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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 ratele globale de execuție, de către Comisie, a liniilor bugetare pentru 
mediu, politici climatice, sănătate publică și siguranță alimentară din 2019 sunt 
satisfăcătoare;

2. își exprimă satisfacția cu privire la activitatea desfășurată de cele cinci agenții 
descentralizate care țin de domeniul său de competență, 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, în raportul său anual referitor la execuția bugetului privind exercițiul 
financiar 2019, Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”) a constatat în 
continuare un nivel semnificativ de eroare în domeniul de cheltuieli „Dezvoltare rurală, 
măsuri de piață, pescuit, mediu și politici climatice”; reamintește că cheltuielile din 
aceste domenii fac obiectul unor condiții de eligibilitate complexe și atrage atenția 
asupra tipului de erori care pot apărea, cum ar fi ineligibilitatea beneficiarilor, a 
activităților sau a costurilor declarate; ia act de faptul că Curtea nu a realizat o estimare 
a nivelului global de eroare care afectează rubrica 3, care include cheltuieli pentru 
sănătate, precum și pentru siguranța alimentelor și a hranei pentru animale;

Măsuri privind mediul și clima

4. ia act de faptul că, în 2019, bugetul DG Mediu a ajuns la 505,58 milioane EUR și avea 
476 de angajați; subliniază că ratele de execuție a creditelor de angajament și a celor de 
plată depășeau 99 % la sfârșitul exercițiului;

5. salută reducerea ponderii plăților executate de DG Mediu, care au depășit termenele 
legale în 2019 (3,23 % față de 8,20 % în 2018);

6. ia act de faptul că, în 2019, raportul anual de activitate (RAA) al DG Mediu prezintă o 
rată de eroare reziduală medie de 0,80 %, care este sub pragul de semnificație de 2 %;

7. constată că, în 2019, DG Politici Climatice a gestionat fonduri în valoare de 
140,3 milioane EUR sub titlul „Acțiuni în domeniul climei” din bugetul Uniunii și a 
avut aproximativ 225 de membri ai personalului; subliniază că ratele de execuție a 
creditelor de angajament și a celor de plată se situau la 99,98 % și, respectiv, la 
96,41 %;

8. ia act de faptul că 1,59 % din totalul plăților efectuate de DG Politici Climatice în 2019 
au fost efectuate la o dată ulterioară termenelor legale;

9. subliniază că DG Politici Climatice și DG Buget monitorizează obiectivul de 20 % de 
integrare a măsurilor legate de schimbările climatice în cadrul financiar multianual 
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(CFM), iar DG Politici Climatice sprijină alte direcții generale să integreze 
problematica climei în activitățile pe care le desfășoară; salută faptul că 20,9 % din 
bugetul pe 2019 al Uniunii a fost cheltuit pentru activități legate de climă, dar regretă că 
s-a estimat în continuare că tendința ar genera doar 19,7 % pentru actuala perioadă a 
CFM;

10. salută constatarea Curții din Raportul special nr. 18/20191, potrivit căreia raportarea 
datelor privind emisiile de gaze cu efect de seră din UE este în conformitate cu cerințele 
internaționale și inventarele emisiilor s-au îmbunătățit în timp; subliniază că este 
necesară o mai bună cunoaștere a unor sectoare precum agricultura și silvicultura; invită 
Comisia să ia în considerare îmbunătățirile suplimentare sugerate în raportarea modului 
în care politicile UE și naționale de atenuare contribuie la atingerea obiectivelor de 
reducere a emisiilor;

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

12. își reiterează profunda îngrijorare privind faptul că, în RAA al DG Politici Climatice pe 
2019, 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), astfel cum au fost 
semnalate în RAA începând din 2010 și au fost confirmate de cel mai recent exercițiu 
de evaluare a riscurilor; regretă că recurența acestei rezerve acoperă o perioadă anormal 
de lungă; invită Comisia să soluționeze prompt această problemă;

Sănătatea publică, siguranța alimentară, sănătatea și bunăstarea animalelor și domeniul 
fitosanitar

13. ia act de faptul că, în 2019, bugetul DG Sănătate și Siguranță Alimentară în domeniile 
sale de politică s-a ridicat la 502,85 milioane EUR și avea 772 de angajați; subliniază că 
ratele de execuție a creditelor de angajament și a celor de plată se situau la 95,85 % și, 
respectiv, la 94,63 %;

14. ia act de faptul că, în RAA din 2019, DG Sănătate și Siguranță Alimentară a prezentat o 
rată de eroare reziduală medie de 0,4 %, care este mult sub pragul de semnificație de 
2 %;

15. ia act de faptul că ponderea plăților legate de gestionarea granturilor efectuate la timp de 
DG Sănătate și Siguranță Alimentară s-a redresat la 92 % în 2019 (83 % în 2018), deși 
rămâne sub obiectivul de 95 %;

16. subliniază provocările cu care se confruntă pacienții din Uniune pentru a beneficia de 
Directiva privind asistența medicală transfrontalieră, astfel cum au fost identificate în 
Raportul special nr. 7/2019 al Curții2, în special în ceea ce privește sensibilizarea 

1 Raportul special nr. 18/2019 „Emisiile de gaze cu efect de seră generate în UE sunt bine raportate, dar este 
necesară o mai bună cunoaștere a situației în vederea unor reduceri viitoare”, JO C 400, 26.11.2019, p. 16.
2 Raportul special nr. 07/2019 „Acțiunile UE în domeniul asistenței medicale transfrontaliere: ambiții 



PA\1215109RO.docx 5/5 PE658.870v01-00

RO

pacienților potențiali cu privire la drepturile lor, problemele și întârzierile în schimbul 
electronic de date privind sănătatea pacienților între statele membre și accesul la 
asistență medicală pentru pacienții care suferă de boli rare;

17. atrage atenția asupra provocărilor identificate din nou în RAA al DG Sănătate și 
Siguranță Alimentară în ceea ce privește punerea în aplicare a cadrului financiar comun 
în domeniul lanțului alimentar; ia act de faptul că lipsa unui mecanism de rezervă pentru 
situații de criză înseamnă că situațiile de urgență necesită realocări de fonduri de la alte 
activități importante, în timp ce nu există o metodă stabilită de evaluare pentru 
animalele, plantele și produsele care trebuie sacrificate sau distruse în cursul măsurilor 
de limitare a răspândirii bolilor;

18. 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 2019.

importante, dar este nevoie de o ameliorare a gestionării”, JO C 192, 7.6.2019, p. 29.


