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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. 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 97,12 % και αποτελεί καλύτερο αποτέλεσμα σε σύγκριση με το 
95,15% του προηγούμενου έτους σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων· παρατηρεί 
επίσης ότι η εκτέλεση των πληρωμών ανήλθε στο υψηλό επίπεδο του 99,92%·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για το εν γένει αξιοσημείωτο επίπεδο εκτέλεσης 
πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεων πληρωμών στον τομέα της 
δημόσιας υγείας, το οποίο, για πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων σε όλες τις γραμμές 
του προϋπολογισμού, προσεγγίζει το 100%·

4. παρατηρεί ότι το υψηλό επίπεδο εκτέλεσης στους τομείς της ασφάλειας των τροφίμων, 
της υγείας των ζώων, της καλής μεταχείρισης των ζώων και της υγείας των φυτών 
παραμένει σταθερό στο 98% όσον αφορά τις αναλήψεις υποχρεώσεων σε σύγκριση με το 
προηγούμενο έτος· έχει υπόψη του το ελαφρώς μειωμένο ποσοστό εκτέλεσης των 
πληρωμών (82%)· καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους όσον αφορά 
την υποβολή στην Επιτροπή ακριβέστερων προβλέψεων σχετικά με τα μέτρα εξάλειψης 
των ζωονόσων·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για το επίτευγμα που συνιστά το ανερχόμενο σε 99,35% 
ποσοστό εκτέλεσης του επιχειρησιακού προϋπολογισμού του LIFE+, ιδίως αν ληφθεί 
υπόψη το γεγονός ότι η αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή είχε αυξήσει τις πιστώσεις 
αναλήψεων υποχρεώσεων κατά 29 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αρχική πρόταση της 
Επιτροπής· επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο της τρίτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για 
το LIFE+, επιλέχτηκαν 210 προγράμματα δράσης στους τομείς φύσης και 
βιοποικιλότητας (84),  πολιτικής και διαχείρισης περιβάλλοντος (115), πληροφοριών και 
επικοινωνίας (11)· 

6. επισημαίνει ότι η συμμετοχή στις διεθνείς δραστηριότητες στον τομέα του 
περιβάλλοντος, η οποία προορίζεται να καλύψει υποχρεωτικές και εθελούσιες εισφορές 
σε διεθνείς συμβάσεις, πρωτόκολλα και συμφωνίες, ανέρχεται στο συνολικό ποσοστό 
εκτέλεσης του 84,46% υπερβαίνοντας το 76,12% του 2008·  γνωρίζει ότι το ποσοστό 
εκτέλεσης εξαρτάται επίσης από τις διακυμάνσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας, 
δεδομένου ότι οι περισσότερες εισφορές καταβάλλονται σε δολάρια ΗΠΑ·

7. σημειώνει ότι το χρηματοδοτικό μέσο πολιτικής προστασίας, το οποίο καλύπτει την 
αντιμετώπιση καταστροφών, τις δράσεις ετοιμότητας και τα μέτρα πρόληψης ή 
μετριασμού των επιπτώσεων μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης, έχει πετύχει ποσοστό 
εκτέλεσης 72,56% που αντιστοιχεί σε 15°411°εκατ. ευρώ· παρατηρεί συνεπώς ότι το 
ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών είναι 44,52% δεδομένου ότι προσκλήσεις 
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υποβολής προσφορών δημοσιεύτηκαν μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2009 και, άρα, τα 
προγράμματα δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί·

8. παρατηρεί ότι, όσον αφορά τα κονδύλια έκτακτης ανάγκης και τα κονδύλια 
αντιμετώπισης καταστροφών, οι τελικές δηλώσεις δαπανών που υποβάλλονται για 
πληρωμές από τα κράτη μέλη εμφανίζουν συχνά πολύ χαμηλότερο επίπεδο από τις 
αρχικές δηλώσεις· καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους όσον αφορά 
την υποβολή στην Επιτροπή ακριβέστερων προβλέψεων και παροτρύνει την Επιτροπή να 
συνδράμει περαιτέρω τα κράτη μέλη στην διαδικασία εκτίμησης·

9. σημειώνει ότι, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού για το 2009, 3 δοκιμαστικά σχέδια και 2 
δράσεις προπαρασκευής υλοποιήθηκαν στον τομέα του περιβάλλοντος και 4 στον τομέα 
της δημόσιας υγείας· σημειώνει την κακή ποιότητα των προτάσεων που υποβλήθηκαν για 
το δοκιμαστικό σχέδιο «Εμπόριο δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του θείου στη 
Βαλτική Θάλασσα», συνέπεια της οποίας ήταν η μη υπογραφή σύμβασης· έχει υπόψη του 
ότι η δράση προπαρασκευής σχετικά με τα σημεία ελέγχου (σταθμοί ανάπαυσης) στη 
μεταφορά ζώων ακυρώθηκε λόγω της κακής ποιότητας των προτάσεων οι οποίες δεν 
πληρούσαν τα ελάχιστα κριτήρια αξιολόγησης· 

10. υπογραμμίζει πόσο σημαντικές είναι οι καλύτερα 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· γνωρίζει εντούτοις ότι πάντα θα εμφανίζονται δυσχέρειες στην 
εφαρμογή·ορισμένων προγραμμάτων· 

11. 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·

12. παρατηρεί ότι, στα τέλη του 2009, ο Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τους 
Καταναλωτές, ο οποίος υπάγεται διοικητικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαχειριζόταν 
χαρτοφυλάκιο 361 σχεδίων προγραμμάτων δημόσιας υγείας επιμερισμένου κόστους, εκ 
των οποίων τα 287 αφορούσαν υπογεγραμμένες συμβάσεις, με τη συνολική συνεισφορά 
της ΕΕ να ανέρχεται στα 156 εκατ. ευρώ· υπογραμμίζει ότι ο διοικητικός προϋπολογισμός 
που απαιτείται για την εκτέλεση των κοινοτικών προγραμμάτων ανήλθε, συνολικά για το 
Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας, στα 6,4 εκατ. ευρώ  σημειώνει τις νέες μεθόδους 
διάρθρωσης των εκθέσεων που επιτρέπουν την καλύτερη παρακολούθηση της εκτέλεσης 
του προϋπολογισμού για την αποφυγή των μεταφορών και για την αυστηρή εφαρμογή της 
αρχής του ετησίου χαρακτήρα του προϋπολογισμού·

13. πιστεύει, βάσει των στοιχείων που διατίθενται, ότι μπορεί να χορηγηθεί απαλλαγή στην 
Επιτροπή όσον αφορά τις δαπάνες στους τομείς της περιβαλλοντικής πολιτικής, της 
δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων για το 2009.
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ΣΥΝΤΟΜΗ 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
2009.

Περιβάλλον

Το συνολικό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού θεωρήθηκε ικανοποιητικό στο
97,12°% και με άνοδο σε σχέση με το προηγούμενο έτος για όλα τα κονδύλια του 
προϋπολογισμού.·

LIFE +
Η εκτέλεση του επιχειρησιακού προϋπολογισμού του LIFE+ μπορεί να θεωρείται πολύ 
ικανοποιητική όσον αφορά τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων. Κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας του προϋπολογισμού, η αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή αύξησε τις 
πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων κατά 29,3 εκατ. ευρώ σχεδόν, σε σχέση με την πρόταση 
ΠΣΠ της Επιτροπής, και όλοι οι επιπλέον πόροι που εγκρίθηκαν απορροφήθηκαν πλήρως. Η 
Επιτροπή επέτυχε ποσοστά απορρόφησης 99, 35% για τον επιχειρησιακό προϋπολογισμό του
LIFE + (γραμμή του προϋπολογισμού 07 03 07):
- 250°000°000 ευρώ για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για σχέδια που πρέπει να 
υποστηριχθούν μέσω επιδοτήσεων δράσεων, που δημοσιεύθηκε στις 15 Μαΐου 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 να υλοποιηθούν οι διαδικασίες επιλογής και ανάθεσης το
2009-2010· η επιλογή έργων·ανακοινώθηκε τον Ιούλιο και Αύγουστο του 2010 και οι 
συμβάσεις επιδότησης θα υπογράφονταν μέχρι το τέλος του 2010

- 8°749°860 ευρώ προς στήριξη ορισμένων επιχειρησιακών δραστηριοτήτων ΜΚΟ 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 προτάσεων δημοσιεύτηκε με 
τελευταία προθεσμία την 1η Δεκεμβρίου 2008 με την υπογραφή των συμβάσεων επιδότησης 
εντός του πρώτου εξαμήνου του 2009

- 39°302°812 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 (πράσινη εβδομάδα, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης για τη κλιματική μεταβολή και την βιοποικιλότητα)

- 15°029°334 για τις δαπάνες διοικητικής στήριξης, με επιτευχθέν επίπεδο εκτέλεσης 87,63% 
(σε εγκεκριμένο προϋπολογισμό 17°150°000) και άνοδο από 75,65% το 2008. Αξίζει βεβαίως 
να σημειωθεί ότι οι ανάγκες διοικητικής υποστήριξης όσον αφορά την παρακολούθηση των 
προγραμμάτων·που επελέγησαν με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2009 (και 
δεδομένης της αύξησης των πιστώσεων που ενέκρινε η αρμόδια για τον προϋπολογισμό 
αρχή) θα γίνει αισθητή κυρίως τα έτη από το 2010 και έπειτα.
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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:

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 της γραμμής 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 της γραμμής του 
προϋπολογισμού 19°06°05.

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

«Αντιμετώπιση καταστροφών»
Πρόκειται για τομέα, όπου η νομική βάση προβλέπει 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 ενέκρινε 
στις 8 Αυγούστου 2007 κανόνες εφαρμογής για τούτες τις νέες δράσεις1.  Το 2009 ήταν το 
πρώτο έτος λειτουργίας του συμβατικού πλαισίου για την μεταφορά βοήθειας για την 
προστασία των πολιτών σε χώρα που έχει πληγεί από κατάσταση έκτακτης ανάγκης: η 
σύμβαση πλαίσιο για τούτες τις επιχειρήσεις υπογράφηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2008. 
Ποσό 10°742°000 ευρώ προβλέφτηκε αρχικά στην απόφαση χρηματοδότησης για τούτες τις 
νέες δράσεις (8°192°000 ευρώ στη γραμμή 19°06°05 για επεμβάσεις πολιτικής προστασίας 
σε τρίτες χώρες και 2°550°000 στη γραμμή 07°04°01 για επεμβάσεις εντός της ΕΕ).

Η πραγματική χρήση των πόρων συνδέεται άμεσα με την επέλευση καταστροφών και την 
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 2009 ένα ποσό 1°500°000 ευρώ χρησιμοποιήθηκε για μεταφορά 
πιστώσεων από τη γραμμή 07°04°01 (DEC 41/2009) στο πρόγραμμα υγείας
(συμπληρωματικές ενέργειες σχετικά με την πρόληψη της πανδημίας H1N1)· Μεταφορά 
                                               
1 Απόφαση 2007/606/ΕΚ,Ευρατόμ της Επιτροπής, 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 της 14.9.2007, σ. 17)
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πόρων ύψους 5°000°000 πραγματοποιήθηκε επίσης από τη γραμμή 19°06°05 για την 
αντιμετώπιση καταστροφών σε τρίτες χώρες με αποδέκτη την ενίσχυση του Αφγανιστάν
(μεταφορά DEC 37/2009).
Η τελική εκτέλεση όσον αφορά τις δράσεις «αντιμετώπισης καταστροφών» ανήλθε σε
784°968 ευρώ. Εντός του 2009, η Κοινότητα παρέσχε βοήθεια για την προστασία των 
πολιτών μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας στα κράτη μέλη (δασικές πυρκαγιές 
σε Βουλγαρία, Γαλλία, Πορτογαλία και Ελλάδα, σεισμός στην Ιταλία) και σε τρίτες χώρες
(Μολδαβία (ελλείψεις σε φυσικό αέριο), Φίτζι (πλημμύρες), Γάζα (ένοπλη σύρραξη), 
Ναμίμπια (πλημμύρες), Τατζικιστάν (πλημμύρες), Μπενίν (πλημμύρες), Αλβανία (δασικές 
πυρκαγιές), Ταϊβάν (τυφώνας), Μπουρκίνα Φάσο (πλημμύρες), Φιλιππίνες (πλημμύρες), 
Ινδονησία (σεισμός), Σαμόα (τσουνάμι), Ουκρανία (H1N1), Γεωργία (σεισμός)).
Στις αρχές του 2010, η Επιτροπή διέθεσε μέσω του Κέντρου Παρακολούθησης και 
Πληροφόρησης (MIC) σημαντικούς πόρους για την μεταφορά της επείγουσας βοήθειας στην 
Αϊτή μετά τον σεισμό. 

Όσον αφορά τους στόχους «ετοιμότητα» και «πρόληψη», το ποσοστό εκτέλεσης κρίνεται 
ικανοποιητικό και ανέρχεται στο 89% των 16°100°000 ευρώ που καλύπτουν τις προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων και προσφορών που δημοσιεύτηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2009.
Βλέπε επίσης τις διατάξεις που περιέχονται στο τμήμα 1.4 όσον αφορά την υλοποίηση των 
προπαρασκευαστικών ενεργειών στον τομέα της πολιτικής προστασίας.
Από το 2010, το μέσο πολιτικής προστασίας υπάγεται στη διαχείριση της Γενικής Διεύθυνσης 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ΓΔ ECHO) της Επιτροπής. 

Συμμετοχή στις 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·και ως εκ τούτου η 
πραγματική εκτέλεση εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Το 
ποσοστό εκτέλεσης του 84,46% για το 2009 κρίνεται ικανοποιητικό.
Δοκιμαστικά σχέδια και δράσεις προπαρασκευής

Στο πλαίσιο του προϋπολογισμού για το 2009, υλοποιήθηκαν 5 πιλοτικά σχέδια και δράσεις 
προπαρασκευής:

Κονδύλιο Τίτλος Πιστώσεις 
αναλήψεων 
υποχρεώσεων 

% Εκτέλεση

07°02°03 Δοκιμαστικό σχέδιο — Παρακολούθηση 
του περιβάλλοντος στη λεκάνη της 
Μαύρης Θάλασσας και κοινό ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα πλαίσιο για την ανάπτυξη 
της περιφέρειας της Μαύρης Θάλασσας 
(2ο έτος)

1°000°000 100°%
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07°03°15 Δοκιμαστικό σχέδιο — Εμπόριο 
δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του 
θείου στη Βαλτική Θάλασσα (2ο έτος)

2°000°000 100°%

07°03°16 Δοκιμαστικό σχέδιο — Ανάπτυξη 
προληπτικών δραστηριοτήτων με σκοπό 
να τεθεί φραγμός στην απερήμωση στην 
Ευρώπη (1ο έτος)

1°000°000 99,98°%

07°03°17 Προπαρασκευαστική δράση – Κλίμα της 
Λεκάνης των Καρπαθίων (1ο έτος)

2°500°000 100°%

07°04°05 Προπαρασκευαστική δράση – Ικανότητα 
ταχείας αντίδρασης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (2ο έτος)

7°500°000 87,84°%

Το ποσοστό εκτέλεσης κρίνεται ικανοποιητικό: Τρεις από τις πέντε δράσεις ήταν στο 2ο έτος 
και αξιοποιούσαν την αποκομισθείσα εμπειρία από το 1ο έτος. 

Η δράση για την ικανότητα ταχείας αντίδρασης της ΕΕ συγχωνεύει δύο παλαιότερες δράσεις 
του προϋπολογισμού του 2008, συγκεκριμένα δε το δοκιμαστικό σχέδιο «Ενίσχυση της 
συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη μέλη για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών» (με 
προϋπολογισμό για το 2008 3°500°000 ευρώ) και την προπαρασκευαστική δράση «Ικανότητα 
ταχείας αντίδρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (με προϋπολογισμό για το 2008 4°000°000 
ευρώ). Και εδώ το ποσοστό εκτέλεσης κρίνεται ικανοποιητικό εφόσον ανέρχεται στο 87,85% 
των 7°500°000 ευρώ που καλύπτουν μια πρόσκληση υποβολής προτάσεων, μία πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και μία μελέτη που είχαν ως αποτέλεσμα την σύναψη τριών 
συμβάσεων υπηρεσιών, μιας σύμβασης εκπόνησης μελέτης και επτά συμβάσεων επιδότησης.

Πιστώσεις πληρωμών
Επετεύχθη συνολικό ποσοστό εκτέλεσης 87,26% σηματοδοτώντας πρόοδο σε σχέση με το 
ποσοστό που επετεύχθη το 2008 (79,71 %). 

Περιγραφή

πιστώσεις 
πληρωμών 

(συμπεριλαμβ
ανομένων 

κονδυλίων και 
μεταφορών)

καταβλήθη
καν

ποσοστό 
2009

ποσοστό 
2008

Κονδύλια τεχνικής βοήθειας / μη 
διαχωριζόμενες πληρωμές    18°004°160          

4°062°036   22,56% 21,86%

Επιχειρησιακά κονδύλια / 
διαχωριζόμενες πληρωμές    282°353°590   

     
258°020°10

1   91,38% 85,14%

LIFE + / LIFE III / ΜΚΟ / Forest Focus 208°562°150
201°859°36

6 96,79% 92,28%
ΕΟΧ 35°389°440 35°389°440 100,00% 97,72%
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Χρηματοδοτικό μέσο πολιτικής 
προστασίας 15°274°400 8°984°275 58,82% 44,52%
Συμμετοχή σε διεθνείς δραστηριότητες 
(υποχρεωτική υμμετοχή σε πολυμερείς 
δραστηριότητες στον τομέα του 
περιβάλλοντος) 4°150°000 3°087°506 74,40% 55,31%
Δοκιμαστικά σχέδια και δράσεις 
προπαρασκευής 18°577°600 8°699°514 46,83% 24,44%
Ανταγωνιστικότητα και καινοτομία 
(CIP) 400°000 0 0,00% μ.δ.

ΣΥΝΟΛΟ 300°357°750
262°082°13

7 87,26% 79,71%

Δημόσια υγεία

Το συνολικό υψηλό ποσοστό απορρόφησης των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων που 
εμφανίζεται το 2009 (100%) αποτελεί απόδειξη της βελτίωσης που σημειώθηκε σε σχέση με 
το 2008 (98%).  Για όλα τα κονδύλια, το επίπεδο εκτέλεσης φτάνει ή προσεγγίζει το 100%. 

Το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών είναι ικανοποιητικό διότι με 87% συνιστά 
βελτίωση σε σχέση με το 2008 (84%).

Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας 
Το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών βελτιώθηκε σημαντικά σε σχέση με τα 
προηγούμενα έτη και φτάνει το 99,37% (για λόγους σύγκρισης, ήταν 89% το 2008).

Ταμεία καπνού
Όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών, αποτελούν μη διαχωριζόμενες πιστώσεις και οι 
πληρωμές μπορούν να πραγματοποιηθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του επόμενου έτους από 
εκείνο κατά το οποίο αναλήφθηκαν οι υποχρεώσεις. Σε αυτή τη περίπτωση, η σύμβαση 
υπογράφηκε το 2009 για να ολοκληρωθεί το 2010. Οι αντίστοιχες πληρωμές λοιπόν θα 
καταβληθούν το 2010 και τότε αναμένεται το ποσοστό εκτέλεσης να φτάσει το 100%. Το 
ποσοστό εκτέλεσης των πληρωμών στα τέλη του 2009 ήταν 51% και αντιστοιχεί στις 
πληρωμές υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν το 2008. Για τον λόγο αυτό δεν σημειώνεται 
υστέρηση απορρόφησης εδώ.

Δοκιμαστικά σχέδια και δράσεις προπαρασκευής
Αυτές οι πιστώσεις είναι διαχωριζόμενες και οι πληρωμές πραγματοποιούνται στη διάρκεια 
αρκετών ετών. 

Όσον αφορά τη γραμμή 17°03°08 του 2009 η ΓΔ SANCO αποπλήρωσε υποχρεώσεις που 
αναλήφθηκαν το 2008 (0,5 εκατ. ευρώ). Αυτό το δοκιμαστικό σχέδιο έτυχε παράτασης το
2009 και έλαβε από την αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή πρόσθετες πιστώσεις 
αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών ύψους 1 εκατ. ευρώ. Οι 
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συμπληρωματικές πιστώσεις πληρωμών δεν χρειάστηκαν το 2009 διότι οι πληρωμές θα 
καταβληθούν το 2010 και το 2011.

Όσον αφορά τη γραμμή 17°03°09, το 2009 ήταν το πρώτο έτος εφαρμογής που αναλώθηκε 
στην έναρξη του σχεδίου, στην διοργάνωση της πρόσκλησης προτάσεων και στην επιλογή 
αναδόχου. Η αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή χορήγησε πιστώσεις πληρωμών οι 
οποίες δεν χρειάστηκαν το 2009 διότι οι πληρωμές θα καταβληθούν μεταξύ 2010 και 2012.

Ασφάλεια των τροφίμων, υγεία και ορθή μεταχείριση των ζώων και υγεία των φυτών
α) Πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων:  υψηλό ποσοστό εκτέλεσης, 98%
Το συνολικό υψηλό ποσοστό απορρόφησης που εμφανίζεται το 2009 παραμένει σταθερό σε 
σχέση με το 2008 (98%).  
Για όλα τα κονδύλια, το επίπεδο εκτέλεσης φτάνει ή υπερβαίνει το 95%. 

Ο μόνος τομέας στον οποίο παρατηρείται χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης είναι η γραμμή 
17°04°04°01 (Διεθνείς συμφωνίες και προσχώρηση σε διεθνείς οργανισμούς), όπου η 
συνδρομή μέλους καταβάλλεται σε φράγκα Ελβετίας και όπου η συναλλαγματική ισοτιμία 
ευρώ και ελβετικού φράγκου επηρέασε τόσο την εκτίμηση των πιστώσεων που ζήτησε η 
αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή όσο και τις πιστώσεις που δεσμεύτηκαν και 
καταβλήθηκαν ένα έτος αργότερα.

β) Πιστώσεις πληρωμών: ικανοποιητικό ποσοστό εκτέλεσης, 82%
Αυτό το ποσοστό εκτέλεσης εμφανίζει ελαφρά μείωση σε σχέση με το 2008 (87%). 

Με δεδομένα τα υψηλά ποσά των διαθέσιμων πιστώσεων, τα μη χρησιμοποιηθέντα ποσά 
ανέρχονται σε 20 εκατ. ευρώ για τα μέτρα εξάλειψης των ζωονόσων και για τα κονδύλια 
έκτακτης ανάγκης. 
Όσον αφορά τα μέτρα εξάλειψης των ζωονόσων, 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 ποσών που θα 
δεσμευτούν. Το ποσό των πιστώσεων πληρωμών που ζητήθηκαν αντιστοιχεί σε μια εκτίμηση 
της τελικής πληρωμής που θα καταβληθεί στα κράτη μέλη ως ποσοστό του δεσμευμένου 
ποσού του προηγούμενου έτους.  Το 2009 μειώσαμε τις πιστώσεις πληρωμών που ζήτησε η 
αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή στο 83% του δεσμευμένου ποσού. Το 2010 
περιορίσαμε ακόμα περισσότερο τις πιστώσεις πληρωμών που ζήτησε η αρμόδια επί του 
προϋπολογισμού αρχή και προσδοκούμε συνεπώς μια βελτιωμένη εκτέλεση των πιστώσεων 
πληρωμών.
Όσον αφορά τα κονδύλια έκτακτης ανάγκης και δεδομένων της περιπλοκότητας των 
δηλώσεων κόστους και των κινδύνων που ενέχουν, η ΓΔ SANCO αποφάσισε να διεξάγει 
προληπτικούς επιτόπιους οικονομικούς ελέγχους πριν οι πληρωμές των δηλώσεων δαπανών 
να υπερβούν τα 2 εκατ. ευρώ. Με τον τρόπο αυτό αυξήθηκε η περίοδος για την επικύρωση 
των δηλώσεων δαπανών και αναβλήθηκαν ορισμένες πληρωμές για το 2010.

Επιπροσθέτως, το ποσό των 4 εκατ. ευρώ που ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα 
σημεία ελέγχου σε σχέση με τη μεταφορά ζώων δεσμεύτηκαν μεν το 2009 αλλά, σύμφωνα με 
τα προηγούμενα, οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν το 2010 και τα προσεχή έτη. Το 2008, οι 
πιστώσεις που ελήφθησαν για το ίδιο δοκιμαστικό σχέδιο δεν χρησιμοποιήθηκαν. Πράγματι, 
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η επιτροπή αξιολόγησης θεώρησε ότι καμία από τις δύο υποβληθείσες προτάσεις δεν 
πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια αξιολόγησης της πρόσκλησης. Αφού εξετάστηκαν διάφορες 
πιθανές λύσεις για να γίνει χρήση των δεσμευμένων πόρων, αποφασίστηκε τελικώς να 
ακυρωθεί η δράση του 2008.

Όσον αφορά τις γραμμές BA (17°01°04°01, 17°01°04°05 και 17°01°04°06), οι 
εναπομείνασες πιστώσεις θα καταβληθούν το 2010.


