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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. reamintește că un nivel ridicat de protecție a mediului și a sănătății în Uniune 
reprezintă o condiție prealabilă pentru prosperitatea economică și că siguranța 
alimentelor și a hranei pentru animale, precum și existența unor mecanisme care să 
contribuie la protecția împotriva dezastrelor naturale și a celor provocate de om 
constituie valori fundamentale pentru toți cetățenii europeni și, prin urmare, pentru 
Parlamentul European;

2. este totodată pe deplin conștient de faptul că politicile și instrumentele de finanțare 
care se încadrează în domeniul de competență al acestei comisii sunt modeste în 
comparație cu alte politici și instrumente de finanțare din cadrul rubricilor 2 și 3 și nu 
beneficiază de la fel de multă atenție ca alte programe și fonduri; respinge ferm, prin 
urmare, orice reducere suplimentară a finanțării programelor și a liniilor bugetare, 
deoarece impactul unei astfel de măsuri nu ar fi tolerabil; îndeamnă statele membre, în
special, să privească punerea în aplicare a unor politici, acțiuni și proiecte ecologice și 
benefice pentru climă ca o șansă de încurajare a creșterii, și nu ca o povară;

3. ia act de faptul că la nivel național există constrângeri bugetare puternice și că 
eforturile de consolidare sunt în curs de desfășurare; subliniază, cu toate acestea, că 
valoarea adăugată europeană substanțială a politicilor și instrumentelor de finanțare 
care se încadrează în domeniul de competență al acestei comisii trebuie luat în 
considerare de către autoritățile bugetare atunci când vor decide cu privire la proiectul 
de buget (PB) pe 2016;

4. reamintește că programul Orizont 2020 va contribui la obiectivele care țin de resortul 
acestei comisii prin proiecte de cercetare în domeniile climei, sănătății și mediului; își 
afirmă angajamentul de a monitoriza alinierea proiectelor la obiectivele 
corespunzătoare și stadiul punerii în aplicare a acestora;

5. subliniază că cercetarea și inovarea în domeniul mediului își găsește centrul de 
greutate în programul Orizont 2020: „Combaterea schimbărilor climatice, mediu, 
utilizarea eficientă a resurselor și materiile prime”, care are drept obiective o economie 
și o societate în care resursele sunt utilizate în mod eficient și care sunt rezistente la 
schimbările climatice, protejarea și gestionarea durabilă a resurselor naturale și a 
ecosistemelor, precum și aprovizionarea durabilă cu materii prime și utilizarea 
durabilă a acestora, pentru a veni în întâmpinarea necesităților unei populații globale 
în creștere, în limitele sustenabile ale resurselor naturale și ecosistemelor;

6. ia notă de faptul că proiectul de buget al UE pentru 2016 se ridică la 153,5 miliarde 
EUR în credite de angajament (inclusiv 4,5 miliarde EUR reprogramate din 2014) și 
143,5 miliarde EUR în credite de plată; subliniază că, dacă se face abstracție de efectul 
reprogramării în 2015 și 2016, acest lucru corespunde unei creșteri de +2,4 % în 
credite de angajament și de +1,6 % în credite de plată față de bugetul pe 2015; 
subliniază că acestea sunt creșteri globale moderate, care urmează traiectoria stabilită 
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de CFM, iar dacă se ia în considerare și inflația, acestea nu reprezintă aproape nicio 
creștere în termeni reali, fapt care scoate în evidență importanța asigurării eficienței și 
eficacității în efectuarea cheltuielilor;

7. reamintește că, în ceea ce privește creditele de plată, ultimii ani au fost foarte dificili și 
că punerea în aplicare a politicilor Uniunii a fost afectată de constrângeri semnificative 
în ceea ce privește nivelul creditelor de plată autorizate, ceea ce a dus la adoptarea 
recurentă de bugete rectificative pentru a acoperi părți ale nevoilor restante;

8. îndeamnă Consiliul să nu opereze reduceri în ceea ce privește politicile și 
instrumentele de finanțare care se încadrează în domeniul de competență al acestei 
comisii;

9. respinge cu fermitate posibilitatea ca, în cazul unui nivel insuficient al creditelor de 
plată în 2016, Comisia să decidă, așa cum s-a întâmplat în trecut, să nu utilizeze în 
totalitate creditele de angajament, ceea ce ar contraveni angajamentului asumat în 
repetate rânduri de Parlament în domeniile mediului, sănătății, precum și siguranței 
alimentelor și a hranei pentru animale; conchide, de asemenea, că lipsa plăților va 
dăuna reputației Uniunii, deoarece beneficiarii programelor respective nu sunt plătiți;

10. reamintește faptul că LIFE este instrumentul financiar al UE care sprijină proiectele în 
domeniul mediului, al conservării naturii și al politicilor climatice pe întreg teritoriul 
Uniunii; subliniază, în special, problemele generate de lipsa creditelor de plată pentru 
programul LIFE, care ar putea împiedica și întârzia punerea în aplicare 
corespunzătoare a acestui program important; 

11. salută majorarea bugetului destinat programului LIFE cu 27,7 milioane EUR în PB 
2016; observă, cu toate acestea, că programul LIFE reprezintă numai 0,3 % din 
întregul PB 2016 și constituie doar 0,73 % din rubrica 2 (în angajamente) și că aceste 
procente au rămas stabile în ultimii ani; 

12. subliniază importanța capitală a investițiilor în cercetare și inovare în mai multe 
domenii care intră în sfera de competență a acestei comisii și subliniază că bugetul pe 
2016 trebuie să reflecte în mod adecvat faptul că aceste investiții sunt o prioritate;

13. reamintește, în special, valoarea adăugată foarte substanțială a Uniunii în domeniul 
cercetării medicale (de exemplu, cercetarea privind medicamentele de uz pediatric și 
medicamentele orfane), precum și în ceea ce privește combaterea amenințărilor 
transfrontaliere la adresa sănătății; în acest context, regretă profund faptul că 
programul de sănătate publică, cu angajamente în valoare totală de 62,2 milioane 
EUR, ceea ce reprezintă, la fel ca în anii precedenți, numai 0,04 % din volumul 
creditelor de angajament aferente PB 2016, nu reflectă pe deplin importanța sănătății 
ca valoare de sine stătătoare și condiție prealabilă pentru promovarea creșterii 
economice;

14. subliniază că UE are cele mai înalte standarde de siguranță alimentară din lume; prin 
urmare, regretă, de asemenea, faptul că programul „Produse alimentare și hrană pentru 
animale”, cu angajamente în valoare totală de 264,1 milioane EUR, ceea ce reprezintă 
numai 0,17 % din volumul creditelor de angajament aferente PB 2016, nu reflectă pe 
deplin importanța siguranței alimentelor și a hranei pentru animale în Uniune;
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15. reamintește că mecanismul de protecție civilă al Uniunii este un element fundamental 
al solidarității Uniunii; reamintește că responsabilitatea principală pentru protecția 
persoanelor, precum și a mediului înconjurător și a bunurilor, inclusiv a patrimoniului 
cultural, revine statelor membre; subliniază că Uniunea joacă un „rol de catalizator”, 
sprijinind, coordonând sau completând acțiunile statelor membre în materie de 
prevenire, pregătire și răspuns la dezastre; salută ușoara creștere a nivelului creditelor 
de angajament pentru acest program; 

16. reamintește rolul esențial al agențiilor descentralizate în îndeplinirea sarcinilor de 
natură tehnică, științifică sau managerială, care contribuie în mod substanțial la 
elaborarea și punerea în aplicare a politicilor de către instituțiile Uniunii;

17. consideră, ca regulă generală, că agențiile descentralizate trebuie să contribuie în mod 
echitabil la reducerea costurilor, la fel ca și alte instituții; constată că cooperarea 
consolidată dintre agențiile care se încadrează în sfera de competență a acestei comisii 
(AEM, ECHA, ECDC, EFSA, EMA) și angajamentul permanent în favoarea creșterii 
eficienței au condus deja la o mai bună gestionare a cheltuielilor și utilizare a 
fondurilor;

18. reamintește, în plus, sarcinile foarte importante pe care aceste cinci agenții 
descentralizate le execută, atât pentru Comisia Europeană, cât și pentru cetățenii 
Uniunii, precum și pentru clienții externi ai agențiilor care percep comisioane (de 
exemplu ECHA, EMA); subliniază, în acest context, că este extrem de important ca 
agențiile respective să beneficieze de resurse umane și financiare adecvate pentru a-și 
putea îndeplini în mod corespunzător, independent și în timp util aceste sarcini 
solicitante și de o importanță capitală;

19. își exprimă, prin urmare, îngrijorarea cu privire la abordarea adoptată de Comisie față 
de agențiile descentralizate, deoarece reducerile impuse acestora, în special în ceea ce 
privește resursele umane, sunt inechitabile și inadecvate comparativ cu cele impuse 
altor instituții ale Uniunii; este ferm hotărât să se revină la o evaluare adecvată, de la 
caz la caz, a necesităților fiecărei agenții;

20. nu este convins, în general, că externalizarea serviciilor cu scopul reducerii schemelor 
de personal va fi mai eficientă la nivelul costurilor pe termen lung, întrucât 
contractanții prestatori de servicii trebuie să fie supravegheați și să primească 
orientări, în timp ce aceștia vizează realizarea de profituri;

21. subliniază că proiectele-pilot (PP) și acțiunile pregătitoare (AP) reprezintă instrumente 
foarte utile pentru inițierea de noi activități și politici; reamintește că, în trecut, s-au 
pus în practică cu succes diverse idei ale acestei comisii; în consecință, va continua să 
utilizeze instrumentele respective în 2016; încurajează utilizarea integrală a marjelor 
disponibile la fiecare rubrică;

22. invită Comisia să instituie o procedură de monitorizare pentru a informa Parlamentul 
cu privire la progresele înregistrate și la nivelul de punere în aplicare a PP și a AP.


