
PA\871581EL.doc PE467.318v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

2011/2020(BUD)

12.7.2011

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών 

σχετικά με τη θέση του Κοινοβουλίου για το σχέδιο προϋπολογισμού για το 
2012 όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο – όλα τα τμήματα
(2011/2020(BUD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Jutta Haug



PE467.318v01-00 2/10 PA\871581EL.doc

EL

PA_NonLeg



PA\871581EL.doc 3/10 PE467.318v01-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υποστηρίζει πλήρως την αρχή σύμφωνα με την οποία η ενωσιακή χρηματοδότηση πρέπει 
να οδηγεί σε βελτίωση της γενικής κατάστασης του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος και της 
δημόσιας υγείας, ώστε να υπάρχει συνεισφορά στην επίτευξη των στόχων που θέτει η 
στρατηγική Ευρώπη 2020· χαιρετίζει το γεγονός ότι η στρατηγική Ευρώπη 2020 
αντιμετωπίζει ως τομέα πολιτικής προτεραιότητας την προώθηση μίας περισσότερο 
αειφόρου, αποτελεσματικής ως προς τη χρήση των πόρων και οικολογικής οικονομίας και 
τονίζει την ανάγκη αυτό να αντικατοπτριστεί σε βελτιωμένο νομοθετικό πλαίσιο και 
χρηματοδότηση·

2. παρατηρεί, κατά συνέπεια, ότι το σχέδιο προϋπολογισμού 2012 παρουσιάζει στον τίτλο 
07 «Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή» συνολικό ποσό για λειτουργικές δαπάνες ίσο με 
401,792 εκατ. ευρώ, το οποίο αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 2,60% στις πιστώσεις 
υποχρεώσεων σε σύγκριση με τον εγκριθέντα προϋπολογισμό 2011 και παρατηρεί 
περαιτέρω αύξηση κατά 2,4% στις επιχειρησιακές πιστώσεις που προτείνονται για την 
πολιτική δημόσιας υγείας σε σύγκριση με το ποσό του 2011 που ήταν 206.106 εκατ. 
ευρώ·

3. χαιρετίζει το γεγονός ότι το προσχέδιο προϋπολογισμού 2012 δίνει υψηλή προτεραιότητα 
στις δράσεις για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή· είναι πεπεισμένο ότι η αύξηση 
του συνολικού επιπέδου πιστώσεων για το επιτυχημένο πρόγραμμα LIFE + σε 354.755 
εκατ. ευρώ πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχο ύψος πιστώσεων πληρωμών·

4. εκφράζει γενικά την ανησυχία του για τις περικοπές που πραγματοποίησε το Συμβούλιο 
στις πιστώσεις πληρωμών, με στόχο να αυξήσει τεχνητά τα περιθώρια πληρωμών· είναι 
πεπεισμένο ότι σε κάθε περίπτωση τα κεφάλαια πρέπει να διατεθούν λόγω της επιτυχούς 
διεξαγωγής των προγραμμάτων και των μέτρων στους τομείς του περιβάλλοντος, της 
δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων·

5. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν περαιτέρω την εφαρμογή της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας της ΕΕ· ενθαρρύνει την Επιτροπή να ενισχύσει τις διαδικασίες παράβασης, 
παρέχοντας επιπλέον υποστήριξη στις αρμόδιες υπηρεσίες και/ή καθορίζοντας ποσοστά 
υποθέσεων· ζητεί οι αντίστοιχες βάσεις δεδομένων να γίνονται δημόσια διαθέσιμες·

6. πιστεύει ότι ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες της δημόσιας υγείας είναι ένα 
ισορροπημένο διαιτολόγιο που να αποτελείται από ποικίλα και υγιεινά τρόφιμα· 
παρατηρεί ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απεφάνθη τον Απρίλιο του 2011 
υπέρ της μερικής ακύρωσης του κανονισμού (ΕΚ) της Επιτροπής αριθ. 983/20081 σχετικά 
με την παροχή τροφίμων από τα αποθέματα παρέμβασης στους απόρους της Κοινότητας· 

                                               
1 3 Οκτωβρίου 2008 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των πόρων που θα 
καταλογιστούν στο δημοσιονομικό έτος 2009 για την παροχή τροφίμων από τα αποθέματα παρέμβασης στους 
απόρους της Κοινότητας.



PE467.318v01-00 4/10 PA\871581EL.doc

EL

εκφράζει την ανησυχία του για την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με 
δραστικές περικοπές στις αντίστοιχες δημοσιονομικές προβλέψεις για το πρόγραμμα 
διανομής τροφίμων της ΕΕ προς τους απόρους της Κοινότητας, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη 
τη δύσκολη κοινωνική κατάσταση σε πολλά κράτη μέλη εξαιτίας της οικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής κρίσης· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να βρουν ένα τρόπο να 
συνεχιστεί το πρόγραμμα για τους απόρους σε μια μορφή που να μην είναι δυνατόν να 
αμφισβητηθεί από το Δικαστήριο, έτσι ώστε οι πιστώσεις για διανομή τροφίμων σε όσους 
έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη να μπορούν να διατηρηθούν στο απαραίτητο επίπεδο·

7. επαναβεβαιώνει την ανάγκη να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις 
επιβλαβείς επιπτώσεις της κατανάλωσης καπνού, συμπεριλαμβανομένου του παθητικού 
καπνίσματος· υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να συνεχιστεί η εκστρατεία 
HELP για μια ζωή δίχως κάπνισμα, με διάθεση 10 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του 
προγράμματος δημόσιας υγείας·

8. υπογραμμίζει και πάλι το γεγονός ότι οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί έχουν ανάγκη από 
επαρκή χρηματοδότηση και στελέχωση, προκειμένου να εκπληρώσουν τόσο τα παλαιά 
τους καθήκοντα όσο και εκείνα που τους ανατέθηκαν πρόσφατα από τον ενωσιακό 
νομοθέτη και την Επιτροπή· εκφράζει και πάλι τη δυσαρέσκειά του για τη χρήση εσόδων 
ειδικού προορισμού προκειμένου να μειωθεί η συνεισφορά από τον ενωσιακό 
προϋπολογισμό σε οργανισμούς που εξαρτώνται από την είσπραξη τελών, όπως είναι ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ)·

9. επισημαίνει την ανάγκη να αναθεωρηθεί το δημοσιονομικό δελτίο του κανονισμού για τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση με βάση την αρχική νομοθετική πρόταση της Επιτροπής, η οποία 
κάνει λόγο για επιπλέον 23 μέλη προσωπικού· αναγνωρίζει τα νεοπροστεθέντα 
καθήκοντα του ΕΟΦ και ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει το αναθεωρημένο 
δημοσιονομικό δελτίο και τον κανονισμό για τα τέλη πολύ πριν τεθεί σε ισχύ ο 
κανονισμός την 1η Ιουλίου 2012· επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του προς τον ΕΟΦ σε 
σχέση με τη νομοθεσία για τα ορφανά φάρμακα·

10. παρατηρεί ότι ορισμένες από τις επιπρόσθετες απαιτήσεις σχετικά με τη δέσμη μέτρων 
για το κλίμα και την ενέργεια, που είχαν ζητηθεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
(όπως εργασία για το CO2 και τα αυτοκίνητα) θα μπορούσαν να εκτελεσθούν από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)· αναγνωρίζει ότι αυτό το νέο καθήκον δεν 
είναι δυνατόν να εκτελεστεί στο σύνολό του μέσω αλλαγής προτεραιοτήτων και 
αναδιάταξης προσωπικού, και κατά συνέπεια χαιρετίζει το σχέδιο προϋπολογισμού του 
ΕΟΠ·

11. αναγνωρίζει την ανάγκη να αρχίσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων 
(ΕΟΧΠ) την εκτέλεση των νέων καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί, όπως είναι η 
επεξεργασία των αιτήσεων αδειοδότησης και η εκπόνηση επιστημονικών γνωμοδοτήσεων 
για την Επιτροπή προκειμένου να χρησιμεύσουν ως βάση για τη λήψη αποφάσεων της ΕΕ 
σχετικά με τη χορήγηση αδειών, και να αναλάβει νέα καθήκοντα που πηγάζουν από το 
συντονισμό και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις αξιολογήσεις χημικών ουσιών που 
πραγματοποιούν οι αρχές των κρατών μελών· αναγνωρίζει το συνακόλουθο αίτημα του 
ΕΟΧΠ για δέκα νέες θέσεις, οι οποίες δεν πρόκειται να επηρεάσουν τον προϋπολογισμό·

12. τονίζει περαιτέρω ότι οποιαδήποτε αναθεώρηση των δημοσιονομικών δελτίων σχετικά με 
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τη νομοθεσία για τα βιοκτόνα και τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών 
ουσιών πρέπει να βασίζεται στην τελική νομοθετική συμφωνία και ότι, εάν χρειαστεί, 
πρέπει να διατεθούν στον οργανισμό επιπλέον κεφάλαια· καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει στο ακέραιο τις εξοικονομήσεις που θα προκύψουν (προϋπολογισμός και 
προσωπικό) στις σχετικές ΓΔ της Επιτροπής όταν τεθούν σε εφαρμογή τα 
προαναφερθέντα καθήκοντα εντός του ΕΟΧΠ.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
Γενικό πλαίσιο

Ο γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το εργαλείο το οποίο καθορίζει και 
εγκρίνει το συνολικό ποσόν των εσόδων και δαπανών τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας για κάθε έτος.

Στις 20 Απριλίου, η Επιτροπή παρουσίασε το σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ) για το 2012, με 
σύνολο 147.435,442 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις υποχρεώσεων (π.υ.) που αντιστοιχεί στο 1,12% 
του ΑΕΕ. Τούτο αφήνει περιθώριο 1.603,5 εκατ. ευρώ στο συνολικό ετήσιο ανώτατο ποσό 
που ορίζεται στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ 2007 - 2013). Όσον αφορά τις 
πιστώσεις πληρωμών (π.π.), το σύνολο ανέρχεται σε 132.738,713 εκατ. ευρώ, αντιστοιχώντας 
σε 1,01% του ΑΕΕ. 

Σύμφωνα με την Επιτροπή, το προσχέδιο λαμβάνει υπόψη τις συνεχιζόμενες προσπάθειες 
δημοσιονομικής εξυγίανσης στα κράτη μέλη και τις σχετικές δυσχέρειες. Η προτεινόμενη 
αύξηση του συνολικού επιπέδου των πιστώσεων πληρωμών αποτελεί πολύτιμη συμβολή στην 
ευρωπαϊκή οικονομική ανάκαμψη και ανάπτυξη, και είναι αναγκαία συνέπεια της συμβατικής 
υποχρέωσης της Ένωσης για την ικανοποίηση των διογκούμενων αναλήψεων υποχρεώσεων 
που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί, τόσο του τρέχοντος έτους όσο και προηγούμενων 
ετών, σε μια περίοδο κατά την οποία όλα τα μείζονος σημασίας προγράμματα βρίσκονται 
πλέον σε φάση πλήρους υλοποίησης. Μια ομαλή εξέλιξη των πιστώσεων πληρωμών είναι 
επίσης αναγκαία, προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω αύξηση του ύψους των αναλήψεων 
υποχρεώσεων που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί.

Στις 7 Ιουλίου, η COREPER ενέκρινε τη θέση της σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού
2012. Προτείνεται να διατεθούν 146.245,338 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις υποχρεώσεων και 
129.088,042 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών. 

Η θέση αυτή βασίζεται στην αρχή της τήρησης του πλαισίου δημοσιονομικών 
προσανατολισμών που χαράχτηκαν για τον προϋπολογισμό του 2012 στα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου που εγκρίθηκαν το Φεβρουάριο του 2011, τα οποία επιβάλλουν μια προσέγγιση 
που να οδηγεί σε προϋπολογισμό που να ικανοποιεί τις αρχές της δημοσιονομικής πειθαρχίας 
και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, αλλά και ταυτόχρονα να λαμβάνει δεόντως 
υπόψη τους οικονομικούς και δημοσιονομικούς περιορισμούς στα κράτη μέλη· επίσης, να 
παρέχεται επαρκής χρηματοδότηση για τις διάφορες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, οι δε πιστώσεις πληρωμών να παραμένουν υπό αυστηρό έλεγχο σε όλες τις 
κατηγορίες και τις υποκατηγορίες του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Ύστερα από ολοκλήρωση μιας γραπτής διαδικασίας, το Συμβούλιο θα εγκρίνει τη θέση του 
σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ στις 25 Ιουλίου 2011.

Επιμέρους προϋπολογισμοί που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Life+
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Το σχέδιο προϋπολογισμού 2012 δίνει μεγάλη προτεραιότητα στη δράση για το περιβάλλον 
και το κλίμα, κάτι που μετουσιώνεται στο ύψος των πιστώσεων που προτείνονται για το 
πρόγραμμα LIFE + και τα αντίστοιχα κονδύλια του προϋπολογισμού.
Η Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί το συνολικό επίπεδο πιστώσεων του προγράμματος LIFE + 
σε 354,755 εκατ. ευρώ δηλαδή αύξηση κατά 4,3% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 
προϋπολογισμού του 2011 (340,2 εκατ. ευρώ). Τούτο είναι σύμφωνο με το δημοσιονομικό 
προγραμματισμό.
Η αύξηση αυτή προορίζεται να χρηματοδοτήσει έργα σε όλους τους τομείς πολιτικής, 
συμπεριλαμβανομένου του κλίματος, να υποστηρίξει μέτρα που έχει αναλάβει η Επιτροπή 
προς στήριξη της πολιτικής και της νομοθεσίας για το κλίμα και να παράσχει στήριξη σε 
ΜΚΟ, σε μέτρα στήριξης πολιτικής καθώς επίσης και να λάβει υπόψη τις αυξημένες 
απαιτήσεις όσον αφορά τη διοικητική στήριξη στην επιλογή, παρακολούθηση και διάδοση
των αποτελεσμάτων των έργων και στις απαιτήσεις αξιολόγησης.
Όσον αφορά το κονδύλιο 07 01 04 05 του προϋπολογισμού (διοικητική στήριξη στην 
πολιτική δράσης για το κλίμα), ζητείται αύξηση ώστε να αντιμετωπιστούν νέες ανάγκες από 
πλευράς εκδόσεων (συμπεριλαμβανομένων οπτικοακουστικών παραγωγών) σχετικά με τη 
δράση για το κλίμα, καθώς και για τη χρηματοδότηση της συντήρησης και στέγασης του 
Κοινοτικού Ανεξάρτητου Συστήματος Καταγραφής Συναλλαγών και των μητρώων (ύστερα 
από τις εξελίξεις που δρομολόγησε η οδηγία) και άλλων κρίσιμων συστημάτων τεχνολογίας 
πληροφοριών (ουσίες που καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος).

Η COREPER έχει προτείνει σοβαρές περικοπές σε πιστώσεις υποχρεώσεων και πληρωμών σε 
όλα τα σχετικά κονδύλια του προϋπολογισμού.

Παγκόσμια περιβαλλοντικά θέματα
Από το 2007, η εξωτερική δράση στον τομέα του περιβάλλοντος καλύπτεται από 
μηχανισμούς εξωτερικών δράσεων στο πλαίσιο του τομέα πολιτικής 21 (Ανάπτυξη) και 
ειδικότερα από το ENRTP (θεματικό πρόγραμμα για το περιβάλλον και την αειφόρο 
διαχείριση των φυσικών πόρων περιλαμβανομένης και της ενέργειας, κεφάλαιο 21 04 του 
ΣΠ). Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή προτείνει αισθητή αύξηση των πιστώσεων 
για αυτό το κονδύλιο του προϋπολογισμού (200,7 εκατ. ευρώ σε π.υ./170.0 εκατ. ευρώ σε 
π.π.). Σύμφωνα με τη δέσμευση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας της 
Κοπεγχάγης, ποσό ύψους 50 εκατ. ευρώ προορίζεται για δράσεις περιορισμού και 
προσαρμογής σε αναπτυσσόμενες χώρες·

Το Συμβούλιο έχει προτείνει περικοπές σε αυτό το κονδύλιο του προϋπολογισμού ύψους 1.5 
εκατ. ευρώ σε π.υ. και 30.5 εκατ. ευρώ σε π.π.

Οι μόνες πιστώσεις που παραμένουν στον τίτλο 07 είναι οι αφιερωμένες σε υποχρεωτικές 
συνεισφορές σε πολυμερείς συμφωνίες για το περιβάλλον στις οποίες είναι συμβαλλόμενο 
μέρος η Κοινότητα, όπως είναι η σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική 
Αλλαγή και το Πρωτόκολλο του Κιότο, η Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα, κ.λπ. Η 
προτεινόμενη δημοσιονομική πρόβλεψη για το 2012 παραμένει αμετάβλητη από τα επίπεδα 
του 2011 (3,1 εκατ. ευρώ). 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η COREPER έχει επίσης πραγματοποιήσει περικοπές σε πιστώσεις 
που προβλέπονται για τις διεθνείς συνεισφορές της ΕΕ.

Δημόσια υγεία
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Οι πιστώσεις για το πρόγραμμα δημόσιας υγείας αυξάνονται κατά 1.240 εκατ. ευρώ, 
σύμφωνα με τη συνολική πρόβλεψη για το πρόγραμμα για την περίοδο 2008-2013. Παρά το 
γεγονός ότι η βασική ευθύνη για τον τομέα της δημόσιας υγείας απόκειται στα κράτη μέλη 
και ότι το πρόγραμμα δημόσιας υγείας έχει στην ουσία έμμεσο αντίκτυπο στην υγεία του 
πληθυσμού της ΕΕ, η Ένωση έχει να διαδραματίσει θεμελιώδη ρόλο ως καταλύτης για 
δράσης και μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη, ιδίως σε τομείς όπου είναι απαραίτητη η 
συνεργασία σε ενωσιακό επίπεδο και όπου πρέπει να επιβληθεί, να επικαιροποιηθεί ή να 
θεσπισθεί ενωσιακή νομοθεσία. Οι ενέργειες που εκτελούνται στο πλαίσιο του προγράμματος 
δημόσιας υγείας συμπληρώνουν και αναβαθμίζουν τις ενέργειες των κρατών μελών στον 
τομέα της δημόσιας υγείας και της πρόληψης των ασθενειών.

Έως το 2010, η εκστρατεία HELP για μια ζωή χωρίς καπνό αντλούσε χρηματοδότηση από 
πιστώσεις που αφαιρούνταν από την ενίσχυση που λάμβαναν οι καπνοπαραγωγοί (5%, 
σύμφωνα με το άρθρο 110 του κανονισμού 1782/2003), δηλαδή γινόταν μεταφορά 
πιστώσεων από τις γεωργικές δαπάνες της κατηγορίας 2 (16 εκατ. ευρώ ετησίως). Δεδομένου 
ότι οι επιδοτήσεις των καπνοπαραγωγών τερματίστηκαν το 2009, το 2010 ήταν το τελευταίο 
έτος κατά το οποίο ελήφθησαν πιστώσεις από την κατηγορία 2. Από το 2011, η 
αντικαπνιστική εκστρατεία χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος δημόσιας υγείας. Το 
2012, προβλέπονται για την εκστρατεία αυτή 10 εκατ. ευρώ.

Κτηνιατρικά μέτρα
Το ΣΠ προέβλεπε μείωση των πιστώσεων για κτηνιατρικά μέτρα κατά 17,050 εκατ. ευρώ, 
προτείνοντας συνολικό ποσό 333 εκατ. ευρώ για το 2012. Η μείωση συνδέεται με την 
αναμενόμενη επιβράδυνση του εμβολιασμού και των άλλων μέτρων αντιμετώπισης του 
καταρροϊκού πυρετού, καθώς και των πιστώσεων που προβλέπονται για τα μέτρα 
αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων, λόγω της αβεβαιότητας της εκτέλεσης, δεδομένου ότι 
εξαρτάται από την εκδήλωση επιδημιών. Η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι στο ταμείο 
αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων θα διατεθούν επιπρόσθετες πιστώσεις, εφόσον 
παραστεί αναγκαίο.
Έχει συμφωνηθεί αύξηση 2 εκατ. ευρώ για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα, έτσι ώστε να 
χρηματοδοτηθούν επιπλέον μέτρα εναντίον του νηματώδους σκώληκα των κωνοφόρων, για 
τον έλεγχο δύο τύπων κολεόπτερων, καθώς και του κόκκινου ρυγχωτού κανθάρου των 
φοινίκων.
Έχει συμφωνηθεί περαιτέρω αύξηση 2 εκατ. ευρώ για τα νέα μέτρα στον τομέα του ελέγχου 
τροφίμων και ζωοτροφών για χρηματοδότηση της αλλαγής των δραστηριοτήτων σχετικά με 
τα Εργαστήρια Αναφοράς της ΕΕ και την ενδεχόμενη δημιουργία ενός επιπρόσθετου 
εργαστηρίου για την υγεία των μελισσών (κανονισμός της Επιτροπής αριθ. 208/2011).

Η COREPER έχει προτείνει περικοπές στα αντίστοιχα κονδύλια του προϋπολογισμού που 
αφορούν τα κτηνιατρικά μέτρα.

Πιλοτικά έργα και προπαρασκευαστικές ενέργειες
Εγκρίθηκαν 8 πιλοτικά έργα και προπαρασκευαστικές ενέργειες στον τίτλο 07 του 
προϋπολογισμού 2011, που βρίσκονται σε φάση υλοποίησης είτε από τη ΓΔ ENV είτε από τη 
ΓΔ CLIMA. 
Στο σχέδιο προϋπολογισμού 2012 η Επιτροπή προτείνει να συνεχιστεί για δεύτερο έτος η 
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προπαρασκευαστική ενέργεια «ένταξη της δράσης για το κλίμα και της προσαρμογής στις 
άλλες πολιτικές» (κονδύλιο 07 03 13 του προϋπολογισμού).

Αποκεντρωμένοι Οργανισμοί
Το σχέδιο προϋπολογισμού 2012, όπως παρουσιάστηκε από την Επιτροπή, διαθέτει 741,5 
εκατ. ευρώ σε αποκεντρωμένους οργανισμούς για επιχειρησιακά και διοικητικά καθήκοντα. 
Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει το 0.5% του συνολικού προσχεδίου προϋπολογισμού 2012 της 
ΕΕ. Το οργανόγραμμα προβλέπει 4.854 θέσεις για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς (μη 
περιλαμβανομένου του συμβασιούχου προσωπικού).

Η COREPER υιοθέτησε την ακόλουθη προσέγγιση:
- Οργανισμοί που βρίσκονται σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας: όχι αύξηση, όχι νέες 
θέσεις.
- Οργανισμοί με νέα καθήκοντα: αύξηση που περιορίζεται το πολύ στο 1.5% + 1/3 των 
θέσεων που ζητήθηκαν + γίνονται αποδεκτές οι αυτοχρηματοδοτούμενες θέσεις.
- Οργανισμοί σε φάση εκκίνησης: η αύξηση περιορίζεται στα 3/4 των τίτλων 1 και 2 και στα 
3/4 των θέσεων που ζητήθηκαν.

 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος
Ο οργανισμός έχει να εκτελέσει επιπρόσθετα καθήκοντα που συνδέονται με τις διατάξεις 
παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων της ενωσιακής νομοθεσίας για το περιβάλλον 
(ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα) και το κλίμα, καθώς και με ορισμένες από τις 
επιπρόσθετες απαιτήσεις που συνδέονται με τη δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια 
που ζητήθηκαν από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή (όπως είναι η εργασία για το CO2 και τα 
αυτοκίνητα). 
Κατά συνέπεια η Επιτροπή έχει προτείνει αύξηση των πόρων του προϋπολογισμού κατά 
2.82% (λαμβάνοντας υπόψη έσοδα ειδικού προορισμού που πηγάζουν από πλεονάσματα των 
δύο προηγούμενων ετών) και δύο επιπλέον θέσεις. 

 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων
Το σχέδιο προϋπολογισμού δεν προβλέπει οποιεσδήποτε χρηματοδοτικές συνεισφορές προς 
τον οργανισμό καθαυτόν για το 2012.

Ωστόσο, πρέπει να ληφθούν υπόψη νέα καθήκοντα που απορρέουν από τη νομοθεσία στον 
τομέα των βιοκτόνων και σχετικά με τις εισαγωγές και εξαγωγές επικίνδυνων χημικών 
ουσιών (Συναίνεση μετά από ενημέρωση – ΣΜΕ). Στην περίπτωση των βιοκτόνων (κονδύλια 
07 03 60 01 και 07 03 60 02 του προϋπολογισμού), τα καθήκοντα του ECHA με βάση την 
πρόθεση της νομοθετικής αρχής επεκτάθηκαν σημαντικά από την αρχική πρόταση της 
Επιτροπής (COM(2009)0267), και αναμένεται να προβληθούν σύντομα στην κοινή θέση του 
Συμβουλίου. Σε αυτό το στάδιο, τα αιτούμενα ποσά για το 2012 στο παρόν σχέδιο 
προϋπολογισμού αντικατοπτρίζουν τις εκτιμήσεις που περιλαμβάνει το αρχικό νομοθετικό 
δημοσιονομικό δελτίο της Επιτροπής του 2009. Μετά την υιοθέτηση της κοινής θέσης του 
Συμβουλίου, και ανάλογα με το εύρος των καθηκόντων στον τομέα των βιοκτόνων 
προϊόντων τα οποία θα ανατεθούν τελικά στον οργανισμό, η Επιτροπή πρέπει να εκδώσει 
ανακοίνωση για την κοινή θέση, συνοδευόμενη από αναθεωρημένο νομοθετικό 
δημοσιονομικό δελτίο που θα αντανακλά τις πρόσθετες αρμοδιότητες και τα αναμενόμενα 
ποσοτικά αποτελέσματα. Η Επιτροπή πρέπει κατά συνέπεια να προσαρμόσει ανάλογα τους 
αιτούμενους πόρους για τον προϋπολογισμό 2012 όσον αφορά το προσωπικό του ECHA και 
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τη συνεισφορά από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, κατά τη διάρκεια της ετήσιας διαδικασίας 
προϋπολογισμού. Στην περίπτωση των εξαγωγών και εισαγωγών επικίνδυνων χημικών 
προϊόντων, η πρόταση της Επιτροπής για αναθεωρημένο κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 689/2008 
αποσκοπεί στο να τον εναρμονίσει με τη νομοθεσία για την ταξινόμηση, την επισήμανση και 
τη συσκευασία χημικών προϊόντων και θα έχει ως αποτέλεσμα τη συμμετοχή του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων στην εκτέλεση των λεγόμενων 
δραστηριοτήτων «συναίνεσης μετά από ενημέρωση». Η πρόταση της Επιτροπής αναμένεται 
να παρουσιαστεί κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2011 (κονδύλια 07 03 70 01 και 07 03 70 02
του προϋπολογισμού).

 Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων
Η ενωσιακή επιδότηση όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή ανέρχεται σε 57,3 εκατ. ευρώ, 
δηλαδή 1,4 εκατ. λιγότερα από όσα είχε ζητήσει το Κέντρο, αντιστοιχεί όμως στην εφαρμογή 
του κανόνα που έχει θεσπίσει η Επιτροπή. Το Κέντρο δεν είχε ζητήσει αύξηση προσωπικού.

 Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων 
Η ενωσιακή επιδότηση όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή ανέρχεται σε 77,121 εκατ. ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένων εσόδων ειδικού προορισμού από τα προηγούμενα έτη). Τούτο 
αντιπροσωπεύει συνολική αύξηση κατά 2% σε σύγκριση με το 2011, ωστόσο υπολείπεται 
κατά 0,37 εκατ. ευρώ από το ποσό που είχε ζητήσει η Αρχή. Η Αρχή δεν είχε ζητήσει αύξηση 
προσωπικού.

 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων
Το σύνολο σχεδίου προϋπολογισμού που είχε ζητηθεί από τον ΕΟΦ για το 2012 ανερχόταν 
σε 238,4 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων εσόδων από τέλη ύψους 171,2 εκατ. ευρώ. Έτσι, 
η ενωσιακή συνεισφορά που ζητήθηκε από τον ΕΟΦ ανερχόταν σε 57,1 εκατ. ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένων εσόδων ειδικού προορισμού ύψους 9,8 εκατ. ευρώ. Από αυτά τα 
ποσά, έχει προβλεφθεί ποσό 17,8 εκατ. ευρώ για τις νέες ανάγκες που αφορούν τον 
κανονισμό σχετικά με τη φαρμακοεπαγρύπνηση. Πρέπει να προβλεφθούν επιπλέον θέσεις για 
την εφαρμογή. Ωστόσο, λόγω αλλαγών στα καθήκοντα που πρόκειται να εκτελεστούν, οι 
εκτιμήσεις αυτές για την φαρμακοεπαγρύπνηση δεν αντιστοιχούν στο αρχικό δημοσιονομικό 
δελτίο που ενέκρινε η Επιτροπή, το οποίο παρουσίαζε 23 επιπρόσθετα μέλη προσωπικού. 
Προβλέφθηκε επίσης να καλυφθούν από τέλη οι επιπλέον δαπάνες. Τα τέλη αυτά δεν θα 
τεθούν σε ισχύ παρά την 1η Ιουλίου 2012, και κατά συνέπεια οι δαπάνες πρέπει να 
καλυφθούν από την ΕΕ. Ωστόσο, η Επιτροπή αποφάσισε ότι δεν ήταν δυνατόν να αυξηθεί η 
εισφορά του ΕΟΦ για τη φαρμακοεπαγρύπνηση χωρίς να εκπονήσει η Επιτροπή 
αναθεωρημένο δημοσιονομικό δελτίο το οποίο να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο. Όταν εγκριθεί αυτό το νέο δημοσιονομικό δελτίο, η Επιτροπή θα προτείνει την 
τροποποίηση του προϋπολογισμού 2012. Κατά συνέπεια, το σχέδιο προϋπολογισμού που 
εγκρίθηκε από την Επιτροπή αυξάνει το οργανόγραμμα του ΕΟΦ κατά 23 θέσεις, όπως είχε 
προγραμματισθεί στο αρχικό δημοσιονομικό δελτίο.


