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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. υπενθυμίζει ότι η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος και 
της υγείας στην Ένωση αποτελεί προϋπόθεση για την οικονομική ευημερία και ότι η 
ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών και οι μηχανισμοί που συμβάλλουν στην 
προστασία από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές έχουν τεράστια αξία για 
όλους τους ευρωπαίους πολίτες και, ως εκ τούτου, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

2. ταυτόχρονα έχει πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι οι πολιτικές και τα 
χρηματοδοτικά μέσα που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της παρούσας επιτροπής 
είναι μικρής εμβέλειας σε σύγκριση με άλλες πολιτικές και χρηματοδοτικά μέσα που 
υπάγονται στις κατηγορίες 2 και 3 και δεν λαμβάνουν τόση προσοχή όσο τα άλλα 
προγράμματα και ταμεία· για τον λόγο αυτό, απορρίπτει κατηγορηματικά 
οποιαδήποτε περαιτέρω μείωση της χρηματοδότησης προγραμμάτων και γραμμών του 
προϋπολογισμού, καθώς ο αντίκτυπος θα ήταν δυσβάστακτος· παροτρύνει ιδίως τα 
κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν την υλοποίηση των περιβαλλοντικών και φιλικών 
προς το κλίμα πολιτικών, δράσεων και έργων ως ευκαιρία για την ενίσχυση της 
ανάπτυξης και όχι ως επιβάρυνση·

3. αναγνωρίζει ότι υπάρχουν σημαντικοί δημοσιονομικοί περιορισμοί σε εθνικό επίπεδο, 
και ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες εξυγίανσης· επισημαίνει, ωστόσο, ότι, κατά τη 
λήψη της απόφασης σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ) του 2016, οι 
αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές πρέπει να έχουν κατά νου τη σημαντική 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία των πολιτικών και των χρηματοδοτικών μέσων που 
εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της επιτροπής αυτής·

4. υπενθυμίζει ότι το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» θα συμβάλει στην επίτευξη των 
στόχων που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων αυτής της επιτροπής, με ερευνητικά 
προγράμματα στους τομείς 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·

5. τονίζει ότι το κέντρο βάρος της περιβαλλοντικής έρευνας και καινοτομίας βρίσκεται 
στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020»:
" HYPERLINK "http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-

section/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials" «Δράση 
για το κλίμα, περιβάλλον, αποτελεσματική χρήση των πόρων και πρώτες ύλες», το 
οποίο έχει στόχο τη διαμόρφωση μιας οικονομίας και κοινωνίας αποδοτικής ως προς 
τη χρήση των πόρων και ανθεκτικής στην αλλαγή του κλίματος, την προστασία και 
βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και των οικοσυστημάτων και τον βιώσιμο 
εφοδιασμό και χρήση των πρώτων υλών, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του 
αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού εντός των βιώσιμων ορίων των φυσικών πόρων 
και των οικοσυστημάτων του πλανήτη·

6. επισημαίνει ότι το σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2016 ανέρχεται σε 153,5 
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δισεκατομμύρια ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων 
(συμπεριλαμβανομένων 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που αναπρογραμματίστηκαν και 
μεταφέρθηκαν από το 2014) και 143,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε πιστώσεις 
πληρωμών· επισημαίνει ότι, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του 
αναπρογραμματισμού το 2015 και το 2016, αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +2,4 % 
στις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και +1,6 % στις πιστώσεις πληρωμών σε 
σχέση με τον προϋπολογισμό του 2015· τονίζει ότι αυτές οι χαμηλές συνολικά 
αυξήσεις, στη λογική του ΠΔΠ και με συνεκτίμηση του πληθωρισμού, 
αντιπροσωπεύουν σχεδόν μηδενική αύξηση, σε πραγματικές τιμές, γεγονός που 
τονίζει τη σημασία της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δαπανών·

7. υπενθυμίζει ότι, όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών, τα τελευταία χρόνια ήταν πολύ 
δύσκολα και ότι η εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης παρεμποδίστηκε από 
σοβαρούς περιορισμούς στο επίπεδο των εγκεκριμένων πιστώσεων πληρωμών, 
γεγονός που οδηγεί σε επαναλαμβανόμενες διορθωτικούς προϋπολογισμούς για την 
μερική κάλυψη των εκκρεμών αναγκών·

8. παροτρύνει το Συμβούλιο να απόσχει από οιεσδήποτε περικοπές στις πολιτικές και τα 
χρηματοδοτικά μέσα που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της επιτροπής αυτής·

9. απορρίπτει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο, σε περίπτωση ανεπάρκειας των 
πιστώσεων πληρωμών το 2016, να αποφασίσει η Επιτροπή, όπως και στο παρελθόν, 
να μη χρησιμοποιήσει πλήρως τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, γεγονός που 
έρχεται σε αντίθεση με την επαναλαμβανόμενη δέσμευση του Κοινοβουλίου στους 
τομείς του περιβάλλοντος, της υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων και των 
ζωοτροφών· συμπεραίνει, επίσης, ότι η έλλειψη πιστώσεων πληρωμών θα ζημιώσει 
τη φήμη της Ένωσης, δεδομένου ότι οι δικαιούχοι των αντίστοιχων προγραμμάτων 
παραμένουν απλήρωτοι·

10. υπενθυμίζει ότι το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη έργων 
που αφορούν το περιβάλλον, τη διατήρηση της φύσης και την δράση για το κλίμα σε 
ολόκληρη την Ένωση· επισημαίνει, ειδικότερα, τα προβλήματα που απορρέουν από
την έλλειψη πιστώσεων πληρωμών για το πρόγραμμα LIFE, τα οποία αναμένεται να 
εμποδίσουν και να καθυστερήσουν την ορθή υλοποίηση αυτού του σημαντικού 
προγράμματος· 

11. εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα 
LIFE από 27,7 εκατομμύρια ευρώ στο ΣΠ 2016· σημειώνει, ωστόσο, ότι το 
πρόγραμμα LIFE αντιστοιχεί σε ποσοστό μόλις 0,3 % του συνολικού ΣΠ 2016 και 
αντιπροσωπεύει μόνο το 0,73 % του τομέα 2 (σε αναλήψεις υποχρεώσεων) και ότι τα 
ποσοστά αυτά παρέμειναν σταθερά κατά τα προηγούμενα έτη· 

12. τονίζει την εξέχουσα σημασία των επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία σε 
διάφορους τομείς οι οποίοι εμπίπτουν στην αρμοδιότητα αυτής της επιτροπής και 
τονίζει ότι ο προϋπολογισμός 2016 πρέπει να αντικατοπτρίζει δεόντως το γεγονός ότι 
οι εν λόγω επενδύσεις αποτελούν προτεραιότητα·

13. υπενθυμίζει ιδίως την πολύ σημαντική προστιθέμενη αξία της Ένωσης στους τομείς 
της ιατρικής έρευνας (π.χ. της έρευνας για παιδιατρικά και ορφανά φάρμακα)  και της 
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καταπολέμησης των διασυνοριακών κινδύνων για την υγεία· σε αυτό το πλαίσιο, 
εκφράζει βαθιά αποδοκιμασία για το γεγονός ότι το πρόγραμμα δημόσιας υγείας, με 
συνολικό ποσό αναλήψεων υποχρεώσεων μόνο 62,2 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύει, 
όπως και τα προηγούμενα έτη, ποσοστό μόνον 0,04 % σε αναλήψεις υποχρεώσεων 
στο ΣΠ 2016, δεν αντικατοπτρίζει πλήρως τη σπουδαιότητα της υγείας ως αυτοτελούς 
αξίας και προϋπόθεσης για την προώθηση της ανάπτυξης·

14. επισημαίνει ότι η Ένωση έχει τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας των τροφίμων στον 
κόσμο· εκφράζει, ως εκ τούτου, τη λύπη του για το γεγονός ότι το πρόγραμμα για τα 
τρόφιμα και τις ζωοτροφές, με συνολικό ποσό των αναλήψεων υποχρεώσεων μόνο 
264,1 εκατ. ευρώ, το οποίο αντιπροσωπεύει ποσοστό μόνον 0,17 % σε αναλήψεις 
υποχρεώσεων στο ΣΠ 2016, δεν αντικατοπτρίζει πλήρως τη σημασία του ζητήματος 
της ασφάλειας τροφίμων και ζωοτροφών στην Ένωση·

15. υπενθυμίζει ότι ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης αποτελεί 
ακρογωνιαίο λίθο της ενωσιακής αλληλεγγύης· υπενθυμίζει ότι την πρωταρχική 
ευθύνη για την προστασία των πολιτών, καθώς και για το περιβάλλον και την 
ιδιοκτησία, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς, έχουν τα κράτη 
μέλη·
υπογραμμίζει ότι η Ένωση διαδραματίζει «καταλυτικό ρόλο» στην υποστήριξη, τον 

συντονισμό ή την συμπλήρωση των δράσεων των κρατών μελών στο πεδίο της 
πρόληψης, της ετοιμότητας και της αντίδρασης στις καταστροφές· εκφράζει 
επιδοκιμασία για την ελαφρά αύξηση των αναλήψεων υποχρεώσεων για το εν λόγω 
πρόγραμμα· 

16. υπενθυμίζει τον προεξάρχοντα ρόλο που διαδραματίζουν οι αποκεντρωμένοι 
οργανισμοί στην άσκηση των τεχνικών, επιστημονικών και διοικητικών καθηκόντων 
που βοηθούν σε μεγάλο βαθμό τα θεσμικά όργανα της Ένωσης να θεσπίσουν και να 
εφαρμόσουν πολιτικές·

17. θεωρεί ότι, κατά γενικό κανόνα, οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί πρέπει να συμβάλουν 
με το μερίδιο που τους αναλογεί στην εξοικονόμηση κόστους, όπως τα άλλα θεσμικά 
όργανα· σημειώνει ότι η ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των οργανισμών που 
υπάγονται στο πεδίο αρμοδιοτήτων αυτής της επιτροπής (ECHA, EEA, ECDC, EFSA, 
EMA) και η συνεχής δέσμευση για αύξηση της αποτελεσματικότητας έχουν ήδη 
οδηγήσει στη βελτίωση των δαπανών και της χρήσης των κονδυλίων·

18. υπενθυμίζει, επιπλέον, τα πολύ σημαντικά καθήκοντα που επιτελούν αυτοί οι πέντε 
αποκεντρωμένοι οργανισμοί, τόσο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και για τους 
πολίτες της Ένωσης, καθώς και για τους εξωτερικούς πελάτες των οργανισμών 
είσπραξης τελών (π.χ. ECHA και EMA)· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι έχει 
τεράστια σημασία να παρέχονται σε αυτούς τους οργανισμούς επαρκείς ανθρώπινοι 
και οικονομικοί πόροι, ώστε να μπορούν να επιτελούν αποτελεσματικά, ανεξάρτητα 
και έγκαιρα αυτά τα απαιτητικά και κεφαλαιώδους σημασίας καθήκοντα·

19. εκφράζει ως εκ τούτου ανησυχία για 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 ανάρμοστες εάν 
συγκριθούν με εκείνες που επιβάλλονται σε άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης· είναι 
αποφασισμένο να επιστρέψει στην ειδική ανά περίπτωση αξιολόγηση των εκάστοτε 
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αναγκών του κάθε οργανισμού·

20. σε γενικές γραμμές, δεν έχει πειστεί 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 επιδιώκουν το κέρδος·

21. τονίζει ότι τα δοκιμαστικά σχέδια (ΔΣ) και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες (ΠΕ) 
είναι πολύ πολύτιμα εργαλεία για την δρομολόγηση νέων δραστηριοτήτων και 
πολιτικών· επαναλαμβάνει ότι πολλές ιδέες της παρούσας επιτροπής έχουν 
εφαρμοστεί επιτυχώς στο παρελθόν· ως εκ τούτου, θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα 
εν λόγω εργαλεία το 2016· ενθαρρύνει την πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιμων 
περιθωρίων στο πλαίσιο κάθε τομέα·

22. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει διαδικασία παρακολούθησης και να τηρεί το 
Κοινοβούλιο ενήμερο σχετικά με την πρόοδο και το επίπεδο της εκτέλεσης των ΔΣ 
και των ΠΕ.


