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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

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

2. καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα προς περαιτέρω προαγωγή της βοήθειας που παρέχεται 
στους υποβάλλοντες αίτηση για συμμετοχή στα πολυετή προγράμματα· χαιρετίζει τις 
προσπάθειες για περισσότερο εστιασμένες προσκλήσεις για την υποβολή προσφορών και 
για παροχή περισσότερης βοήθειας στους αιτούντες για να αποφεύγονται οι υποβολές 
αιτήσεων για έργα που είναι σαφώς μη επιλέξιμα ή χαμηλής ποιότητας· σημειώνει ότι 
χρειάζεται να επιτελεσθεί περαιτέρω έργο για να καταστεί η κατάσταση ικανοποιητική·
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει διάφορα στάδια της εκτέλεσης για να τοποθετείται ο 
κύκλος εκτέλεσης νωρίτερα εντός του έτους·

3. σημειώνει ότι τα ποσοστά των πληρωμών τόσο για το περιβάλλον όσο και για την 
πολιτική στους τομείς της υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων ήταν χαμηλότερα του 
80%· αναγνωρίζει τις δυσκολίες που παρουσιάζει ο σχεδιασμός των αναγκών σε πιστώσεις 
πληρωμών, καθόσον η Επιτροπή εξαρτάται εν μέρει από την ταχεία υποβολή τιμολογίων 
για την καταβολή ποσών στους αποδέκτες και τους αναδόχους έργου· καλεί ωστόσο την 
Επιτροπή να συνεχίσει την καταβολή προσπαθειών για να βελτιώσει τις δικές της 
διαδικασίες οι οποίες έχουν αντίκτυπο στην εκτέλεση των πιστώσεων πληρωμών·

4. ελπίζει ότι το πρότυπο που θεσπίσθηκε βάσει των νέων δημοσιονομικών προοπτικών, ήτοι 
να συγκεντρώνονται όλες οι δραστηριότητες που εμπίπτουν σε έναν τομέα πολιτικής σε 
ένα ενιαίο πρόγραμμα και κονδύλιο του προϋπολογισμού, θα αυξήσει την αποδοτική 
χρησιμοποίηση των πιστώσεων που διατίθενται·

5. με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία είναι της γνώμης ότι μπορεί να χορηγηθεί απαλλαγή στην 
Επιτροπή για τις δαπάνες στους τομείς της περιβαλλοντικής πολιτικής, της δημόσιας 
υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων το 2005.
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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
2005.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τα ποσοστά εκτέλεσης των αναλήψεων υποχρεώσεων για τα κονδύλια του προϋπολογισμού 
που αφορούν το περιβάλλον ήταν πολύ καλά όσον αφορά τις εσωτερικές πολιτικές φθάνοντας 
το μέσο επίπεδο του σχεδόν 97%. Τούτο οφείλεται ως επί το πλείστον στα υψηλά ποσοστά 
αναλήψεων υποχρεώσεων στα προγράμματα LIFE και Forest Focus, που από κοινού 
αντιπροσωπεύουν τα δύο τρίτα του προϋπολογισμού για τον τομέα πολιτικής του 
περιβάλλοντος. Επίσης παρατηρείται σχεδόν πλήρης δέσμευση των πιστώσεων για τη βασική 
χρηματοδότηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Ακολουθώντας το σχήμα που παρατηρήθηκε κατά τα προηγούμενα έτη, η εκτέλεση δύο 
μικροτέρων προγραμμάτων, εκείνων για την πολιτική προστασία και τη θαλάσσια ρύπανση, 
αποδείχθηκε περισσότερο δύσκολη. Για την πολιτική προστασία το επίπεδο των αναλήψεων 
υποχρεώσεων αυξήθηκε ελαφρώς από το 2004 (75%) στο 2005 (81%), κυρίως χάρις στις 
περισσότερες προσπάθειες που κατέβαλε η Επιτροπή για καλλίτερη επικοινωνία όσον αφορά 
την πρόσκληση προς υποβολή προτάσεων. Για το πρόγραμμα της θαλάσσιας ρύπανσης οι 
διατιθέμενες πιστώσεις ήσαν περισσότερες του διπλασίου (από € 800 000 σε € 1 900 000) 
αλλά μόλις 58% κατέστη δυνατόν να εκτελεσθούν. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις τα πεδία 
είναι αρκετά ειδικά και ο αριθμός των δυνάμει αιτούντων μικρός. Όσον αφορά τη θαλάσσια 
ρύπανση, τα χαμηλά ανώτατα επίπεδα συνεισφορών που ορίζει η απόφαση του Συμβουλίου 
για τη συγχρηματοδότηση περιόρισαν περαιτέρω την συνολική χρήση των πόρων.

Πόροι που εγγράφονται στα κονδύλια του προϋπολογισμού που αφορούν 'νομοθεσία, δράσεις 
ευαισθητοποίησης και λοιπές γενικές δράσεις' και 'νομοθεσία στον τομέα του περιβάλλοντος' 
χρησιμοποιούνται προς στήριξη πολλών ειδών δράσεων στις οποίες επιδίδεται η ΓΔ 
Περιβάλλοντος για υλοποίηση της υπαρχούσης νομοθεσίας και ανάπτυξη νέων 
πρωτοβουλιών πολιτικής. Βάση για αυτές τις δράσεις είναι το 6ο κοινοτικό πρόγραμμα 
δράσης για το περιβάλλον. Οι πιστώσεις εκτελούνται μέσω προσκλήσεων προς υποβολή 
προτάσεων για διαδικασίες επιχορηγήσεων και προμηθειών για σύναψη συμβάσεων μελετών 
ή παροχής υπηρεσιών, όπου η Επιτροπή επιλέγει προσφορές που παρέχουν βέλτιστη 
αξιοποίηση του χρήματος, συχνά σε τιμές χαμηλότερες από ό,τι αναμενόταν αρχικώς. Αυτά 
τα ποσοστά αυξήθηκαν από 81% το 2004 σε 87% το 2005.

Τα ποσοστά εκτέλεσης για τις διεθνείς δραστηριότητες στον τομέα του περιβάλλοντος, 
περιλαμβανομένων των τρίτων κρατών του LIFE, ήταν κατά πολύ υψηλότερα από ό,τι το 
προηγούμενο έτος, και ανήρχοντο σε 96%. Οι προσπάθειες που κατέβαλε η Επιτροπή για να 
βελτιώσει τις προκηρύξεις προς υποβολή προτάσεων και να καταστήσει το πρόγραμμα 
ευρύτερα γνωστό απέδωσαν, με κάποια καθυστέρηση.



PA\644772EL.doc 5/5 PE 382.436v01-00

EL

Η συνολική εικόνα είναι και πάλι ολιγότερο ικανοποιητική όσον αφορά τις πληρωμές. Η 
μέση τιμή του ποσοστού εκτέλεσης ήταν 78%, ήτοι κατά προσέγγιση η ίδια όπως το έτος
2004. Προβλήματα στις αναλήψεις υποχρεώσεων το 2004 μετατράπηκαν σε προβλήματα στις 
πληρωμές ένα έτος μετά. Και πάλι, η Επιτροπή μπορεί να ελέγξει και να βελτιώσει την 
κατάσταση μόνον σε κάποιο βαθμό, καθόσον τα ποσοστά πληρωμών εξαρτώνται ευρέως από 
την υποβολή τιμολογίων από τους αναδόχους έργου και τους δικαιούχους.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Το 2004 ήταν το τρίτο έτος του πολυετούς Προγράμματος Δημόσιας Υγείας (2003-2008). Το 
πρόγραμμα συνέχισε να προσελκύει αιτήσεις αρκετά ποιοτικές και κατά συνέπεια κατέστη 
δυνατή η δέσμευση της πλειονότητας (94%) των πιστώσεων.

Οι προσπάθειες για να τοποθετείται ο κύκλος προγραμματισμού νωρίτερα εντός του έτους 
και ούτως να εγκρίνονται οι αποφάσεις για τη χρηματοδότηση νωρίτερα έφεραν αποτέλεσμα:
η αξία των πληρωμών αυξήθηκε κατά 21% από το 2004. Πέραν τούτου η πρόσκληση προς 
υποβολή προτάσεων ήταν περισσότερο εστιασμένη θεματικά και ειδική, το οποίο μείωσε τον 
αριθμό προτάσεων που ελήφθησαν και τον χρόνο που απαιτήθηκε για την αξιολόγησή τους.
Ταυτοχρόνως όμως ένα αριθμός άλλων παραγόντων ακύρωσε κάποια από αυτά τα 
επιτεύγματα: η ολοκλήρωση επί μέρους αναλήψεων υποχρεώσεων του 2004 μετατέθηκε στο
2005, και η συγκρότηση του Εκτελεστικού Οργανισμού για το Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας 
και οι προετοιμασίες για το νέο Πρόγραμμα Δημόσια Υγείας και Προστασίας των 
Καταναλωτών απορρόφησαν πολλούς πόρους. Κατά τη ΓΔ Υγείας και Προστασίας των 
Καταναλωτών, αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν η με καθυστέρηση ολοκλήρωση των επί 
μέρους αναλήψεων υποχρεώσεων για συμφωνίες επιχορηγήσεων για έργα που επελέγησαν το 
2005. Αναπόφευκτη συνέπεια ήταν η χαμηλότερη του αναμενομένου απορρόφηση των 
πιστώσεων πληρωμών, το οποίο οδήγησε τη ΓΔ Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών 
να ζητήσει σημαντικότατη μείωση (€ 17,6 εκατ.) των πιστώσεων πληρωμών.

Η ΓΔ Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών συνεχίζει να διαχειρίζεται το ήμισυ του 
Ταμείου Καπνού, ενώ το άλλο ήμισυ παραμένει υπό τον έλεγχο της ΓΔ Γεωργίας και 
Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι πόροι χρησιμοποιήθηκαν προς χρηματοδότηση της σε κοινοτική 
κλίμακα εκστρατείας "Help" κατά του καπνίσματος. Η μετάβαση από το προηγούμενο 
καθεστώς πλειόνων μικρών έργων σε εκείνο μιας ενιαίας πολυετούς εκστρατείας έχει 
βελτιώσει τη συνολική εκτέλεση του ταμείου καπνού, έχει όμως επίσης προκαλέσει 
συστηματική καθυστέρηση ενός έτους ανάμεσα στις αναλήψεις υποχρεώσεων και τις 
πληρωμές. 
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