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SUGESTII

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

1. consideră că ratele globale de execuție a liniilor bugetare pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară sunt satisfăcătoare;

2. subliniază rata globală de execuție a bugetului în domeniul mediului de 97,12% , ceea ce 
reprezintă un rezultat mai bun comparativ cu 95,15% la creditele de angajament în 
exercițiul anterior; remarcă, în continuare, că execuția plăților s-a ridicat la nivelul înalt de 
99,92%;

3. salută nivelurile în general foarte bune de execuție a creditelor de angajament și a 
creditelor de plată în domeniul sănătății publice care, pentru creditele de angajament de la 
toate liniile bugetare, se apropie de 100%;

4. remarcă faptul că nivelul înalt de execuție din domeniul siguranței alimentare, sănătății și 
bunăstării animale și cel fitosanitar rămâne stabil comparativ cu exercițiul anterior, la 98% 
pentru creditele de angajament ;  este la curent cu ușoara scădere a execuției plăților 
(82%);  solicită statelor membre să își intensifice eforturile pentru a depune la Comisie 
estimări mai exacte privind măsurile de eradicare;

5. salută execuția în proporție de 99,35% a bugetului operațional al programului LIFE+, în 
special având în vedere că autoritatea bugetară a majorat creditele de angajament cu 29 de 
milioane euro față de propunerea inițială a Comisiei; remarcă faptul că, în cadrul celei de-
a treia licitații pentru programul LIFE+, au fost selectate 210 proiecte ce vizează acțiuni 
din domeniile natură & biodiversitate (84), politica & guvernanța în domeniul mediului 
(115), informare & comunicare (11); 

6. subliniază faptul că contribuția la activitățile internaționale de mediu, care are drept scop 
să acopere contribuțiile obligatorii și voluntare la convențiile, protocoalele și acordurile 
internaționale, atinge o rată generală de execuție de 84,46% față de 76,12% în 2008;  
cunoaște faptul că rata de execuție este de asemenea supusă unor variații legate de cursul 
de schimb valutar deoarece majoritatea contribuțiilor sunt plătite în dolari SUA;

7. remarcă faptul că Instrumentul financiar de prevenție civilă, care vizează domeniul 
acțiunii ca răspuns în caz de catastrofe, acțiunile de pregătire și măsurile pentru a preveni 
sau a reduce efectele unei situații de urgență, a atins o rată de execuție de 72,56%, ceea ce 
corespunde sumei de 15.411 de milioane euro; prin urmare, remarcă faptul că rata de 
execuție a creditelor de plată este de 44,52%, având în vedere că cererile de ofertă au fost 
publicate doar în primul semestru al anului 2009, așa că proiectele nu au fost încă 
finalizate;

8. remarcă faptul că, în ceea ce privește fondurile pentru situații de urgență și fondurile 
pentru acțiuni în caz de catastrofe, cererile de decont finale depuse de statele membre sunt 
adesea mult mai reduse decât estimarea inițială; solicită statelor membre să își intensifice 
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eforturile pentru a depune la Comisie estimări mai exacte și îndeamnă Comisia să prevadă 
în continuare în procesul de estimare asistență financiară pentru statele membre;

9. remarcă faptul că, în conformitate cu bugetul pe 2009, au fost implementate trei proiecte-
pilot și două acțiuni pregătitoare în domeniul mediului și patru în domeniul sănătății 
publice; ia act de slaba calitate a ofertelor depuse pentru proiectul-pilot privind 
„Comercializarea drepturilor de emisie a dioxidului de sulf în Marea Baltică" și că, în 
consecință, nu a fost semnat nici un contract; cunoaște faptul că acțiunea pregătitoare 
privind posturile de control pentru transportul animalelor a fost anulată din cauza slabei 
calități a ofertelor, care nu au îndeplinit criteriile minime de evaluare; 

10. subliniază că este important să se direcționeze mai bine cererile de oferte și să se asigure o 
asistență mai consistentă candidaților, în special în cadrul programelor de sănătate publică, 
pentru a evita depunerea unor dosare pentru proiecte care, în mod evident, nu sunt 
eligibile pentru finanțare sau sunt de slabă calitate; cu toate acestea, este conștient de 
faptul că anumite proiecte vor întâmpina întotdeauna dificultăți de implementare; 

11. subliniază faptul că respectarea dispozițiilor administrative și financiare din Regulamentul 
financiar nu ar trebui să conducă la întârzieri inutile în acordarea subvențiilor sau în 
selectarea proiectelor ce urmează a fi finanțate; invită Comisia să-și continue eforturile de 
îmbunătățire a procedurilor administrative care influențează execuția creditelor de 
angajament și de plată;

12. remarcă faptul că la sfârșitul anului 2009, Agenția Executivă pentru Sănătate și 
Consumatori, entitate administrativă a Comisiei Europene, gestiona un portofoliu de 361 
de proiecte de programe cu costuri partajate în domeniul sănătății publice, dintre care 287 
reprezentau contracte semnate, ceea ce înseamnă o contribuție totală din partea UE de 156 
de milioane euro;  subliniază faptul că bugetul administrativ necesar pentru implementarea 
programelor comunitare s-a ridicat la 6,4 de milioane euro pentru AESC; ia act de noile 
metode de raportare structurată care permit o mai bună monitorizare a execuției bugetare 
pentru evitarea reportărilor și pentru aplicarea strictă a principiului anualității bugetului;

13. consideră, pe baza datelor disponibile, că se poate acorda Comisiei descărcarea de 
gestiune pentru cheltuielile din domeniile politicii de mediu, sănătății publice și siguranței 
alimentare pentru exercițiul financiar 2009.
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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Prezentul aviz analizează execuția bugetului în domeniile mediului, sănătății publice și 
siguranței alimentare pentru exercițiul financiar 2009.

Mediul înconjurător

Nivelul general de execuție bugetară a fost considerat satisfăcător, el situându-se la 97,12%, 
în creștere față de exercițiul anterior pentru toate liniile bugetare.

LIFE +
Execuția programului LIFE+ poate fi considerată foarte bună în ceea ce privește creditele de 
angajament. În decursul procedurii bugetare, autoritatea bugetară a majorat creditele de 
angajament cu aproximativ 29,3 de milioane euro față de propunerea Comisiei din proiectul 
preliminar de buget și toate fondurile suplimentare votate au fost folosite integral. Comisia a 
angajat 99,35% din bugetul operațional al programului LIFE+ (linia bugetară 07 03 07):
- 250.000.000 EUR pentru cererea de oferte pentru proiecte care vor fi sprijinite prin subvenții 
a fost publicată în 15 mai 2009 și a făcut obiectul unui angajament global pentru suma 
corespondentă asumat în conformitate cu articolul 76 din Regulamentul financiar și cu 
articolul 92 din normele de aplicare, permițându-se astfel organizarea procedurilor de selecție 
și de atribuire în 2009-2010; selecția proiectelor a fost anunțată în iulie-august 2010, 
contractele de subvenționare cu beneficiarii urmând să fie semnate până la sfârșitul anului 
2010; 

- 8.749.860 EUR pentru a sprijini activitățile operaționale ale organizațiilor neguvernamentale 
active în principal în domeniul protecției și ameliorării mediului la nivel european și care 
participă la dezvoltarea și punerea în aplicare a politicii și a legislației comunitare - cerere de 
oferte publicată cu termen final 1 decembrie 2008, contracte de subvenționare semnate în 
primul semestru al anului 2009;
- 39.302.812 EUR pentru măsuri destinate să sprijine rolul Comisiei de inițiere și monitorizare 
a elaborării de politici și de legislație, precum și comunicarea și sensibilizarea opiniei publice 
(Săptămâna verde, Săptămâna mobilității europene, campanii de sensibilizare privind 
schimbările climatice și biodiversitatea);
- 15.029.334 EUR pentru cheltuieli de sprijin administrativ, cu un nivel de execuție realizat de  
87,63% (la un buget votat de 17.150.000 EUR) în creștere de la 75,65% în 2008. Ar trebui 
totuși remarcat faptul că nevoile de sprijin administrativ legate de monitorizarea proiectelor 
selectate în cadrul cererii de oferte din 2009 (având în vedere majorarea creditelor acordată de 
autoritatea bugetară) în mare parte vor scădea în 2010 și ulterior.

Instrumentul financiar de protecție civilă 
Noul temei juridic pentru protecția civilă, adoptat la 5 martie 2007, lărgește domeniul de 
aplicare al acestui instrument astfel încât să cuprindă și protecția, în primul rând a 
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persoanelor, dar și a mediului și a proprietății, inclusiv a patrimoniului cultural, în caz de 
catastrofe naturale și provocate de om, acte de terorism și accidente tehnologice, radiologice 
sau ecologice. 
Instrumentul financiar de protecție civilă acoperă:

- intervențiile în caz de catastrofe, inclusiv transportul asistenței în interiorul UE în cazul 
intervențiilor vizate de Mecanismul de protecție civilă; în cazul în care intervenția vine ca 
răspuns la o catastrofă care s-a produs în statele membre și în țări care participă la program, 
acțiunile sunt finanțate de la linia bugetară 07 04 01; în cazul în care intervenția vine ca 
răspuns la o catastrofă care s-a produs în țări terțe, acțiunile sunt finanțate de la linia bugetară 
19 06 05.

- acțiuni de pregătire (depistare, instruire, relaționare, exerciții, schimburi de experți, sisteme 
și instrumente TIC) - toate finanțate de la linia bugetară 07 04 01;

- măsuri pentru prevenirea sau reducerea efectelor unei situații de urgență (studierea cauzelor 
catastrofelor, previzionare și informarea publicului), toate finanțate de la linia bugetară 
07 04 01.

„Intervențiile în caz de catastrofe”
Acesta este domeniul în care temeiul juridic prevede în special sprijin și cofinanțare pentru 
transportul asistenței de protecție civilă către o țară aflată în situație de urgență, în anumite 
condiții. Comisia a adoptat la 8 august 2007 măsuri de aplicare pentru aceste acțiuni noi1.  
2009 a fost primul an în care a fost disponibil cadrul contractual pentru transportul asistenței 
de protecție civilă într-o țară afectată de o situație de urgență: în data de 17 decembrie 2008, a 
fost semnat contractul-cadru pentru respectivele operațiuni cu un agent. 
O sumă de 10.742.000 EUR a fost inițial prevăzută în decizia de finanțare pentru aceste 
acțiuni noi (8.192.000 EUR la linia bugetară 19 06 05 pentru intervenții în țările terțe și 
2.550.000 EUR la linia bugetară 07 04 01 pentru intervenții în interiorul UE).

Utilizarea efectivă a fondurilor este direct legată de producerea catastrofelor și de cererile de 
transport suplimentar venite din partea statelor membre, ceea ce înseamnă că este greu de 
anticipat. Se pot face ajustări ale creditelor în cursul exercițiului, iar în 2009 s-a utilizat o 
sumă de 1.500.000 EUR pentru un transfer de credite de la linia bugetară 07 04 01 (DEC 
41/2009) în favoarea programului de sănătate (acțiuni suplimentare privind prevenirea 
pandemiei de gripă H1N1);  s-a realizat, de asemenea, un transfer de fonduri de 5.000.000 
EUR de la linia privind ajutorul pentru țări terțe în caz de catastrofe în favoarea sprijinului 
pentru Afganistan (transfer DEC 37/2009).

Execuția finală a acțiunilor de intervenție a fost de 784.968 EUR. În 2009, Comunitatea a 
acordat asistență pentru protecție civilă prin intermediul mecanismului de protecție civilă în 
statele membre (incendii de pădure în Bulgaria, Franța, Portugalia și Grecia, cutremur în 
Italia) și în țări terțe [Moldova (penurie de gaz), Fiji (inundații), Gaza (conflict armat), 
Namibia (inundații), Tajikistan (inundații), Benin (inundații), Albania (incendii de pădure), 
Taiwan (taifun), Burkina Faso (inundații), Filipine (inundații), Indonezia (cutremur), Samoa 

                                               
1 Decizia 2007/606/CE, Euratom a Comisiei din 8 august 2007 de stabilire a normelor de aplicare a 
dispozițiilor referitoare la transport prevăzute în Decizia 2007/162/CE, Euratom a Consiliului de instituire a unui 
instrument financiar de protecție civilă (JO L 241, 14.9.2007, p. 17).
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(tsunami), Ucraina (H1N1), Georgia (cutremur)].-{}-
La începutul anului 2010, Comisia a furnizat prin intermediul MIC resurse semnificative 
pentru transportul de ajutor de urgență în Haiti în urma cutremurului. 
În ceea ce privește obiectivele de „pregătire” și „prevenire”, rata de execuție este considerată 
a fi satisfăcătoare, și anume de 89% din 16.100.000 EUR acoperind cererile de oferte și 
procedurile de ofertare publicate în primul semestru al anului 2009.

A se vedea și secțiunea 1.4 pentru execuția acțiunii pregătitoare în domeniul protecției civile.
Din 2010 instrumentul de protecție civilă este administrat de DG ECHO din cadrul Comisiei. 

Contribuția la activitățile internaționale în materie de mediu
Acest credit este destinat să acopere contribuțiile obligatorii și facultative la o serie de 
convenții , protocoale și acorduri internaționale la care Comunitatea este parte, precum și 
activitatea pregătitoare pentru viitoare acorduri internaționale ce implică Comunitatea. 
Majoritatea contribuțiilor sunt plătite în dolari SUA, prin urmare rata reală de execuție poate 
fi supusă variațiilor legate de cursul de schimb valutar. Rata de execuție de 84,46% pentru 
2009 a fost satisfăcătoare.

Proiecte-pilot și acțiuni pregătitoare
Din bugetul pe 2009 au fost executate cinci proiecte-pilot și acțiuni pregătitoare:

Linie 
bugetară

Titlu Credite de 
angajament 

Execuție, 
exprimată în 

%
07 02 03 Proiect-pilot - Monitorizarea ecologică a 

bazinului Mării Negre și un Program-
cadru european comun pentru 
dezvoltarea regiunii Mării Negre (primul 
an)

1.000.000 100 %

07 03 15 Proiect-pilot — Comercializarea 
drepturilor de emisie a dioxidului de sulf 
în Marea Baltică (anul 2)

2.000.000 100 %

07 03 16 Proiect-pilot — Desfășurarea unor 
activități de prevenire pentru a stopa 
deșertificarea în Europa (anul 1)

1.000.000 99,98 %

07 03 17 Acțiuni pregătitoare— Clima din 
Bazinul Carpatic (anul 1)

2.500.000 100 %

07 04 05 Acțiune pregătitoare privind capacitatea 
de reacție rapidă a UE (anul 2)

7.500.000 87,84 %

Rata de execuție a fost satisfăcătoare: trei din cele cinci acțiuni au ajuns la cel de-al doilea an 
și beneficiază de experiența din anul anterior. 
În cadrul acțiunii privind capacitatea de reacție rapidă a UE au fost combinate două acțiuni 
anterioare înscrise în bugetul pe 2008, mai precis proiectul-pilot privind accelerarea 
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cooperării dintre statele membre în ceea ce privește combaterea incendiilor forestiere (bugetul 
2008 – 3.500.000 EUR) și acțiunea pregătitoare privind capacitatea de reacție rapidă a UE 
(bugetul 2008 – 4.000.000 EUR). Rata de execuție este de asemenea considerată 
satisfăcătoare, ea situându-se la 87,85%  pentru 7.500.000 EUR ce acoperă o cerere de oferte, 
o propunere de licitație și un studiu care au condus la semnarea a trei contracte de servicii, a 
unui contract de studiu și a șapte contracte de subvenționare. 

Credite de plată
S-a realizat un nivel global de execuție de 87,26%, ceea ce reprezintă un progres față de 
nivelul realizat în 2008 (79,71%).  

Descriere

credite de 
plată (inclusiv 

BR& 
transferuri)

sumă 
vărsată procent 

2009
procent 

2008
Linii asistență tehnică/credite 
nedisociate    18.004.160          

4.062.036   22,56% 21,86%

Linii operaționale / credite disociate    282.353.590        
258.020.101   91,38% 85,14%

LIFE + / LIFE III / ONG-uri / Forest 
Focus 208.562.150 201.859.366 96,79% 92,28%
Agenția Europeană de Mediu 35.389.440 35.389.440 100,00% 97,72%
Instrumentul financiar de protecție 
civilă 15.274.400 8.984.275 58,82% 44,52%
Contribuția la activitățile internaționale 
de mediu (contribuții obligatorii la 
acorduri multilaterale de mediu) 4.150.000 3.087.506 74,40% 55,31%

Proiecte-pilot și acțiuni pregătitoare 18.577.600 8.699.514 46,83% 24,44%
Programul pentru competitivitate și 
inovație (PCI) 400.000 0 0,00% na

TOTAL 300.357.750 262.082.137 87,26% 79,71%

Sănătate publică

Nivelul în general ridicat de execuție a creditelor de angajament în 2009 (100%) reprezintă un 
progres față de nivelul din exercițiul anterior (98% în 2008).   Pentru toate liniile bugetare, 
nivelul de execuție este egal sau aproape de 100%. 
Nivelul de execuție a creditelor de plată este satisfăcător, 87% reprezentând o îmbunătățire 
față de 2008 (84%).
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Programul de sănătate publică 
Nivelul de execuție a creditelor de plată s-a îmbunătățit considerabil față de exercițiul anterior 
și a ajuns la 99,37% (pentru comparație, el a fost de 89% în 2008).

Fondul pentru tutun
În ceea ce privește creditele de plată, acestea sunt credite nedisociate, iar plățile se pot face 
până în data de 31 decembrie a exercițiului care urmează celui în care angajamentele au fost 
contractate. În acest caz specific, contractul a fost semnat în 2009 și va fi finalizat până în 
2010. Astfel, plățile corespunzătoare se vor efectua în 2010, când se așteaptă ca nivelul de 
execuție să ajungă la 100%. Procentul de plăți executate la sfârșitul lui 2009 este de 51% și 
corespunde plăților angajamentelor efectuate în 2008. Prin urmare, pentru acest fond nu există 
sume în curs de execuție.

Proiecte-pilot și acțiuni pregătitoare
Aceste credite sunt disociate iar plățile se fac pe parcursul a mai mulți ani. 
În ceea ce privește linia bugetară 17 03 08, în 2009 DG SANCO a plătit angajamente 
efectuate în 2008 (0,5 milioane euro). În 2009 acest proiect-pilot a fost prelungit și a primit de 
la autoritatea bugetară credite suplimentare de angajament și de plată în valoare de un milion 
de euro. Nu au fost necesare creditele de plată suplimentare în 2009, deoarece plățile se vor 
realiza în 2010 și 2011.

În ceea ce privește 17 03 09, 2009 a fost primul an de execuție care a fost dedicat lansării 
proiectului, organizării unei cereri de oferte și selectării contractantului. Autoritatea bugetară 
a alocat creditele de plată care nu au fost necesare în 2009, deoarece plățile se vor realiza în 
perioada 2010-2012.

Siguranța alimentelor, sănătatea și bunăstarea animalelor și sănătatea plantelor 
a) Credite de angajament:  nivel înalt de execuție, 98%
Nivelul general înalt de execuție din 2009 rămâne stabil comparativ cu exercițiul anterior 
(98% în 2008).   
Pentru toate liniile bugetare, nivelul de execuție este egal sau depășește 95%. 

Singura zonă în care se constată un nivel mai redus de execuție este linia bugetară 17 04 04 01 
(Acorduri internaționale și aderarea la organizații internaționale), unde cotizația de membru 
este plătită în CHF, iar cursul de schimb între EUR și CHF a afectat atât estimarea creditelor 
solicitată de autoritatea bugetară, cât și creditele angajate și plătite un an mai târziu.

b) Credite de plată: nivel satisfăcător de execuție, 82%
Nivelul de execuție a cunoscut o ușoară scădere față de 2008 (87%). 

Dată fiind valoarea ridicată a creditelor disponibile, sumele neutilizate se ridică la 20 milioane 
euro, atât pentru măsurile de eradicare, cât și pentru fondurile pentru situații de urgență 

În ceea ce privește măsurile de eradicare, cererile finale de rambursare depuse pentru plăți de 
către statele membre sunt adesea mult mai scăzute decât estimarea inițială, folosită la 



PE454.628v01-00 10/10 PA\851860RO.doc

RO

stabilirea sumelor ce urmează să fie angajate. Valoarea creditelor de plată solicitate 
corespunde unei estimări a plății finale ce urmează a fi efectuată statelor membre ca procent 
din suma angajată în exercițiul anterior. În 2009 am limitat creditele de plată solicitate pentru 
autoritatea bugetară la 83% din valoarea angajată. În 2010 am limitat și mai mult creditele de 
plată solicitate de autoritatea bugetară și, prin urmare, ne așteptăm la o execuție mai bună a 
creditelor de plată.

În ceea ce privește fondul de urgență, din cauza complexității declarațiilor de cheltuieli și a 
riscurilor implicate, DG SANCO a decis desfășurarea de controale prin sondaj ex-ante înainte 
de plata cererilor de rambursare care depășesc 2 milioane euro. Aceasta a condus la creșterea 
perioadei de validare a declarațiilor de costuri și la amânarea unui număr de plăți pe 2010.

În plus, suma de 4 milioane de euro pentru acțiunea pregătitoare solicitată de PE pentru 
posturile de control pentru transportul animalelor a fost angajată în 2009 dar, după cum s-a 
explicat mai sus, plățile se vor efectua în 2010 și în anii viitori. În 2008, creditele primite 
pentru același proiect-pilot nu au fost utilizate. Într-adevăr, comisia de evaluare a considerat 
că niciuna dintre cele două oferte primite nu a îndeplinit criteriile minime de evaluare din 
cadrul licitației. După ce s-au luat în calcul diferite posibilități pentru utilizarea bugetului 
alocat, s-a hotărât anularea acțiunii din 2008.
În ceea ce privește liniile bugetare BA (17 01 04 01, 17 01 04 05 și 17 01 04 06), creditele 
restante vor fi plătite în 2010.  


