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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
control bugetar, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea 
de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. consideră că execuția globală de către Comisie a rubricilor bugetare pentru mediu, 
climă, sănătate publică și siguranță alimentară din 2018 este satisfăcătoare;

2. își exprimă satisfacția cu privire la activitatea desfășurată de cele cinci agenții 
descentralizate care țin de domeniul său de competență și care îndeplinesc sarcini 
tehnice, științifice sau de management ce sprijină instituțiile Uniunii să elaboreze și să 
pună în aplicare politici în domeniul mediului, climei, sănătății publice și siguranței 
alimentare, precum și cu privire la modul în care au fost executate bugetele acestor 
agenții;

3. ia act de faptul că Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”) a constatat și de 
această dată, în raportul său anual privind execuția bugetului aferent exercițiului 
financiar 2018, un nivel semnificativ de eroare în domeniile de cheltuieli care vizează 
dezvoltarea rurală, măsurile de piață sprijinite prin Fondul european de garantare 
agricolă (FEGA), sectorul pescăresc, mediul și acțiunile în domeniul climei și a 
reamintit că în cazul cheltuielilor din aceste domenii se aplică condiții complexe de 
eligibilitate, atrăgând atenția asupra diferitelor tipuri de erori care pot apărea, cum ar fi 
ineligibilitatea beneficiarilor, a activităților sau a costurilor declarate; ia act de faptul că 
6 dintre cele 251 de operațiuni din eșantionul utilizat pentru a estima nivelul de eroare 
pentru rubrica „Resurse naturale” (2,4 %) se referă la mediu, acțiunile în domeniul 
climei și sectorul pescăresc; ia act de faptul că Curtea nu a realizat o estimare a nivelului 
global de eroare asociat rubricii 3, care include cheltuieli pentru sănătate, precum și 
pentru siguranța alimentelor și a hranei pentru animale;

Măsuri privind mediul și clima

4. subliniază că, în 2018, DG ENV avea 456 de membri ai personalului, iar bugetul său a 
ajuns la 469,02 milioane EUR;

5. subliniază faptul că ratele de execuție a creditelor de angajament și de plată au atins 
99,8 % și, respectiv, 97,7 % în 2018;

6. subliniază că ponderea plăților care, la data efectuării, depășeau termenele legale a ajuns 
la 8,20 % din plățile executate de DG ENV în 2018 (5,85 % în 2017, respectiv 3,92 % 
în 2016); regretă, în special, că întârzierile în efectuarea plăților în cadrul programului 
LIFE au atins niveluri mai ridicate în 2018 (10,3 %, comparativ cu 5,8 % în 2017 și 
3,9 % în 2016);

7. ia act de faptul că, în 2018, DG ENV a prezentat în raportul său anual de activitate 
(RAA) o rată de eroare reziduală medie de 0,09 %, care nu depășește pragul de 
semnificație de 2 %;

8. remarcă faptul că, în raportul său anual de activitate, DG ENV a subliniat că condițiile 
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stabilite în decizia de externalizare pentru cooperarea cu Agenția Executivă pentru 
Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME) în ceea ce privește personalul implică faptul că 
situația resurselor umane în DG ENV este foarte tensionată relativ la activitățile legate 
de programul LIFE, ceea ce ar putea necesita o revizuire suplimentară a metodelor și 
modalităților de lucru în cadrul direcției generale;

9. subliniază că, în 2018, DG CLIMA a gestionat fonduri în valoare de 
131,9 milioane EUR sub titlul „Acțiuni în domeniul climei” din bugetul Uniunii și a 
avut 200 de membri ai personalului; subliniază faptul că, în cadrul acestui titlu, ratele de 
execuție a creditelor de angajament și de plată au atins 99,77 % și, respectiv, 92,04 %;

10. salută faptul că, în 2018, doar 0,93 % din totalul plăților executate de DG CLIMA au 
fost efectuate cu întârziere, în raport cu termenele legale (3,9 % în 2017);

11. subliniază că DG CLIMA și DG BUDG monitorizează obiectivul de 20 % vizând 
integrarea măsurilor legate de schimbările climatice în cadrul financiar multianual 
(CFM), iar DG CLIMA sprijină alte direcții generale să integreze problematica climei în 
activitățile pe care le desfășoară; salută faptul că, în 2018, 20,1 % din bugetul Uniunii a 
fost cheltuit pentru activități legate de climă, dar regretă faptul că, la începutul anului 
2019, se estima în continuare că, menținând respectiva tendință a bugetului Uniunii, 
acest obiectiv urma să fie realizat doar în proporție de 19,7 % pe întreaga perioadă a 
actualului CFM;

12. solicită Comisiei să prezinte Parlamentului European în fiecare an un raport care să 
detalieze contribuția fiecărui post bugetar la obiectivul vizând integrarea măsurilor 
legate de schimbările climatice, pentru a facilita monitorizarea acestuia;

13. este profund îngrijorat de faptul că, în RAA al DG CLIMA pe 2018 figurează din nou 
rezerva formulată în temeiul unor motive juridice, financiare, instituționale și legate de 
reputație, care vizează riscurile semnificative în materie de securitate identificate în 
activitatea de întreținere și exploatare a registrului Uniunii al sistemului UE de 
comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS); reamintește că aceste riscuri au fost 
semnalate în RAA începând din 2010 și au fost confirmate de exercițiul de evaluare a 
riscurilor pentru 2018; regretă faptul că recurența acestei rezerve acoperă o perioadă 
anormal de lungă; solicită Comisiei să soluționeze prompt această problemă;

Sănătatea publică, siguranța alimentară, sănătatea și tratamentul corespunzător al 
animalelor și domeniul fitosanitar

14. ia act de faptul că, în 2018, DG SANTE a executat un buget de 484,9 milioane EUR în 
domeniile sale de politică;

15. subliniază faptul că, în domeniul sănătății publice, achizițiile publice reprezintă cel mai 
important instrument de gestiune financiară și că, în 2018, creditele de angajament și 
creditele de plată au fost consumate integral; subliniază că, în domeniul siguranței 
alimentelor și a hranei pentru animale, bugetul este pus în aplicare în mare măsură prin 
finanțări nerambursabile directe acordate statelor membre și că ratele de execuție a 
angajamentelor și plăților au atins 99,0 % și, respectiv, 98,6 %;

16. remarcă faptul că, în 2018, DG SANTE a prezentat în raportul său anual de activitate 



PA\1188686RO.docx 5/5 PE641.168v01-00

RO

(RAA) o rată de eroare reziduală medie de 1,9 %, care nu depășește pragul de 
semnificație de 2 %;

17. ia act cu îngrijorare de faptul că ponderea plăților care sunt legate de gestionarea 
finanțărilor nerambursabile și care au fost efectuate la timp de DG SANTE a scăzut de 
la 97 % la 83 % între 2016 și 2018;

18. subliniază faptul că, în 2018, 778 de membri ai personalului au lucrat în cadrul 
DG SANTE (780 în 2017);

19. atrage atenția asupra provocărilor identificate de DG SANTE în raportul său anual de 
activitate în contextul punerii în aplicare a celui de-al treilea program de acțiune a 
Uniunii în domeniul sănătății 2014-2020 (programul „Sănătate”); ia act de faptul că 
aceste provocări se referă la actualul mecanism de finanțare al programului „Sănătate”, 
care permite doar finanțarea orientată către proiecte și care poate avea un impact negativ 
asupra sustenabilității pe termen lung a acțiunilor întreprinse, precum și la 
complexitatea anumitor mecanisme din cadrul programului „Sănătate”, cum ar fi 
acțiunile comune puse în aplicare împreună cu statele membre, aceasta însemnând că 
intervalele de timp de la planificarea inițială a activității până la lansarea sa efectivă pot 
fi îndelungate;

20. pune în evidență provocările identificate de DG SANTE în raportul său anual de 
activitate în contextul punerii în aplicare a cadrului financiar comun pentru lanțul 
alimentar 2014-2020, cum ar fi lipsa accesului la o rezervă pentru situații de criză și 
absența unei metode consacrate de evaluare a animalelor, a plantelor și a produselor 
care trebuie distruse în cadrul măsurilor de limitare a răspândirii bolilor;

21. consideră, pe baza datelor disponibile și a raportului de execuție, că i se poate acorda 
Comisiei descărcarea de gestiune pentru cheltuielile aferente politicii privind mediul și 
clima și politicii privind sănătatea publică și siguranța alimentară pentru exercițiul 
financiar 2018.


