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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. sprijină pe deplin principiul potrivit căruia finanțarea UE ar trebui să conducă la 
îmbunătățirea stării generale a mediului și a sănătății publice din Europa pentru a contribui 
la realizarea obiectivelor stabilite în Strategia Europa 2020; salută faptul că promovarea 
unei economii mai durabile, eficiente din punctul de vedere al resurselor și ecologice 
reprezintă un domeniu politic prioritar în cadrul Strategiei UE 2020 și subliniază că este 
necesar ca acest lucru să se reflecte într-un cadru legislativ și într-o finanțare îmbunătățite;

2. constată, prin urmare, că proiectul de buget 2012 indică pentru titlul 07 „Mediu și politici 
climatice” un cuantum total al cheltuielilor operaționale de 401,792 milioane EUR, ceea 
ce reprezintă o majorare a creditelor de angajament cu 2,60% în comparație cu bugetul 
2011 adoptat și observă, de asemenea, majorarea creditelor operaționale alocate politicii 
de sănătate publică cu 2,4% în comparație cu suma de 206,106 milioane EUR alocată în 
2011;

3. salută faptul că se acordă prioritate absolută mediului și politicilor climatice în proiectul 
de buget 2012; își exprimă convingerea că majorarea nivelului global de credite pentru 
programul de succes LIFE+ la 354,755 milioane EUR trebuie să fie însoțită de un nivel 
corespunzător de credite de plată;

4. este în general îngrijorat în legătură cu reducerile creditelor de plată propuse de Consiliu 
pentru a crește marjele de plată în mod artificial; este convins de faptul că fondurile 
trebuie puse la dispoziție în orice caz, dată fiind desfășurarea cu succes a programelor și 
măsurilor privind mediul, sănătatea publică și siguranța alimentară;

5. invită statele membre să-şi amelioreze în continuare transpunerea legislaţiei UE din 
domeniul mediului; încurajează Comisia să-şi consolideze procedurile de încălcare în mod 
corespunzător fie sub forma acordării de sprijin suplimentar unităţilor relevante, fie prin 
definirea unor rate a cazurilor; solicită ca bazele de date corespunzătoare să fie făcute 
publice;

6. consideră că un element esențial pentru sănătatea publică îl reprezintă o dietă echilibrată 
care cuprinde alimente variate și sănătoase; constată că Curtea Europeană de Justiție 
(CEJ) a decis în aprilie 2011 anularea parțială a Regulamentului (CE) nr. 983/2008 al 
Comisiei1 privind distribuirea de produse alimentare din stocurile de intervenție 
persoanelor celor mai defavorizate; își exprimă îngrijorarea în legătură cu anunțul Comisei 
Europene cu privire la reducerea drastică a fondurilor bugetare destinate Programului UE 
de distribuire a produselor alimentare către persoanele cele mai defavorizate din 
Comunitate (MDP), în special având în vedere situația socială dificilă din multe state 

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 983/2008 al Comisiei din 3 octombrie 2008 de adoptare a planului de repartizare către 

statele membre a resurselor imputabile exercițiului financiar 2009 pentru furnizarea de produse alimentare 
din stocurile de intervenție persoanelor celor mai defavorizate din Comunitate.
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membre în urma crizei financiare și economice; invită Comisia și Consiliul să găsească o 
modalitate de continuare a programului MDP într-o formă care să nu poată fi contestată de 
Curte, astfel încât creditele alocate distribuirii de produse alimentare pentru persoanele 
cele mai defavorizate să poată fi menținute la nivelul necesar;

7. reafirmă nevoia de a sensibiliza opinia publică în ceea ce privește efectele nocive ale 
consumului de tutun, inclusiv ale fumatului pasiv; sprijină eforturile Comisiei de a 
continua campania HELP pentru o viață fără tutun prin alocarea unei sume de 
10 milioane EUR programului de sănătate publică;

8. subliniază din nou faptul că agenţiile descentralizate necesită resurse financiare şi de 
personal adecvate pentru a-şi îndeplini sarcinile vechi şi cele nou încredinţate de 
autoritatea legislativă a UE şi de Comisie; îşi exprimă din nou dezaprobarea în legătură cu 
utilizarea veniturilor alocate pentru a reduce contribuţia de la bugetul UE pentru agenţiile 
dependente de onorarii, cum ar fi Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA);

9. remarcă nevoia de revizuire a declarației financiare privind legislația în domeniul 
farmacovigilenței pe baza propunerii legislative inițiale a Comisiei care indica 23 de 
posturi suplimentare; ia act de noile sarcini încredințate EMA și solicită Comisiei să 
prezinte declarația financiară revizuită și regulamentul privind onorariile cu mult înainte 
de intrarea în vigoare a legislației la 1 iulie 2012; își reafirmă angajamentul în favoarea 
EMA în contextul legislației privind medicamentele orfane;

10. observă că unele cerințe suplimentare privind pachetul în materie de climă și energie 
solicitate de statele membre și de Comisie (cum ar fi activitățile privind CO2 și 
autovehiculele) ar putea fi puse în aplicare de Agenția Europeană de Mediu (AEM); 
recunoaște că executarea acestei noi sarcini nu este pe deplin posibilă prin redefinirea 
priorităților și redistribuirea personalului și salută, prin urmare, proiectul de buget al 
AEM;

11. recunoaşte nevoia ca Agenţia Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) să înceapă să 
execute noile sarcini care i-au fost încredinţate, cum ar fi prelucrarea cererilor de 
autorizare şi pregătirea avizelor ştiinţifice pentru Comisie ca bază pentru deciziile UE 
privind acordarea de autorizaţii, şi să efectueze noi sarcini derivate din coordonarea şi 
luarea de decizii cu privire la evaluările de produse chimice realizate de autorităţile 
statelor membre; în acest sens, ia act de solicitarea ECHA pentru 10 noi posturi, neutre din 
punct de vedere bugetar;

12. subliniază, de asemenea, că orice revizuire a declaraţiilor financiare privind legislaţia în 
materie de produse biocide, precum şi privind exportul şi importul de produse chimice 
periculoase trebuie să se bazeze pe acordul legislativ final şi că, după caz, trebuie puse la 
dispoziţia Agenţiei fonduri suplimentare; în acest sens, solicită Comisiei să prezinte în 
detaliu economiile corespunzătoare (în ceea ce priveşte bugetul şi personalul) realizate în 
direcţiile-generale relevante ale Comisiei la implementarea în cadrul ECHA a sarcinilor 
menţionate mai sus;
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JUSTIFICARE SUCCINTĂ
Context general
Bugetul general al Uniunii Europene este instrumentul care stabilește și autorizează, pentru 
fiecare exercițiu financiar, suma totală a veniturilor și a cheltuielilor considerate necesare 
pentru Comunitatea Europeană și pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice.

La 20 aprilie, Comisia a prezentat un proiect de buget (PB) pentru 2012 cu un cuantum total 
al creditelor de angajament (CA) de 147 435,442 milioane EUR, ceea ce reprezintă 1,12 % 
din VNB. Rămâne astfel disponibilă o marjă globală de 1 603,5 milioane EUR față de 
plafonul anual general stabilit în cadrul financiar multianual (CFM 2007-2013). În ceea ce 
privește creditele de plată, valoarea totală a acestora este de 132 738,713 milioane EUR, ceea 
ce reprezintă 1,01 % din VNB.

Potrivit Comisiei, PB ține seama de eforturile de consolidare fiscală pe care le depun în 
prezent statele membre, precum și de dificultățile aferente. Propunerea de majorare a nivelului 
general al creditelor reprezintă o contribuție valoroasă la redresare și creștere economică în 
Europa și este o consecință necesară a obligațiilor contractuale ale Uniunii de a-și onora 
angajamentele restante, din ce în ce mai mari, din anul curent și din anii trecuți, acum, când 
toate programele majore au atins viteza de croazieră. Este, de asemenea, necesară o evoluție 
ordonată a creditelor de plată pentru a se evita creșterea în continuare a nivelului 
angajamentelor restante.

La 7 iulie, COREPER și-a adoptat poziția privind proiectul de buget pentru exercițiul 
financiar 2012. Ar trebui să se pună la dispoziție 146 245,338 milioane EUR în credite de 
angajament și 129 088,042 milioane EUR în credite de plată.

Această poziție se bazează pe principiul acționării pe baza orientărilor bugetare stabilite 
pentru bugetul 2012 în concluziile Consiliului adoptate în februarie 2011, pentru a ajunge la 
un buget care respectă disciplina bugetară și buna gestiune financiară și ține cont în mod 
adecvat de constrângerile economice și bugetare din statele membre, pentru a oferi o finanțare 
corespunzătoare diferitelor priorități ale Uniunii Europene și pentru a ține ferm sub control 
creditele de plată din toate rubricile și subrubricile cadrului financiar multianual.

După completarea unei proceduri în scris, Consiliul își va adopta poziția privind bugetul UE 
2012 la 25 iulie 2011.

Linii care intră în sfera de competență a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară

LIFE +
Proiectul de buget 2012 acordă o prioritate deosebită mediului și politicilor climatice, care se 
reflectă în nivelul creditelor propuse pentru programul LIFE+ și liniile bugetare 
corespondente.
Comisia propune o creștere a nivelului total al creditelor pentru programul LIFE+ la 
354,755 milioane EUR, ceea ce reprezintă o majorare de 4,3 % față de bugetul 2011 
(340,2 milioane EUR). Aceasta este în conformitate cu programarea financiară.
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Această majorare va servi la finanțarea unor proiecte din toate domeniile politice, inclusiv 
clima, pentru a sprijini măsurile întreprinse de Comisie în sprijinul politicii și legislației din 
domeniul climei, precum și pentru a sprijini ONG-urile și măsurile politice de asistență, 
ținând seama de cerințele tot mai mari de sprijin administrativ pentru selectarea, 
monitorizarea și diseminarea rezultatelor proiectelor și a cerințelor de evaluare.
În ceea ce privește linia bugetară 07 01 04 05 (sprijin administrativ pentru politicile climatice) 
este necesară o majorare pentru a răspunde noilor nevoi în materie de publicații (inclusiv 
producții audiovizuale) privind politicile climatice și pentru a finanța menținerea și găzduirea 
registrului comunitar independent de tranzacții și a registrelor aferente (în urma evoluțiilor 
impuse de directivă), precum și a altor sisteme informatice esențiale (substanțele care 
diminuează stratul de ozon).
COREPER a propus reducerea drastică a creditelor de angajament și de plată pentru toate 
liniile bugetare relevante.

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). Totuși, ar trebui remarcată propunerea Comisiei de creștere substanțială a resurselor 
pentru această linie bugetară (200,7 milioane EUR în CA/ 170,0 milioane EUR în CP). O 
sumă de 50 de milioane EUR este alocată 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.

Consiliul a propus reduceri la această linie bugetară de 1,5 milioane EUR în CA și 
30,5 milioane EUR în CP.

Restul creditelor de la titlul 07 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 2012 rămân neschimbate față de 
nivelurile din 2011 (3,1 milioane EUR).
Ar trebui remarcat faptul că COREPER a redus și fondurile prevăzute pentru contribuțiile 
internaționale ale UE.

Sănătate publică
Creditele alocate programului de sănătate publică cresc cu 1,240 milioane EUR, în linie cu 
cadrul general 2008-2013 privind programul. Deși responsabilitatea principală pentru 
sănătatea publică revine statelor membre, iar programul de sănătate publică are în esență un 
impact indirect asupra sănătății populației din UE, Uniunea joacă un rol fundamental în 
calitate de catalizator pentru acțiune și reformă în statele membre, în special în domeniile în 
care cooperarea la nivelul UE este indispensabilă și legislația UE trebuie aplicată, actualizată 
sau creată. Acțiunile desfășurate în cadrul programului de sănătate publică completează și 
aduc o valoare adăugată acțiunilor statelor membre din domeniul promovării sănătății și al 
prevenirii îmbolnăvirii.
Până în 2010, campania HELP pentru o viață fără tutun a fost finanțată prin credite deduse de 
la ajutorul acordat producătorilor de tutun (5% în conformitate cu articolul 110 din 
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Regulamentul nr. 1782/2003), adică se transferau credite de la rubrica 2 „Cheltuieli agricole” 
(16 milioane EUR pe an). Deoarece subvențiile pentru producătorii de tutun au luat sfârșit în 
2009, 2010 a fost ultimul an în care s-au transferat credite de la rubrica 2. Din 2011, campania 
antifumat este finanțată prin programul de sănătate publică. În 2012, 10 milioane EUR sunt 
alocate campaniei.

Măsuri veterinare
PB a prevăzut o reducere cu 17,050 milioane EUR a măsurilor veterinare, propunând o sumă 
totală de 333 milioane EUR pentru 2012. Reducerea este legată de încetinirea așteptată a 
ritmului vaccinărilor și al altor măsuri împotriva bolii limbii albastre, precum și de creditele 
prevăzute pentru acțiunile fondurilor de urgență ca urmare a nesiguranței execuției, care 
depinde de izbucnirea bolilor. Comisia a confirmat alocarea unor credite suplimentare pentru 
fondul de urgență, după caz.

A fost convenită o creștere cu 2 milioane EUR în privința măsurilor fitosanitare pentru a 
finanța măsuri suplimentare de combatere a focarelor de nematod al lemnului de pin și de 
control pentru două tipuri de gândaci și gândacul roșu de palmier.
A fost convenită, de asemenea, o majorare de 2 milioane 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 crearea unui laborator 
suplimentar pentru sănătatea albinelor (Regulamentul Comisiei nr. 208/2011). 

COREPER a propus reduceri la liniile bugetare respective privind măsurile veterinare.

Proiecte-pilot și acțiuni pregătitoare
În bugetul 2011 au fost incluse 8 proiecte-pilot și acțiuni pregătitoare la titlul 07, care sunt 
puse în practică de DV ENV sau DG CLIMA.
În proiectul de buget 2012, Comisia propune continuarea pentru al doilea an a acțiunii 
pregătitoare „Integrarea politicilor climatice și adaptare” (linia bugetară 07 03 13).

Agenții descentralizate
Proiectul de buget 2012 prezentat de Comisie alocă 741,5 milioane EUR agențiilor 
descentralizate pentru sarcini operaționale și administrative. Suma reprezintă 0,5% din suma 
totală prevăzută de proiectul de buget al UE pentru 2012. Schema de personal prevede 4 854 
de posturi în agenții descentralizate (neincluzând agenții contractuali).

COREPER a adoptat următoarea abordare:
- agenții „viteză de croazieră”: nicio creștere, niciun post nou
- agenții „cu sarcini noi”: creștere limitată la maximum 1,5% + 1/3 din posturile solicitate + 

posturi autofinanțate acceptate
- agenții „la început de activitate”: creștere limitată la 3/4 din titlurile 1 și 2 + 3/4 din posturile 

solicitate

 Agenția Europeană de Mediu
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Agenția trebuie să execute sarcini suplimentare referitoare la monitorizarea și raportarea 
dispozițiilor legislației UE în materie de mediu (calitatea aerului) și climă, precum și a câtorva 
dintre cerințele suplimentare privind pachetul în materie de climă și energie solicitate de 
statele membre și de Comisie (cum ar fi activitățile privind CO2 și autovehiculele).

Prin urmare, Comisia a propus majorarea cu 2,82% a resurselor bugetare (ținând seama de 
veniturile alocate obținute din surplusurile din cele două exerciții precedente) și două posturi 
suplimentare.

 Agenția Europeană pentru Produse Chimice
Proiectul de buget nu prevede vreo contribuție financiară ca atare pentru Agenție în 2012.

Totuși, trebuie să se țină seama de noile sarcini care derivă din legislația în materie de produse 
biocide, precum și din exportul și importul de produse chimice periculoase („procedura de 
consimțământ prealabil în cunoștință de cauză”). În cazul produselor biocide (liniile bugetare 
07 03 60 01 și 07 03 60 02), responsabilitățile pe care autoritatea legislativă își propune să le 
încredințeze ECHA în acest domeniu au fost extinse în mod considerabil de la propunerea 
inițială a Comisiei (COM(2009)267) și se așteaptă ca acest lucru să se reflecte în poziția 
comună a Consiliului. În acest stadiu, sumele solicitate pentru 2012 în proiectul de buget 
reflectă estimările incluse în declarația financiară legislativă originală care a fost prezentată de 
Comisie în 2009. După adoptarea poziției comune a Consiliului și în funcție de anvergura 
sarcinilor legate de produsele biocide care vor fi încredințate în final agenției, Comisia trebuie 
să prezinte o comunicare privind poziția comună, însoțită de o declarație financiară legislativă 
revizuită pentru a reflecta, după caz, responsabilitățile suplimentare și rezultatele scontate 
cuantificate. Prin urmare, Comisia ar trebui, în cursul procedurii bugetare anuale, să ajusteze 
în consecință resursele solicitate pentru bugetul 2012 în ceea ce privește personalul ECHA și 
contribuția de la bugetul UE. În cazul exporturilor și al importurilor de produse chimice 
periculoase, propunerea Comisiei de revizuire a Regulamentului (CE) nr. 698/2008 urmărește 
alinierea acestuia la legislația privind clasificarea, etichetarea și împachetarea produselor 
chimice și va avea drept rezultat implicarea Agenției Europene pentru Produse Chimice în 
implementarea acțiunilor din așa-numita procedură de consimțământ prealabil în cunoștință 
de cauză. Propunerea Comisiei este așteptată în cel de-al doilea trimestru al anului 2011 
(liniile bugetare 07 03 70 01 și 07 03 70 02).

 Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor
Subvenția din partea UE adoptată de Comisie se ridică la 57,3 milioane EUR, cu 
1,4 milioane EUR mai puțin decât suma solicitată de ECDC, dar este conformă cu regula 
Comisiei. ECDC nu a solicitat posturi suplimentare.

 Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară
Subvenția din partea UE adoptată de Comisie se ridică la 77,121 milioane EUR (inclusiv 
veniturile alocate din exercițiile precedente). Aceasta reprezintă o creștere cu 2% față de 
2011, dar o reducere cu 0,37 milioane în comparație cu solicitarea EFSA. EFSA nu a solicitat 
posturi suplimentare.

 Agenția Europeană pentru Medicamente
Proiectul de buget total pentru 2012 solicitat de EMA se ridica la 238,4 milioane EUR, 
inclusiv venituri din onorarii de 171,2 milioane EUR. Astfel, contribuția din partea UE 
solicitată de EMA se ridica la 57,1 milioane EUR, inclusiv venituri alocate de 
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9,8 milioane EUR. Din această sumă, 17,8 milioane EUR au fost prevăzute pentru noile nevoi 
legate de Regulamentul privind farmacovigilența. Trebuie prevăzute posturi suplimentare 
pentru punerea în aplicare. Totuși, din cauza modificării sarcinilor care trebuie executate, 
aceste estimări privind farmacovigilența nu corespund cu declarația financiară inițială 
aprobată de Comisie, care indica 23 de posturi suplimentare. Se prevedea, de asemenea, 
acoperirea costurilor suplimentare prin onorarii. Aceste onorarii nu vor intra în vigoare la 
1 iulie 2012 și, prin urmare, costurile trebuie suportate de UE. Totuși, Comisia a decis că nu 
este posibilă majorarea contribuției EMA pentru farmacovigilență fără o declarație financiară 
revizuită adoptată de Comisie și aprobată de Parlament și Consiliu. Atunci când noua 
declarație financiară va fi aprobată, Comisia va propune adaptarea bugetului 2012. Prin 
urmare, proiectul de buget adoptat de Comisie extinde schema de personal a EMA cu 23 de 
posturi, astfel cum era planificat în declarația financiară inițială.


