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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών να συμπεριλάβει ως αρμόδια επιτροπή τις 
ακόλουθες προτάσεις στην πρόταση ψηφίσματός της:

1. Θεωρεί τα συνολικά ποσοστά εκτέλεσης των κονδυλίων του προϋπολογισμού για το 
περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων ικανοποιητικά.

2. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω τη βοήθεια προς τους αιτούντες στο 
πλαίσιο πολυετών προγραμμάτων· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες 
μεγαλύτερης εξειδίκευσης των προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων και καλύτερης 
συνδρομής προς τους αιτούντες, ώστε να αποφεύγεται η υποβολή πολυάριθμων αιτήσεων 
για έργα που σαφώς δεν πληρούν τα κριτήρια χρηματοδότησης ή είναι χαμηλής ποιότητας, 
επισημαίνοντας παράλληλα ότι χρειάζεται περαιτέρω εργασία για να καταστεί 
ικανοποιητική η κατάσταση·

3. επισημαίνει ότι τα ποσοστά των πληρωμών τόσο για το περιβάλλον όσο και για την 
πολιτική στους τομείς της υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων ήταν κάτω από 80%· 
αναγνωρίζει τις δυσκολίες του προγραμματισμού των αναγκών σε πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων, δεδομένου ότι η υποβολή τιμολογίων για τους αποδέκτες και τους 
αναδόχους βρίσκεται ως επί το πλείστον εκτός του ελέγχου της Επιτροπής· ζητεί, πάντως, 
από την Επιτροπή, να εξετάσει προσεκτικά τις διαδικασίες της και να δει αν θα μπορούσε 
να βελτιωθεί η εκτέλεση των πιστώσεων πληρωμών·

4. Επισημαίνει ότι η συμμόρφωση προς τις διοικητικές και οικονομικές διατάξεις του 
δημοσιονομικού κανονισμού δεν θα πρέπει να προκαλεί περιττές καθυστερήσεις στη 
χορήγηση των επιχορηγήσεων ή την επιλογή έργων για χρηματοδότηση.

5. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, πιστεύει ότι μπορεί να χορηγηθεί απαλλαγή στην 
Επιτροπή για τις δαπάνες στους τομείς της περιβαλλοντικής πολιτικής, της δημόσιας 
υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων.



PE 360.060v01-00 4/10 PA\571540EL.doc

EL

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η παρούσα γνωμοδότηση εξετάζει την εκτέλεση του προϋπολογισμού στους τομείς του 
περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων για το οικονομικό έτος 
2004. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τα ποσοστά εκτέλεσης των υποχρεώσεων για τις θέσεις του προϋπολογισμού που αφορούν το 
περιβάλλον ήταν πολύ καλά όσον αφορά τις εσωτερικές πολιτικές, και κυμάνθηκαν στα 
επίπεδα του 96%. Τούτο οφείλεται ως επί το πλείστον στα υψηλά ποσοστά αναλήψεων 
υποχρεώσεων στα προγράμματα Forest Focus και LIFE, που αντιπροσωπεύουν πάνω από τα 
δύο τρίτα του προϋπολογισμού στο συγκεκριμένο τομέα πολιτικής. Τα ποσοστά ανάληψης 
υποχρεώσεων για τα ανωτέρω προγράμματα κυμάνθηκαν μεταξύ 97% και 99%. Τα ποσοστά 
ανάληψης υποχρεώσεων για τα τρία μικρότερα προγράμματα, πολιτική προστασία, αστική 
ανάπτυξη και θαλάσσια ρύπανση, ήταν σχετικά χαμηλά, 75%, 72% και 57%, αντίστοιχα. Τα 
προγράμματα αυτά είναι ειδικού χαρακτήρα και επομένως ο αριθμός των επιλέξιμων 
αιτούντων είναι μικρός. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι συνεισφορές που χρειάστηκαν για έργα 
ήταν μικρότερες από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί. Το 2004, το ποσοστό εκτέλεσης του σκέλους 
του προγράμματος LIFE που αφορά την εξωτερική πολιτική ήταν σχετικά χαμηλό, 73%, 
λόγω της χαμηλής ποιότητας των αιτήσεων για έργα. Η προσπάθεια της Επιτροπής για 
βελτίωση των προτάσεων υποβολής προσφορών και μεγαλύτερη δημοσιότητα δεν απέδωσαν 
τα αναμενόμενα.

Τα ποσοστά εκτέλεσης των θέσεων της ΓΔ Περιβάλλοντος για "Νομοθεσία, δράσεις 
ευαισθητοποίησης και λοιπές γενικές δράσεις" υπολείπονται κατά του μέσου όρου (79% και 
78%). Τα συγκεκριμένα κονδύλια χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη ευρέος φάσματος 
ενεργειών της Επιτροπής για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και την ανάπτυξη 
νέων πολιτικών πρωτοβουλιών. Οι πόροι εκτελούνται μέσω προσκλήσεων για υποβολή 
προτάσεων για επιχορηγήσεις και διαδικασιών ανάθεσης μελετών ή συμβάσεων παροχής 
υπηρεσιών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΓΔ περιβάλλοντος, το επίπεδο των υποχρεώσεων 
οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι το 2004 ήταν μεταβατικό έτος για την Επιτροπή. 
Ορισμένες ενέργειες αναβλήθηκαν για το 2005, προκειμένου η νέα Επιτροπή να μπορέσει να 
λάβει τις αναγκαίες αποφάσεις. Οι πόροι επικεντρώθηκαν σε προτάσεις συνέχειας και 
εφαρμογής.

Η συνολική εικόνα είναι λιγότερο ικανοποιητική όσον αφορά τις πληρωμές. Το ποσοστό 
πληρωμών, 77%, θα μπορούσε φυσικά να είναι υψηλότερο. Η Επιτροπή μπορεί βεβαίως να 
βελτιώσει τα συστήματά της για τη διαχείριση των έργων, το σχεδιασμό και την τήρηση 
λογιστικών βιβλίων, υπάρχουν όμως πάντα στοιχεία των έργων και των επιχορηγήσεων που 
είναι εκτός του άμεσου ελέγχου της. Από την άλλη πλευρά, υπενθυμίζεται ότι το (τελικό) 
ποσοστό πληρωμών αποτελεί δείκτη της επιτυχίας της όλης διαδικασίας, από τη θέσπιση μιας 
νομικής πράξης έως την επιλογή των επιμέρους έργων και τις πληρωμές στους αποδέκτες. 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Το 2004 ήταν το δεύτερο έτος εφαρμογής του πολυετούς προγράμματος για τη δημόσια υγεία 
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(2003-2008), που κυριαρχεί στις δαπάνες για την υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 
πρόγραμμα εξακολούθησε να προσελκύει μεγάλο αριθμό αιτήσεων, οι οποίες ήταν τώρα 
περισσότερο εξειδικευμένες και ποιοτικά καλύτερες από ό,τι κατά το πρώτο έτος. Οι 
πιστώσεις του 2004 κατέστη δυνατόν να δεσμευτούν σχεδόν κατά 95%. 

Χρησιμοποιήθηκαν έως και 60% των πιστώσεων πληρωμών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΓΔ 
SANCO, οι επιμέρους υποχρεώσεις για τις συμφωνίες επιχορηγήσεων αναλήφθηκαν 
αργότερα μέσα στο έτος από ό,τι προβλεπόταν, και συνεπώς δεν πραγματοποιήθηκαν το 2004 
πληρωμές προχρηματοδότησης για συμφωνίες επιχορήγησης στο πλαίσιο προσκλήσεων για 
υποβολή προτάσεων του 2004. Οι καθυστερήσεις οφείλονταν εν μέρει στην καθιέρωση των 
πολυμερών συμφωνιών επιχορηγήσεων, που απαιτούσαν χρονοβόρες διατυπώσεις. Επιπλέον, 
το προπαρασκευαστικό έργο για τον Εκτελεστικό Οργανισμός για το Πρόγραμμα Δημόσιας 
Υγείας για το διάστημα 2007-2013 δέσμευσε μέρος του ανθρώπινου δυναμικού για την 
εκτέλεση του προγράμματος. Η ΓΔ SANCO προσπαθεί συνειδητά να βελτιώσει τον κύκλο 
εκτέλεσης με διάφορα μέτρα διοικητικού χαρακτήρα και διαχείρισης έργου. 

Η ΓΔ υγείας και προστασίας των καταναλωτών ήταν υπεύθυνη, και πάλι μαζί με τη ΓΔ 
γεωργίας, για την εκτέλεση του Κοινοτικού Ταμείου για τα καπνά. Τα αυξημένα ποσοστά 
εκτέλεση (99,2% για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 87% για τις πιστώσεις 
πληρωμών) αντικατοπτρίζουν το γεγονός ότι τα διαθέσιμα κονδύλια επικεντρώθηκαν σε μία 
ενιαία πολυετή σύμβαση που είναι ευκολότερη στη διαχείριση από ό,τι πολλές μικρότερες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 2004

(σε εκατ. ευρώ)
Θέση του 
προϋπολο

γισμού

Ονομασία Σύνολο 
πιστώσεων 
ανάληψης 

υποχρεώσεων
(αρχικός 

προϋπολογισμός 
2004, 

συμπληρωματικ
οί και 

διορθωτικοί 
προϋπολογισμοί 
και μεταφορές 

πιστώσεων, 
πρόσθετες 
πιστώσεις, 

συμπεριλαμβανο
μένων 

μεταφορών από 
το 2003, 

επαναχρησιμοπο
ίηση εσόδων, 

κ.λπ.)

Αναληφθείσες 
υποχρεώσεις

% Σύνολο 
πιστώσεων 
πληρωμών
(αρχικός 

προϋπολογισμός 
2004, 

συμπληρωματικ
οί και 

διορθωτικοί 
προϋπολογισμοί 
και μεταφορές 

πιστώσεων, 
πρόσθετες 
πιστώσεις, 

συμπεριλαμβανο
μένων 

μεταφορών από 
το 2003, 

επαναχρησιμοπο
ίηση εσόδων, 

κ.λπ.)

Αποτέλεσμα %

17 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
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17 03 01 
01

Δημόσια υγεία (2003-2008) 60.6 57.2 94.4 43.6 26.2 60.0

17 01 04 
02

Δημόσια υγεία (2003-2008) -
Δαπάνες διοικητικής διαχείρισης

4.2 3.7 88.9 4.2 0.7 17.4

17 03 02 Κοινοτικό Ταμείο Καπνού 14.4 14.3 99.2 22.1 7.9 35.8

07 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Σύνολο 
αναλήψεων 

υποχρεώσεων 
2004

Αναληφθείσες 
υποχρεώσεις

% Σύνολο 
πιστώσεων 

πληρωμών 2004

Αποτέλεσμα %

07 03 01 
01

Προστασία των δασών 30.0 29.7 99.2 24.5 2.1 8.7

07 03 02 Πρόγραμμα κοινοτικής δράσης 
για την υποστήριξη μη 
κυβερνητικών οργανισμών που 
αναπτύσσουν δραστηριότητα, 
κυρίως στον τομέα της 
προστασίας του περιβάλλοντος

6.5 6.49 99.8 6.2 4.9 79.5

07 03 03 Life III [χρηματοδοτικό μέσο 
για το περιβάλλον (2000-2004)] 
- Δράσεις στο κοινοτικό έδαφος 
- Μέρος I (προστασία της 
φύσης)

78.5 76.1 97.0 59.3 45.8 77.1

07 01 04 LIFE III [χρηματοδοτικό μέσο 3.2 3.0 95.1 3.2 0.3 9.8
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02 * για το περιβάλλον (2000-2004)] 
- Δράσεις στο κοινοτικό έδαφος 
- Μέρος I (προστασία της 
φύσης) - Δαπάνες για τη 
διοικητική διαχείριση

07 03 04 LIFE III - Δράσεις στο 
κοινοτικό έδαφος - Μέρος II 
(προστασία του περιβάλλοντος)

78.4 76.1 97.0 58.5 46.1 78.8

07 01 04 
03 *

LIFE III  - Δράσεις στο 
κοινοτικό έδαφος - Μέρος II -
Δαπάνες για τη διοικητική 
διαχείριση

4.5 4.4 98.4 4.4 1.8 41.5

07 03 06 
01

Πρόγραμμα κοινοτικής δράσης 
στον τομέα της πολιτικής 
προστασίας

7.2 5.4 74.8 4.6 3.4 74.6

07 01 04 
04 *

Πρόγραμμα κοινοτικής δράσης 
στον τομέα της πολιτικής 
προστασίας — Δαπάνες για τη 
διοικητική διαχείριση

0.091 0.088 95.7 0.092 0.044 48.3

07 03 08 Περάτωση του κοινοτικού 
πλαισίου συνεργασίας για την 
αειφόρο ανάπτυξη σε αστικό 
περιβάλλον

5.1 4.2 81.9 2.4 1.8 72.7

07 03 09 Κοινοτική συνεργασία στον 1.3 0.76 57.3 1.3 0.65 50.5
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τομέα της θαλάσσιας ρύπανσης

07 04 02 Δράσεις ευαισθητοποίησης και 
λοιπές γενικές δράσεις 
σχετιζόμενες με τα κοινοτικά 
προγράμματα δράσης στον 
τομέα του περιβάλλοντος

14.0 10.9 77.6 10.5 9.0 85.2

07 05 01 Νομοθεσία στον τομέα του 
περιβάλλοντος - Δαπάνες για τη 
διοικητική διαχείριση

8.4 6.5 77.6 5.9 5.2 89.1

07 01 04 
01*

Νομοθεσία, δράσεις 
ευαισθητοποίησης και λοιπές 
γενικές δράσεις, σχετιζόμενες με 
τα κοινοτικά προγράμματα 
δράσης στον τομέα του 
περιβάλλοντος - Δαπάνες για τη 
διοικητική διαχείριση

6.1 4.8 79.3 6.1 1.3 21.5

07 02 01 Συμμετοχή στις διεθνείς 
δραστηριότητες στον τομέα του 
περιβάλλοντος

5.8 5.3 92.3 6.7 6.7 100

07 01 04 
06*

Συμμετοχή στις διεθνείς 
δραστηριότητες στον τομέα του 
περιβάλλοντος — Δαπάνες για 
τη διοικητική διαχείριση

0.54 0.12 21.8 0.54 0.06 11.0

07 02 02 LIFE III (χρηματοδοτικό μέσο 10.7 7.8 72.9 6.8 4.9 72.3
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για το περιβάλλον) - Ενέργειες 
εκτός κοινοτικού εδάφους

07 01 04 
05

LIFE III (χρηματοδοτικό μέσο 
για το περιβάλλον) - Δράσεις 
στο εξωτερικό του εδάφους της 
Κοινότητας - Δαπάνες για τη 
διοικητική διαχείριση

0.38 0.37 98.0 0.38 0.23 59.2

* Επισημαίνεται ότι μέρος των διοικητικών δαπανών δεσμεύτηκε σύμφωνα με τον προηγούμενο δημοσιονομικό κανονισμό. Τα στοιχεία αυτά δεν 
περιλαμβάνονται στον πίνακα.


