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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. επισημαίνει την πολιτική συμφωνία για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 
2014-2020 της 27ης Ιουνίου 2013, η οποία θα επιτρέψει τη συνέχιση της 
χρηματοδότησης για πολιτικές που εστιάζουν σε νέες προτεραιότητες σχετικά με την 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· είναι πεπεισμένο ότι το υψηλό 
επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η θεώρηση της υγείας 
ως προϋπόθεσης για την οικονομική ευημερία, η ασφάλεια των τροφίμων και των 
ζωοτροφών και οι μηχανισμοί που συμβάλλουν στην προστασία από φυσικές και 
ανθρωπογενείς καταστροφές συνιστούν βασικές αξίες για όλους τους ευρωπαίους 
πολίτες·

2. έχει πλήρη επίγνωση ότι οι πολιτικές και τα χρηματοδοτικά μέσα που εμπίπτουν στο 
πεδίο αρμοδιοτήτων της επιτροπής αυτής είναι μικρά και δεν λαμβάνουν όση προσοχή 
λαμβάνουν άλλα προγράμματα και ταμεία· βρίσκεται επομένως σε επαγρύπνηση, έτσι 
ώστε να μην αποδεχθεί καμία περαιτέρω μείωση της χρηματοδότησης προγραμμάτων 
και γραμμών του προϋπολογισμού, καθώς ο αντίκτυπος από κάτι τέτοιο θα ήταν 
υπερβολικά επαχθής· καλεί ιδίως τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να 
αντιλαμβάνονται την υλοποίηση των περιβαλλοντικών και των φιλικών προς το κλίμα 
πολιτικών, των δράσεων και των έργων ως ευκαιρία για την ενίσχυση της ανάπτυξης 
και όχι ως επιβάρυνση·

3. εφιστά την προσοχή, σε γενικές γραμμές, στο σχέδιο προϋπολογισμού 2014 που 
προτείνει την κατανομή 142.467.600.000 ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, 
γεγονός που συνιστά μείωση κατά 6% σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2013· 
τονίζει, επιπλέον, ότι για πιστώσεις πληρωμών έχουν προβλεφθεί 136.065.800.000 
ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε μείωση της τάξης του 5,8% σε σύγκριση με το 2013· 
τονίζει περαιτέρω ότι μόνο 10.700.000.000 ευρώ από το ποσό της πληρωμής 
προβλέπεται να καλύψουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα νέα προγράμματα 
και ότι 70.700.000.000 ευρώ προορίζονται για την πληρωμή εκκρεμών πιστώσεων 
ανάληψης υποχρεώσεων· 

4. εκφράζει την ανησυχία του μήπως η Επιτροπή αποφασίσει, σε περίπτωση 
ανεπάρκειας των πιστώσεων πληρωμών, να μην χρησιμοποιήσει πλήρως τις πιστώσεις 
ανάληψης υποχρεώσεων, γεγονός που θα ερχόταν σε αντίθεση με την 
επαναλαμβανόμενη δέσμευση του Κοινοβουλίου στους τομείς του περιβάλλοντος, της 
υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών· καταλήγει, εξάλλου, ότι 
η έλλειψη πιστώσεων πληρωμών θα ζημιώσει την υπόληψη της Ένωσης, δεδομένου 
ότι θα μείνουν απλήρωτοι οι δικαιούχοι των εκάστοτε προγραμμάτων· 

5. επισημαίνει ότι το πρόγραμμα LIFE αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,28% του συνόλου του 
σχεδίου προϋπολογισμού 2014 και αποτελεί το 0,68% του τομέα 2 (σε αναλήψεις 
υποχρεώσεων)· επισημαίνει ότι η αύξηση της χρηματοδότησης του προγράμματος 
LIFE σε σύγκριση με το 2013 πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο του εκτεταμένου 
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πεδίου εφαρμογής του, που συμπεριλαμβάνει όλες τις δράσεις που σχετίζονται με την 
αλλαγή του κλίματος· αναγνωρίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι ο «Τίτλος 34» 
δημιουργήθηκε αποκλειστικά υπό την ευθύνη της ΓΔ CLIMA·

6. υποστηρίζει την ανάδειξη περιοχών της Ευρώπης που έχουν μια ολοκληρωμένη και 
φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση όσον αφορά τις μεταφορές, το περιβάλλον, 
την ενέργεια και τα απόβλητα· προτείνει η Επιτροπή να απονέμει ανά πενταετία ένα 
βραβείο στις περιοχές που εκπληρώνουν τους στόχους, έτσι ώστε αυτές να τιμώνται 
για τις προσπάθειές τους·

7. πιστεύει ότι το ποσοστό 0,04% σε αναλήψεις υποχρεώσεων στο πλαίσιο του σχεδίου 
προϋπολογισμού 2014 για το πρόγραμμα δημόσιας υγείας δεν αντικατοπτρίζει ούτε το 
γεγονός ότι η υγεία συνιστά αυτοτελή αξία και προϋπόθεση για την προώθηση της 
ανάπτυξης ούτε και τις διασυνοριακές απειλές για την υγεία·

8. υπενθυμίζει ότι το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» θα συμβάλει στην επίτευξη των 
στόχων στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της παρούσας επιτροπής με ερευνητικά 
προγράμματα στους τομείς της αλλαγής του κλίματος, της υγείας και του 
περιβάλλοντος· επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του να παρακολουθεί την ευθυγράμμιση 
των έργων με τους αντίστοιχους στόχους καθώς και την πρόοδο της υλοποίησής τους· 

9. θεωρεί άξιο επισήμανσης ότι τα αντίστοιχα ποσοστά στους τομείς 2 και 3 του σχεδίου 
προϋπολογισμού για το 2014 ή οι αυξήσεις και μειώσεις των αντίστοιχων τομέων από 
την Επιτροπή και το Συμβούλιο κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης του ΠΔΠ θα 
μπορούσαν να ειδωθούν ως ταχυδακτυλουργικά τεχνάσματα, όπως, για παράδειγμα, 
στην περίπτωση του κεφαλαίου 17 04 «ασφάλεια τροφίμων και ζωοτροφών, υγεία των 
ζώων, ορθή μεταχείριση των ζώων και υγεία των φυτών», το οποίο μετακινήθηκε από 
τον τομέα 2 στον τομέα 3·

10. υπογραμμίζει την επιτυχή υλοποίηση των προγραμμάτων της Ένωσης ή τμημάτων 
αυτών από τους εκτελεστικούς οργανισμούς· επισημαίνει ότι, στο μέλλον, όχι μόνο θα 
συνιστά η υλοποίηση του προγράμματος για την υγεία ευθύνη του Εκτελεστικού 
Οργανισμού για την Υγεία και τους Καταναλωτές (EAHC), αλλά ότι προβλέπεται, 
επίσης, να εκτελούνται τμήματα του νέου προγράμματος LIFE από τον Εκτελεστικό 
Οργανισμό για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (EACI)·  τονίζει, ωστόσο, 
ότι η ανάθεση αρμοδιοτήτων και η απόσπαση προσωπικού από την Επιτροπή σε 
εκτελεστικούς οργανισμούς πραγματοποιείται εις βάρος των επιχειρησιακών 
πιστώσεων των προγραμμάτων, ενώ ταυτόχρονα μειώνονται οι διοικητικές 
υποχρεώσεις της Επιτροπής·  

11. τονίζει ότι τα δοκιμαστικά σχέδια και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες συνιστούν 
πολύτιμα εργαλεία για την έναρξη νέων δραστηριοτήτων και πολιτικών· 
επαναλαμβάνει ότι πολλές ιδέες της παρούσας επιτροπής έχουν εφαρμοστεί επιτυχώς 
στο παρελθόν· για αυτόν τον λόγο θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα εργαλεία αυτά· 
ενθαρρύνει την πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιμων περιθωρίων στο πλαίσιο κάθε 
τομέα·

12. πιστεύει ότι οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί πρέπει να φέρουν το δικό τους μερίδιο 
ευθύνης για την εξοικονόμησης κόστους, όπως συμβαίνει και με άλλα θεσμικά 
όργανα· σημειώνει ότι η ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των οργανισμών και η 
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συνεχής δέσμευση για την αύξηση της αποτελεσματικότητας έχει ήδη οδηγήσει στην 
καλύτερη αξιοποίηση και χρήση των κονδυλίων· εκφράζει, ωστόσο, την σοβαρή 
ανησυχία του σχετικά με την προσέγγιση που έχει υιοθετήσει η Επιτροπή όσον αφορά 
τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, δεδομένου ότι οι περικοπές που τους 
επιβάλλονται, ιδίως στους ανθρώπινους πόρους, είναι άδικες και ανεπαρκείς εάν 
συγκριθούν με εκείνες που επιβάλλονται σε άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης· δεν θα 
ανεχθεί η αύξηση του προσωπικού σε ορισμένους οργανισμούς ή σε πρόσφατα 
συσταθέντες οργανισμούς να αντισταθμίζεται εις βάρος άλλων οργανισμών 
προκειμένου να επιτευχθεί η συνολική μείωση του προσωπικού κατά 2% σε όλους 
τους οργανισμούς, τη στιγμή που, για παράδειγμα, η Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένης 
της Κροατίας) δεν προτείνει για τον εαυτό της παρά μόνο μείωση της τάξης του 0,1%· 
είναι αποφασισμένο να επιστρέψει στην ειδική ανά περίπτωση αξιολόγηση των 
εκάστοτε αναγκών του κάθε οργανισμού· 

13. λαμβάνει υπό σημείωση ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και 
ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος έχουν πολύ σταθερές δομές, ότι αυτή τη 
στιγμή δεν έρχονται αντιμέτωποι με σημαντικές πρόσθετες εργασίες και ότι, σύμφωνα
με την προσέγγιση της Επιτροπής, αντιμετωπίζουν περικοπές προσωπικού της τάξης 
του 2%·

14. γνωρίζει ότι μέσω της «αναθεώρησης του κανονισμού REACH» προβλέπεται να 
ανατεθούν πολλά νέα καθήκοντα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων 
(ΕΟΧΠ), για παράδειγμα στους τομείς της αυξημένης υποστήριξης προς τις ΜΜΕ ή 
στον εντοπισμό των χημικών ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία· 
εκφράζει την ανησυχία του που το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2014 προβλέπει για 
τις δραστηριότητες των κανονισμών REACH και CLP περικοπές προσωπικού που 
υπερβαίνουν το 2% (οι οποίες ισοδυναμούν με μείωσή του κατά 10 θέσεις)· 
επισημαίνει περαιτέρω ότι παρά την ανακοίνωση της Επιτροπής σύμφωνα με την 
οποία θα κατέβαλε στον οργανισμό το πλήρες ποσό της επιδότησης ως συμβολή για 
το Ευρωπαϊκό Σχολείο τύπου ΙΙ που υπάγεται στον τομέα 5, κάτι τέτοιο δεν 
εφαρμόστηκε στις δραστηριότητες των κανονισμών REACH και CLP, με αποτέλεσμα 
ο μόνος υπεύθυνος για την πληρωμή να είναι ο οργανισμός· θεωρεί ότι η προσέγγιση 
αυτή δεν είναι αποδεκτή, δεδομένου ότι ο ΕΟΧΠ δεν είναι σε θέση να συνυπολογίσει 
αυτές τις δαπάνες στο πλαίσιο του αντίστοιχου κανονισμού για τα τέλη·

15. επισημαίνει τις πρόσθετες απαιτήσεις στις οποίες πρέπει να ανταποκριθεί η 
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) όπως οι εκτιμήσεις 
περιβαλλοντικών κινδύνων, ανταποκρινόμενη στην απαίτηση του κοινού για 
περισσότερη διαφάνεια και διασφάλιση της ανεξαρτησίας των γνωμών που 
εκδίδονται· λαμβάνει γνώση του γεγονότος ότι η ΕΑΑΤ είχε προβλέψει να 
ενσωματώσει ορισμένους εμπειρογνώμονες στο προσωπικό της προκειμένου να 
διασφαλίσει τη μεγαλύτερη δυνατή ανεξαρτησία, αλλά αναγκάστηκε να εγκαταλείψει 
τα σχέδια αυτά λόγω της μείωσης του προσωπικού της κατά 7 θέσεις, (αντί της 
αποδεκτής μείωσης κατά 4 θέσεις)·

16. τονίζει ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων είναι ένας από τους οργανισμούς 
που ορίζονται από τον εκάστοτε κλάδο και ο οποίος, κατά τα τελευταία τρία χρόνια, 
δεν έχει λάβει ούτε μία πρόσθετη θέση απασχόλησης για την εφαρμογή της 
νομοθεσίας για τη φαρμακοεπαγρύπνηση με αποτέλεσμα να επιβραδύνεται η 
διαχείριση των φακέλων· δεν θα αποδεχτεί την προσέγγιση της Επιτροπής στον τομέα 
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αυτό, ούτε και την προβλεπόμενη μείωση κατά 2% (που ισοδυναμεί με μείωση κατά 
12 θέσεις) για ολόκληρο το προσωπικό του οργανισμού, δεδομένου ότι τα 5/6 του 
προσωπικού χρηματοδοτούνται από δικαιώματα·

17. δεν έχει πειστεί, σε γενικές γραμμές, ότι η εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών με στόχο τη 
μείωση του προσωπικού στα οργανογράμματα θα είναι πιο αποδοτική από πλευράς 
κόστους σε μακροπρόθεσμη βάση, δεδομένου ότι οι πάροχοι υπηρεσιών έχουν ανάγκη 
από επίβλεψη και καθοδήγηση, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκεται το κέρδος.


