea, creditele propuse pentru capitolul 17 04 (siguranța alimentelor și a hranei pentru 
animale) în 2011 se ridică la 340,3 milioane EUR, comparativ cu 354,9 milioane EUR în 
2010. 

Această reducere afectează mai ales măsurile de eradicare a bolilor la animale (15 milioane 
EUR) și măsurile privind fondul de urgență (10 milioane EUR). În ceea ce privește măsurile 
de eradicare a bolilor la animale, reducerea este cauzată de încetinirea procesului de vaccinare 
și a altor măsuri de combatere a bolii limbii albastre. Creditele pentru măsurile privind fondul 
de urgență s-au redus ca urmare a incertitudinii legate de execuție, aceasta depinzând de 
izbucnirea unor boli. În cazul în care necesarul de fonduri ar crește brusc ca urmare a apariției 
unei boli, creditele ar fi puse rapid la dispoziție.
A fost propusă o majorare de 4 milioane de EUR pentru noile măsuri din domeniul siguranței 
alimentelor și a hranei pentru animale, pentru a finanța modificarea activităților desfășurate de 
laboratoarele de referință din UE și posibila creare a unui laborator suplimentar pentru 
sănătatea albinelor.
Pentru măsurile de protecția a planetelor se propune o ușoară majorare (0,45 milioane EUR).  
Aceste resurse suplimentare sunt necesare pentru a permite Comisiei să își îndeplinească noile 
sarcini și obligații ce i-au fost atribuite odată cu intrarea în vigoare a noului Regulament (CE) 
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nr. 1107/2009 privind produsele de protecție a plantelor. Noile sarcini și obligații vin în 
completarea activităților administrative constante desfășurate în domeniul protecției plantelor 
și finanțate de această linie bugetară în exercițiile anterioare.

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară

Predarea sediului final al EFSA este preconizată pentru martie 2011, iar mutarea personalului 
EFSA în noul sediu ar trebui, prin urmare, să aibă loc înainte de sfârșitul exercițiului.  În timp 
ce costurile pentru ocuparea clădirii sunt acoperite din creditele deja prevăzute, s-a propus un 
cuantum suplimentar de 3,29 milioane EUR în bugetul EFSA pentru costurile reale de 
amenajare a clădirii, gestionarea perioadei de tranziție, plata chiriei pentru ambele clădiri 
pentru o perioadă de tranziție de 3 luni, mutare, amenajarea unor spații comune și 
achiziționarea unor echipamente suplimentare. 

Alte linii bugetare din sfera de competențe a ENVI

Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) 

În temeiul propunerii Comisiei de adoptare a unui regulament privind introducerea pe piață și 
utilizarea produselor biocide (COM(2009)0267), care prevede câteva sarcini legate de 
evaluarea substanțelor active și autorizare începând cu 2013 și 2014, Comisia propune crearea 
liniilor bugetare necesare pentru plata unei subvenții imediat după adoptarea regulamentului 
în cauză (liniile bugetare 07 03 60 01 și 07 03 60 02). Cu toate acestea, nu se prevăd credite 
pentru a-i permite Agenției să facă pregătirile necesare pentru noile sarcini la sfârșitul 
exercițiului 2011 și în 2012.

Proiecte-pilot și acțiuni pregătitoare

În proiectul de buget 2011, Comisia propune:

- crearea unei noi acțiuni pregătitoare intitulate „Integrarea politicilor climatice și 
adaptare” (linia bugetară 07 03 13);

- prelungirea acțiunii pregătitoare „Monitorizarea ecologică a Bazinului Mării Negre și 
un Program-cadru european comun pentru dezvoltarea regiunii Mării Negre (linia 
bugetară 07 02 04).

În bugetul 2010 au fost incluse 9 proiecte-pilot și acțiuni pregătitoare, 8 fiind puse în practică 
de DV ENV, iar 1 de DG SANCO.


