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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνολική εκτέλεση από την Επιτροπή των 
κονδυλίων του προϋπολογισμού για το περιβάλλον, τη δράση για το κλίμα, τη δημόσια 
υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων το 2019·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για το έργο που επιτελούν οι πέντε αποκεντρωμένοι 
οργανισμοί που βρίσκονται υπ’ ευθύνη της και οι οποίοι επιτελούν τεχνικά, 
επιστημονικά ή διαχειριστικά καθήκοντα που βοηθούν τα θεσμικά όργανα της Ένωσης 
να χαράσσουν και να υλοποιούν πολιτικές στους τομείς του περιβάλλοντος, του 
κλίματος, της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων, καθώς και για τον 
τρόπο εκτέλεσης των προϋπολογισμών των εν λόγω οργανισμών· τονίζει ότι, δεδομένης 
της κλίμακας των τρεχουσών και επικείμενων προκλήσεων, πρέπει να διασφαλιστεί 
επαρκής χρηματοδότηση για τους οργανισμούς και για τις ΓΔ της Επιτροπής που 
ασχολούνται με τους τομείς του περιβάλλοντος, του κλίματος, της δημόσιας υγείας και 
της ασφάλειας των τροφίμων·

3. σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην ετήσια έκθεσή του σχετικά με την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2019, συνέχισε να διαπιστώνει σημαντικό 
επίπεδο σφάλματος στον τομέα δαπανών «Αγροτική ανάπτυξη, μέτρα στήριξης της 
αγοράς, αλιεία, περιβάλλον και δράση για το κλίμα», υπενθυμίζοντας ότι οι δαπάνες 
στους τομείς αυτούς υπόκεινται σε περίπλοκους όρους επιλεξιμότητας και εφιστώντας 
την προσοχή στο είδος των σφαλμάτων που ενδέχεται να προκύψουν, όπως μη 
επιλέξιμοι δικαιούχοι, μη επιλέξιμες δραστηριότητες ή μη επιλέξιμες δηλωθείσες 
δαπάνες· σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν προέβη σε εκτίμηση του συνολικού 
επιπέδου σφάλματος στον τομέα 3, ο οποίος περιλαμβάνει δαπάνες για την υγεία και 
την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών·

Περιβάλλον και δράση για το κλίμα

4. σημειώνει ότι, το 2019, η ΓΔ Περιβάλλοντος είχε προϋπολογισμό ύψους 505,58 
εκατομμυρίων EUR και 476 υπαλλήλους· επισημαίνει ότι τα ποσοστά εκτέλεσης των 
πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών υπερέβαιναν 
αμφότερα το 99 % στο τέλος του έτους·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το 2019 μειώθηκε το ποσοστό των 
εκτελούμενων από τη ΓΔ Περιβάλλοντος πληρωμών στις οποίες σημειώθηκε υπέρβαση 
των νόμιμων προθεσμιών (3,23 % σε σύγκριση με 8,20 % το 2018)·

6. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ Περιβάλλοντος, 
το μέσο εναπομένον ποσοστό σφάλματος ήταν 0,80 %, δηλαδή χαμηλότερο από το όριο 
σημαντικότητας του 2 %·

7. σημειώνει ότι, το 2019, η ΓΔ Δράσης για το Κλίμα διαχειρίστηκε 140,3 εκατομμύρια 
EUR υπό τον τίτλο «Δράση για το κλίμα» του προϋπολογισμού της Ένωσης και είχε 
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περίπου 225 υπαλλήλους· επισημαίνει ότι τα ποσοστά εκτέλεσης των πιστώσεων 
ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών ανήλθαν σε 99,98 % και 
96,41 %, αντίστοιχα·

8. σημειώνει ότι το 1,59 % του συνόλου των πληρωμών της ΓΔ Δράσης για το Κλίμα το 
2019 πραγματοποιήθηκε σε ημερομηνία μεταγενέστερη από τις νόμιμες προθεσμίες·

9. τονίζει ότι η ΓΔ Δράσης για το Κλίμα και η ΓΔ Προϋπολογισμού παρακολουθούν τον 
στόχο του 20 % όσον αφορά την ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος στο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ), ενώ η ΓΔ Δράσης για το Κλίμα παρέχει 
στήριξη σε άλλες ΓΔ προκειμένου να ενσωματώσουν τη διάσταση του κλίματος στις 
δραστηριότητές τους· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το 20,9 % του 
προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2019 δαπανήθηκε σε δραστηριότητες που 
σχετίζονται με το κλίμα, αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι εξακολουθεί να 
εκτιμάται πως η παρατηρούμενη τάση θα οδηγήσει σε ποσοστό μόλις 19,7 % για την 
τρέχουσα περίοδο του ΠΔΠ·

10. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην 
ειδική έκθεση αριθ. 18/20191 ότι η υποβολή στοιχείων σχετικά με τις εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου της ΕΕ συνάδει με τις διεθνείς απαιτήσεις και ότι οι απογραφές των 
εκπομπών έχουν βελτιωθεί με την πάροδο του χρόνου· τονίζει ότι απαιτείται καλύτερη 
γνώση της κατάστασης σε τομείς όπως η γεωργία και η δασοκομία· καλεί την Επιτροπή 
να λάβει υπόψη τις προτεινόμενες περαιτέρω βελτιώσεις στην υποβολή στοιχείων 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι ενωσιακές και εθνικές πολιτικές μετριασμού 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών·

11. καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ετήσια έκθεση στην 
οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς η συμβολή κάθε θέσης του προϋπολογισμού στον 
στόχο της ενσωμάτωσης της διάστασης του κλίματος και στις δαπάνες για τη 
βιοποικιλότητα, προκειμένου να διευκολυνθεί η παρακολούθησή τους·

12. καλεί την Επιτροπή να αρχίσει επειγόντως να εκπονεί μια αποτελεσματική 
μεθοδολογία, κατά περίπτωση και σύμφωνα με την τομεακή νομοθεσία, για την 
παρακολούθηση των δαπανών για το κλίμα και των επιδόσεών τους, με σκοπό να 
επιτευχθεί ο γενικός στόχος της διάθεσης τουλάχιστον του 30 % του συνολικού ποσού 
των δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης για την περίοδο 2021-2027 και των 
δαπανών του μέσου Next Generation EU (NGEU) για την υποστήριξη στόχων για το 
κλίμα·

13. υπενθυμίζει ότι οι δαπάνες που συμβάλλουν στην ανάσχεση και την αντιστροφή της 
μείωσης της βιοποικιλότητας θα πρέπει να υπολογίζονται με βάση μια αποτελεσματική, 
διαφανή και ολοκληρωμένη μεθοδολογία που καθορίζεται από την Επιτροπή, σε 
συνεργασία με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο· καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ετήσια έκθεση στην οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς η 
συμβολή κάθε θέσης του προϋπολογισμού στον στόχο της ενσωμάτωσης της διάστασης 
της βιοποικιλότητας, μέσω της παροχής μέρους των ετήσιων δαπανών στο πλαίσιο του 

1 Ειδική έκθεση αριθ. 18/2019 με τίτλο «Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου: ικανοποιητική η αναφορά στοιχείων, 
απαιτείται όμως καλύτερη γνώση της κατάστασης υπό την προοπτική των μελλοντικών μειώσεων» ΕΕ C 400 
της 26.11.2019, σ. 16.
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ΠΔΠ 2021-2027 για στόχους βιοποικιλότητας, το οποίο θα ανέρχεται σε 7,5 % από το 
2024 και σε 10 % από το 2026, προκειμένου να διευκολυνθεί η παρακολούθηση του εν 
λόγω στόχου·

14. εκφράζει εκ νέου την έντονη ανησυχία του για το γεγονός ότι η επιφύλαξη για λόγους 
φήμης και για νομικούς, χρηματοοικονομικούς και θεσμικούς λόγους που σχετίζονται 
με σημαντικούς κινδύνους για την ασφάλεια οι οποίοι εντοπίζονται στα πεδία της 
συντήρησης και της λειτουργίας του ενωσιακού μητρώου του συστήματος εμπορίας 
εκπομπών της ΕΕ, όπως αναφέρεται στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων από το 2010 
και επιβεβαιώνεται από την πλέον πρόσφατη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου, 
επαναλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ Δράσης για το Κλίμα 
για το 2019· εκφράζει τη λύπη του για την ασυνήθιστη διάρκεια αυτής της επιφύλαξης· 
καλεί την Επιτροπή να ενεργήσει ταχέως για την επίλυση του προβλήματος·

Δημόσια υγεία, ασφάλεια των τροφίμων, υγεία και καλή μεταχείριση των ζώων και υγεία 
των φυτών

15. σημειώνει ότι, το 2019, η ΓΔ Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων είχε προϋπολογισμό 
ύψους 502,85 εκατομμυρίων EUR, για τους τομείς πολιτικής της, και 772 υπαλλήλους· 
επισημαίνει ότι τα ποσοστά εκτέλεσης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των 
πιστώσεων πληρωμών ανήλθαν σε 95,85 % και 94,63 %, αντίστοιχα·

16. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων για το 2019, το μέσο εναπομένον ποσοστό σφάλματος ήταν 
0,4 %, δηλαδή αρκετά χαμηλότερο από το όριο σημαντικότητας του 2 %·

17. σημειώνει ότι το ποσοστό των πληρωμών που σχετίζονται με τη διαχείριση των 
επιχορηγήσεων και πραγματοποιήθηκαν εγκαίρως από τη ΓΔ Υγείας και Ασφάλειας 
των Τροφίμων, επανέκαμψε στο 92 % το 2019 (83 % το 2018), αν και παραμένει κάτω 
από τον στόχο του 95 %·

18. τονίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς στην Ένωση προκειμένου να 
επωφεληθούν από την οδηγία για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, όπως 
προσδιορίζονται στην ειδική έκθεση αριθ. 7/20192 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ιδίως 
όσον αφορά την ευαισθητοποίηση των δυνητικών ασθενών σχετικά με τα δικαιώματά 
τους, τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις στην ηλεκτρονική ανταλλαγή των 
δεδομένων υγείας των ασθενών μεταξύ των κρατών μελών και την πρόσβαση στην 
υγειονομική περίθαλψη για ασθενείς με σπάνιες νόσους·

19. επισημαίνει τις προκλήσεις που εντοπίζονται εκ νέου στην ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων της ΓΔ Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων όσον αφορά την 
εφαρμογή του κοινού δημοσιονομικού πλαισίου στον τομέα της αλυσίδας τροφίμων· 
σημειώνει ότι η έλλειψη μηχανισμού αποθεματικού κρίσεων σημαίνει ότι στις 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης απαιτείται ανακατανομή κονδυλίων από άλλες 
σημαντικές δραστηριότητες, ενώ δεν υπάρχει καθιερωμένη μέθοδος αποτίμησης για τα 
ζώα, τα φυτά και τα προϊόντα που πρέπει να σφαγούν ή να καταστραφούν στο πλαίσιο 

2 Ειδική έκθεση αριθ. 07/2019 «Δράσεις της ΕΕ στον τομέα της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης: 
αρκετά φιλόδοξες, αλλά απαιτείται η βελτίωση της διαχείρισης» ΕΕ C 192 της 7.6.2019, σ. 29.
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της εφαρμογής μέτρων για τον περιορισμό νόσων·

20. εκτιμά, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία και την έκθεση εκτέλεσης, ότι μπορεί να 
χορηγηθεί απαλλαγή στην Επιτροπή όσον αφορά τις δαπάνες στους τομείς της 
πολιτικής για το περιβάλλον και το κλίμα, της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των 
τροφίμων για το οικονομικό έτος 2019.
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