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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. υπογραμμίζει τον ρόλο της πολιτικής περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας των τροφίμων 
της ΕΕ στην επίτευξη του συνολικού στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης στο πλαίσιο της 
ανανεωμένης στρατηγικής της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση· τονίζει
τη σημασία της διατήρησης και της περαιτέρω διασφάλισης ενός υψηλού επιπέδου 
προστασίας σε αυτούς τους τομείς πολιτικής ενόψει των σημερινών και των μελλοντικών 
πολιτικών προκλήσεων· ζητεί να διατεθούν επαρκείς πόροι για την περαιτέρω ανάπτυξη, 
υλοποίηση και επιβολή της πολιτικής περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας των τροφίμων 
της ΕΕ, ιδίως στους τομείς που σχετίζονται με την αλλαγή του κλίματος·

2. τονίζει τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως παγκόσμιου εταίρου και τον ηγετικό ρόλο 
της σε πολλές διεθνείς περιβαλλοντικές συμφωνίες, όπως οι παγκόσμιες συμβάσεις για 
την αλλαγή του κλίματος, τη βιοποικιλότητα, τις χημικές ουσίες και τα απόβλητα· ζητεί 
να διατεθούν περισσότεροι πόροι για διεθνείς περιβαλλοντικές δραστηριότητες
προκειμένου η ΕΕ να μπορέσει να διατηρήσει την ηγετική θέση της στη διεθνή πολιτική 
περιβάλλοντος και στον καθορισμό της ατζέντας για τη διεθνή συνεργασία·

3. υπογραμμίζει ότι οι προκλήσεις που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την 
καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος πρέπει να αντικατοπτρίζονται στις 
προτεραιότητες του προϋπολογισμού της ΕΕ· σημειώνει ότι οι προτεραιότητες αυτές θα 
απαιτήσουν πρόσθετους δημοσιονομικούς πόρους, ιδίως για τη δέσμη προτάσεων για την 
αλλαγή του κλίματος που υπέβαλε η Επιτροπή, για τον καταμερισμό της προσπάθειας,
την εμπορία εκπομπών, τη δέσμευση και αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα καθώς 
και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

4. επισημαίνει τη σημασία των πιλοτικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών δράσεων
για τον προσδιορισμό τόσο της ανάγκης για νέα προγράμματα προϋπολογισμού με σκοπό 
να ανταποκριθεί κανείς στις ανάγκες και τις απαιτήσεις όσον αφορά την πολιτική του 
περιβάλλοντος και της υγείας όσο και της αποτελεσματικότητας αυτών των 
προγραμμάτων· και, όπως ισχύει για όλες τις δαπάνες του προϋπολογισμού, επιμένει ότι 
τα σχέδια που εφαρμόζονται δοκιμαστικά επιφέρουν πραγματική προστιθέμενη αξία σε 
επίπεδο ΕΕ και προτρέπει την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε όλα τα 
προγράμματα με αντίκτυπο στην αλλαγή του κλίματος· προτρέπει την Επιτροπή να δώσει 
συνέχεια στα πιλοτικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές δράσεις που σχετίζονται με 
την πολιτική περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας των τροφίμων. Αυτά τα πιλοτικά 
σχέδια πρέπει να συνεχιστούν και να στηριχθούν νέα σχέδια σχετικά με την αλλαγή του 
κλίματος·

5. υπογραμμίζει τη σημασία του προγράμματος LIFE+ ως του συνεκτικού χρηματοδοτικού 
μέσου για μια εξορθολογισμένη και απλοποιημένη προσέγγιση για τη στήριξη της 
ανάπτυξης και της υλοποίησης της πολιτικής περιβάλλοντος· σημειώνει ότι η τελική 
διανομή μεταξύ των τομέων της πολιτικής περιβάλλοντος των σχεδίων που θα 
συγχρηματοδοτηθούν θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα της πρόσκλησης υποβολής 
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προτάσεων που θα διοργανωθεί το 2009· αναμένει ότι η πλειονότητα των πιστώσεων θα 
διατεθεί σε σχέδια στους τομείς της φύσης και της βιοποικιλότητας, αλλά ότι και άλλοι 
τομείς που καλύπτονται από το έκτο κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον θα 
ωφεληθούν από συγχρηματοδότηση μέσω του LIFE+· καλεί την Επιτροπή να εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις της για έγκαιρες αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές·

6. χαιρετίζει την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος για τη δημόσια υγεία 2003 - 2007 
και την πολλά υποσχόμενη δρομολόγηση του προγράμματος για τη δημόσια υγεία 2008 -
2013 με αύξηση του ύψους των ανειλημμένων υποχρεώσεων και των πληρωμών· καλεί 
την Επιτροπή να διασφαλίσει την αποδοτική ως προς το κόστος χρησιμοποίηση των 
διαθέσιμων πιστώσεων·

7. τονίζει την ανάγκη αύξησης της ενημέρωσης του κοινού για τις αρνητικές συνέπειες της 
κατανάλωσης καπνού, συμπεριλαμβανομένου του παθητικού καπνίσματος· επικροτεί το 
γεγονός ότι η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για συνέχιση της χρηματοδότησης του 
κοινοτικού ταμείου καπνού για τη χρηματοδότηση εκστρατειών ενημέρωσης για τους 
κινδύνους που συνδέονται με τον καπνό· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η εν λόγω 
χρηματοδοτική στήριξη θα λήξει το 2009· καλεί την Επιτροπή να βρει νέες πηγές 
χρηματοδότησης· σημειώνει τη δημόσια διαβούλευση για την πράσινη βίβλο – Για μια 
Ευρώπη απαλλαγμένη από το κάπνισμα και την έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της 
οδηγίας για τη διαφήμιση των προϊόντων καπνού που δείχνουν την ύπαρξη δυσκολιών 
στη συνεκτική εφαρμογή σε επίπεδο κρατών μελών·

8. σημειώνει τη σχεδιαζόμενη αύξηση των επιδοτήσεων από τον προϋπολογισμό του 2009 
προς τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA), τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων
(ΕΚΠΕΝ) και την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ)·

9. εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή προτίθεται να περικόψει 
τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMEA) κατά 2,66% σε 
σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2008 και ότι 8,2 εκατομμύρια ευρώ για το ΕΚΠΕΝ 
πρέπει να διατεθούν για τη δημιουργία αποθεματικού, αντισταθμίζοντας έτσι την 
προβλεπόμενη αύξηση των επιδοτήσεων σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2008·

10. τονίζει ακόμη μία φορά την ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση των οργανισμών 
προκειμένου να φέρνουν σε πέρας τα καθήκοντά τους, αλλά χωρίς να μειώνονται τα 
κεφάλαια που είναι διαθέσιμα για άλλες κοινοτικές δραστηριότητες· ζητεί τον προσεκτικό 
έλεγχο των αρμοδιοτήτων των οργανισμών και των δραστηριοτήτων της Επιτροπής 
προκειμένου να αποφευχθούν αλληλεπικαλύψεις και να διασφαλιστεί η εκτέλεση των 
αναγκαίων εργασιών με τον αποδοτικότερο ως προς το κόστος και ορθολογικότερο 
τρόπο·

11. υπογραμμίζει την ανάγκη για μια γενική πολιτική προσέγγιση για την οριζόντια 
αξιολόγηση των ευρωπαϊκών οργανισμών το ταχύτερο δυνατόν προκειμένου να 
αναπτυχθεί μια κοινή βάση για την αξιολόγηση της απόδοσης και την κατάλληλη 
αντιμετώπιση των οργανισμών· χαιρετίζει την υποβολή της ανακοίνωσης της Επιτροπής 
«Ευρωπαϊκοί οργανισμοί – Πορεία προς το μέλλον» ως πρώτο βήμα προς μια οριζόντια 
αξιολόγηση των ρυθμιστικών οργανισμών ως τα τέλη του 2009·
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12. επισημαίνει ότι νεοεγκριθείσα και επικείμενη νομοθεσία, όπως η νομοθετική δέσμη για τα 
παρασιτοκτόνα, τα φάρμακα προηγμένων θεραπειών, τα νέα τρόφιμα και η παροχή 
πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, καθώς και οι επιστημονικές και 
τεχνολογικές εξελίξεις, όπως η νανοτεχνολογία, θα αυξήσουν τον φόρτο εργασίας και τις 
αρμοδιότητες των συναφών οργανισμών· τονίζει ότι πρέπει να παρασχεθούν στους 
οργανισμούς επαρκή μέσα χρηματοδότησης προκειμένου να είναι σε θέση νε φέρουν σε 
πέρας τις νέες αρμοδιότητές τους από διοικητική και επιχειρησιακή άποψη.



PA\731467EL.doc PE409.436v02-00

EL EL

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Γενικές πληροφορίες

Το προσχέδιο προϋπολογισμού (ΠΠ) για το έτος 2009 προβλέπει συνολικά
134,4 δισεκατομμύρια ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων. Αυτό αντιπροσωπεύει 
ποσοστό 1,04% του κοινοτικού ΑΕΕ, και συνιστά αύξηση 3,1% σε σχέση με τον 
προϋπολογισμό του 2008. Ένα περιθώριο 2,63 δισεκατομμυρίων ευρώ παραμένει διαθέσιμο
σε σχέση με το ανώτατο όριο του δημοσιονομικού πλαισίου. Προτείνονται πιστώσεις 
πληρωμών ύψους 116,7 δισεκατομμυρίων ευρώ (0,90% του ΑΕΕ). Αυτό αντιπροσωπεύει 
μείωση κατά 3,3% σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2008.

Η μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη και η απασχόληση παραμένουν σταθερά στην 
κορυφή των δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταλαμβάνοντας τη μερίδα του λέοντος –
σχεδόν 45%– του προτεινόμενου προϋπολογισμού για το 2009. Ωστόσο, οι επενδύσεις στο 
περιβάλλον υποτίθεται ότι αυξάνονται, και το 2009 τα συνολικά κονδύλια για την επιδίωξη
όλων των περιβαλλοντικών στόχων προβλέπεται να αντιστοιχούν σε ποσοστό μεγαλύτερο 
από το 10% του προϋπολογισμού, δηλ. 14 δισεκατομμύρια ευρώ. Σχεδιάζονται προσπάθειες 
για την αύξηση των διατομεακών «πράσινων» επενδύσεων, με μια αύξηση κατά 17,3% εκτός 
των τομέων της συνοχής και της ανάπτυξης της υπαίθρου. Η συνολική χρηματοδότηση για 
τους ενεργειακούς στόχους, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής ασφάλειας, των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της έρευνας έχει καθοριστεί σε 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ
περίπου.

Επιμέρους προϋπολογισμοί (ΠΠ 2009) στην αρμοδιότητα της επιτροπής αυτής

Η γνήσια πολιτική περιβάλλοντος καλύπτεται κατά κύριο λόγο από τον τομέα 2 του ΠΠ του 
2009, «Διατήρηση και διαχείριση φυσικών πόρων». Το ΠΠ 2009 εμφανίζει για τον τίτλο 07 
«Περιβάλλον» συνολικό ποσό επιχειρησιακών δαπανών 344,857 εκατομμυρίων ευρώ. 
Συνεκτιμώντας τα κονδύλια που προβλέπονται στον τίτλο 19 06 05 για παρεμβάσεις 
πολιτικής προστασίας σε τρίτες χώρες, τα συνολικά κονδύλια προς διαχείριση υπό την 
ευθύνη της ΓΔ Περιβάλλοντος ανέρχονται σε 352,857 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή αύξηση 
στις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων κατά 3,9% σε σύγκριση με το 2008.

Life+

Το πρόγραμμα LIFE+, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιούνιο του 2007, θα διανύει το 2009 
το τρίτο έτος εφαρμογής του. Το ύψος των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που 
προτείνεται στο ΠΠ για το 2009 αντιστοιχεί απολύτως στον δημοσιονομικό προγραμματισμό 
του μέσου και στο χρηματοδοτικό κονδύλιο που καθορίζεται στο άρθρο 10 του κανονισμού 
LIFE+. Αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 9% σε σύγκριση με το επίπεδο των αναλήψεων 
υποχρεώσεων που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του προϋπολογισμού για το 2008.

Επί του συνόλου των αναλήψεων υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής 
βοήθειας), άνω του 78% (δηλ. 225 εκατομμύρια ευρώ) θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση 
σχεδίων με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία μέσω μιας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων που 
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θα διοργανωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκ των οποίων τουλάχιστον 112,5 
εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για σχέδια στους τομείς της Φύσης και της Βιοποικιλότητας.

Παρότι η τελική έκβαση των υποστηριζόμενων σχεδίων θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα
της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων που θα διοργανωθεί το 2009, η Επιτροπή προσδοκά 
ότι, επιπλέον των τομέων της Φύσης και της Βιοποικιλότητας, όλοι οι τομείς πολιτικής που
καλύπτονται από το έκτο κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον θα ωφεληθούν από 
σχέδια στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+: η Επιτροπή προσδοκά συγκεκριμένα μια 
αύξηση των σχεδίων που σχετίζονται με στρατηγικές προσεγγίσεις στην ανάπτυξη και 
εφαρμογή πολιτικής στους τομείς της αλλαγής του κλίματος (καινοτόμες πολιτικές 
προσεγγίσεις, στήριξη για την ανάπτυξη και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, μέθοδοι και 
μέσα μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, και μέτρα προσαρμογής και 
μετριασμού), του περιβάλλοντος και της υγείας (ποιότητα του αέρα, ύδατα, θόρυβος και 
αστική διαχείριση / ανάπτυξη, χημικές ουσίες και παρασιτοκτόνα), και της βιώσιμης 
παραγωγής και κατανάλωσης (ολοκληρωμένη πολιτική προϊόντων και διαχείριση και 
πρόληψη αποβλήτων).

Το άλλο τμήμα του επιχειρησιακού κονδυλίου του προϋπολογισμού 07 03 07 (περίπου 45 
εκατομμύρια ευρώ) έχει στόχο τη στήριξη μέτρων σε επίπεδο ΕΕ για την εφαρμογή και την 
ανάπτυξη περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθώς και μέτρων ενημέρωσης και συμμετοχής 
ενδιαφερομένων φορέων στη διαδικασία αυτή (μέσω στήριξης προς ΜΚΟ που 
δραστηριοποιούνται κυρίως στους τομείς της προστασίας και της βελτίωσης του 
περιβάλλοντος σε ευρωπαϊκό επίπεδο). Οι πόροι αυτοί στηρίζουν επίσης μελέτες, έρευνες και 
την παροχή υπηρεσιών που παρέχουν στην Επιτροπή τη δυνατότητα να διευκολύνει τη 
βελτίωση της νομοθεσίας. Σύμφωνα με τη δέσμευση του έκτου προγράμματος δράσης για το 
περιβάλλον να βασιστεί η περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ σε τεκμηριωμένα επιστημονικά 
στοιχεία και στα βέλτιστα διαθέσιμα δεδομένα, οι μελέτες, οι εκτιμήσεις επιπτώσεων, οι 
αξιολογήσεις πολιτικής και άλλες υπηρεσίες στήριξης που αγοράζονται μέσω του LIFE+ 
αποτελούν αναγκαίο εργαλείο στήριξης της πολιτικής.

Πολιτική προστασία

Ένα από τα κύρια νέα χαρακτηριστικά του χρηματοδοτικού μέσου για την πολιτική 
προστασία είναι η δυνατότητα της Επιτροπής να αντιμετωπίζει αποτελεσματικότερα το 
ζήτημα της μεταφοράς της βοήθειας που προσφέρεται από κράτη μέλη. Βάσει του 
χρηματοδοτικού μέσου για την πολιτική προστασία, θα δημιουργηθούν και θα εφαρμοστούν 
κατάλληλες υπηρεσίες και υποδομές προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και 
ταχεία μεταφορά στην πληγείσα χώρα της βοήθειας που ζητείται και προσφέρεται σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης μέσω του κοινοτικού μηχανισμού, ανεξαρτήτως εάν η πληγείσα 
χώρα βρίσκεται εντός της ΕΕ (περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ βάσει της γραμμής του 
προϋπολογισμού 07 04 01) ή εκτός της ΕΕ (τα 8 εκατομμύρια ευρώ που προβλέπονται βάσει 
της γραμμής του προϋπολογισμού 19 06 05).

Το επίπεδο των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων είναι απολύτως σύμφωνο με τον 
πολυετή δημοσιονομικό προγραμματισμό που συμφωνήθηκε στον τομέα 3B του 
δημοσιονομικού πλαισίου. Πρέπει να σημειωθεί ότι η πραγματική χρήση του τμήματος των 
πόρων του προϋπολογισμού που έχει δεσμευθεί για την αντίδραση σε μείζονες καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης, που εκ φύσεως είναι απρόβλεπτες, εξαρτάται από την επέλευση 



PE409.436v02-00 8/11 PA\731467EL.doc

EL

καταστροφών και τη μετέπειτα υποβολή αιτημάτων από τα κράτη μέλη για βοήθεια για τη 
μεταφορά. Σε περίπτωση που το ποσό των πιστώσεων χρειαστεί να προσαρμοστεί κατά τη 
διάρκεια του δημοσιονομικού έτους 2009, αυτό μπορεί να γίνει μέσω διαδικασιών μεταφοράς
πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένης της «συγκεντρωτικής διαδικασίας μεταφοράς πιστώσεων» 
τον Σεπτέμβριο του 2009.

Παγκόσμια περιβαλλοντικά ζητήματα

Από το 2007, η εξωτερική δράση στον τομέα του περιβάλλοντος καλύπτεται από μέσα 
εξωτερικών δράσεων στον τομέα πολιτικής 21 (Ανάπτυξη), και ιδίως μέσω του ENRTP 
(Θεματικό πρόγραμμα για το περιβάλλον και την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων 
συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας, κεφάλαιο 21 04 του ΠΠ). Οι μόνες πιστώσεις που 
παραμένουν στον τίτλο 07 είναι εκείνες που αφορούν την καταβολή υποχρεωτικών εισφορών 
σε πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες, που μειώνονται ελαφρώς το 2009 (-3,1% σε 
σύγκριση με το 2008). Η μικρή μείωση οφείλεται στο γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των 
εισφορών καταβάλλεται σε δολάρια ΗΠΑ (συναλλαγματική ισοτιμία με το ευρώ).

Πιλοτικά σχέδια και προπαρασκευαστικές δράσεις 

Το πλαίσιο για την υλοποίηση προπαρασκευαστικών δράσεων και πιλοτικών σχεδίων που 
εγκρίθηκε στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2008 έχει πλέον δημιουργηθεί, κατόπιν 
επαφών με το Κοινοβούλιο για τα πιλοτικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές δράσεις που 
εγκρίθηκαν με δική του πρωτοβουλία. 

Δεν υπάρχουν ενδείξεις για προβλήματα υλοποίησης των πιστώσεων ανάληψης 
υποχρεώσεων το 2008. Ωστόσο, δεδομένου του χρόνου που απαιτείται για την 
πραγματοποίηση των αναγκαίων διαδικασιών (προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, 
προσκλήσεις υποβολής προσφορών), είναι πιθανό ένα σημαντικό ποσοστό των πιστώσεων 
πληρωμών να μην χρησιμοποιηθεί και να πρέπει είτε να μεταφερθεί στο 2009 είτε να 
δημιουργήσει ανάγκες για πιστώσεις πληρωμών τα επόμενα χρόνια (2009-2010). 

Το ΠΠ 2009 δεν προτείνει την παράταση των εν λόγω πιλοτικών σχεδίων.

Υγεία και ασφάλεια των τροφίμων

Το πρόγραμμα για τη δημόσια υγεία υπάγεται στον τομέα 3, «Ιθαγένεια, ελευθερία, ασφάλεια 
και δικαιοσύνη». Οι κύριες γραμμές του προϋπολογισμού είναι εκείνες του προγράμματος για 
την υγεία, των δύο οργανισμών (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και 
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων) και του ταμείου καπνού.

Το νέο πρόγραμμα για την υγεία (2008-2013) αντικατέστησε το πρώτο πρόγραμμα για τη 
δημόσια υγεία (2003–2008) από την 1η Ιανουαρίου 2008. Οι συνολικές πιστώσεις για το νέο 
πρόγραμμα ανέρχονται σε 321,5 εκατομμύρια ευρώ, ποσό σημαντικά μικρότερο από αυτό 
που είχε προβλεφθεί αρχικά, όταν η Επιτροπή παρουσίασε την πρότασή της και το 
Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση. Οι πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων για το πρόγραμμα για τη δημόσια υγεία II προβλέπεται να αυξηθούν κατά 4% 
περίπου, από 45 εκατομμύρια ευρώ το 2008 σε 47 εκατομμύρια ευρώ το 2009. Η αύξηση των 
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πιστώσεων για τη δράση «προστασία των πολιτών από τους κινδύνους για την υγεία» μεταξύ 
2007 και 2008 (4,43 εκατομμύρια ευρώ, ήτοι 48,5%) και μεταξύ 2008 και 2009 (1,44 
εκατομμύρια ευρώ, ήτοι 10,6%) αντικατοπτρίζει την ανάγκη ενίσχυσης της δράσης στον 
τομέα αυτόν που καλύπτει δράσεις μετριασμού των συνεπειών όπως π.χ. των πανδημιών ή 
της βιοτρομοκρατίας. 

Οι άμεσες πληρωμές από το ταμείο καπνού για εκστρατείες ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης του κοινού για τις επιβλαβείς συνέπειες της κατανάλωσης καπνού θα 
αυξηθούν από 14,25 εκατομμύρια ευρώ (2008) σε 16 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με το ΠΠ
για το 2009. Κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή υπέβαλε νέα 
πρόταση παράτασης της χρηματοδοτικής στήριξης από το ταμείο καπνού, παρότι η στήριξη 
προβλέπεται να διακοπεί το 2009. Για τον λόγο αυτόν, η κατάσταση εξακολουθεί να 
προκαλεί ανησυχία. Η κατανάλωση καπνού αποτελεί τη συχνότερη αιτία θανάτων που θα 
μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς ευθύνεται για πάνω από 
μισό εκατομμύριο θανάτους κάθε χρόνο, και για πάνω από ένα εκατομμύριο θανάτους στην 
Ευρώπη συνολικά. Εκτιμάται ότι 25% όλων των θανάτων από καρκίνο και το 15% όλων των 
θανάτων στην Ένωση θα μπορούσε να αποδοθεί στο κάπνισμα.

Τα μέτρα για την ασφάλεια των τροφίμων υπάγονται στον τομέα 2, «Διατήρηση και 
διαχείριση φυσικών πόρων». Αντιπροσωπεύουν συνολικό ποσό ύψους 297 εκατομμυρίων 
ευρώ το 2009, αύξηση κατά 12% σε σύγκριση με τα 265 εκατομμύρια ευρώ το 2008. Η 
αύξηση αυτή αντιστοιχεί κυρίως στην αύξηση του προϋπολογισμού για τα μέτρα εξάλειψης. 
Σχετίζεται με το γεγονός ότι τα κράτη μέλη θα ωφεληθούν το 2008 από τον επείγοντα 
εμβολιασμό για τον καταρροϊκό πυρετό του προβάτου (130 εκατομμύρια ευρώ, επιπλέον των 
265 εκατομμυρίων ευρώ που αναφέρθηκαν πιο πάνω) και θα πρέπει να εφαρμόσουν ένα 
πρόγραμμα εξάλειψης σε σχέση με τον καταρροϊκό πυρετό του προβάτου από το 2009.

Οι οργανισμοί: EMEA, ΕΟΠ, ΕΑΑΤ, ECHA και ΕΚΠΕΝ

Το ΠΠ για το 2008 περιλαμβάνει πιστώσεις για 25 αποκεντρωμένους οργανισμούς συνολικού 
ύψους 539,0 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 1,8% σε σύγκριση 
με τις επιδοτήσεις των οργανισμών που ανέρχονταν σε 530,18 εκατομμύρια ευρώ το 2008. 

Για τους περισσότερους οργανισμούς, οι ετήσιες κοινοτικές επιδοτήσεις για το 2009, όπως 
προτείνονται από την Επιτροπή, θα είναι χαμηλότερες σε σχέση με τις αντίστοιχες για το 
2008. Η Επιτροπή προτείνει την αύξηση των επιδοτήσεων μόνο για 8 οργανισμούς σε 
σύγκριση με το 2008, συμπεριλαμβανομένων των ΕΟΠ, ΕΑΑΤ, ECHA και ΕΚΠΕΝ, που
αντισταθμίζουν και με το παραπάνω τις μειώσεις που προβλέπονται και οδηγούν στη 
συνολική αύξηση κατά 1,8%. Οι προτεινόμενοι προϋπολογισμοί των ΕΟΠ, ΕΚΠΕΝ και 
ΕΑΑΤ θα αυξηθούν κατά περίπου 10% ή και περισσότερο το 2009. Πρέπει, ωστόσο, να 
επισημανθεί ότι 8,2 εκατομμύρια ευρώ για το ΕΚΠΕΝ προβλέπεται να διατεθούν για τη 
δημιουργία αποθεματικού, αντισταθμίζοντας έτσι την προβλεπόμενη αύξηση των 
επιδοτήσεων σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2008.

Η ανάπτυξη των οργανισμών αντικατοπτρίζεται επίσης στον αριθμό των μελών του 
προσωπικού τους. Το 1995, οι εργαζόμενοι στους οργανισμούς ήταν λιγότεροι από 
πεντακόσιοι, ενώ το ΠΠ για το 2008 προβλέπει 3973,5 και το ΠΠ για το 2009 ζητεί 4255,5 
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θέσεις για τους οργανισμούς συνολικά.

Μια αύξηση κατά 9,1% (που αντιστοιχεί σε 2,2 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον του ετήσιου 
αποπληθωριστή 2%) προτείνεται για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), για 
τη στήριξη νέων και πρόσθετων αρμοδιοτήτων που πρόκειται να αναλάβει ο ΕΟΠ σε πολυετή 
βάση. Οι προτεραιότητες για τις νέες αυτές αρμοδιότητες προσδιορίστηκαν σε συνεργασία 
μεταξύ του ΕΟΠ και της Επιτροπής.

Το φθινόπωρο του 2007 ο ΕΟΠ ανέθεσε μια σύμβαση για μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση της 
πολυετούς στρατηγικής του για την περίοδο 2004-2008. Η αξιολόγηση προχωρεί βάσει του 
προγράμματος που εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο χρησιμοποιώντας ως βασικές 
ερευνητικές μεθόδους έρευνες, συνεντεύξεις και δευτερογενείς στατιστικές αναλύσεις. Τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής θα παρουσιαστούν στο διοικητικό συμβούλιο κατά τη 
συνεδρίαση του Ιουνίου του 2008 και θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της επόμενης πενταετούς 
στρατηγικής του ΕΟΠ για την περίοδο 2009-2013. 

Το 2009 είναι ένα σημαντικό έτος για τον ΕΟΠ καθώς θα είναι το πρώτο έτος της νέας 
πολυετούς στρατηγικής για την περίοδο 2009-2013, που προβλέπει ο κανονισμός του ΕΟΠ. 
Θα είναι επίσης το κρίσιμο έτος για την εκπόνηση της έκθεσης για την επόμενη πενταετία για 
την κατάσταση και τις προοπτικές του περιβάλλοντος που επίσης προβλέπει ο κανονισμός 
ΕΟΠ (και που αναμένεται να δημοσιευθεί το 2010). Επί του παρόντος ο ΕΟΠ εκπονεί τη 
στρατηγική του (πολυετές πρόγραμμα εργασίας) για την επόμενη πενταετή περίοδο 2009-
2013 που θα δίνει προτεραιότητα σε εργασίες σχετικά με «τις αναδυόμενες παγκόσμιες 
προκλήσεις της προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος, την πρόληψη και τη διαχείριση 
καταστροφών, την αξιολόγηση οικοσυστημάτων και τη λογιστική πόρων, και τη βιώσιμη 
κατανάλωση και παραγωγή», τους τέσσερις τομείς που έχει θέσει ως προτεραιότητα η ΓΔ 
Περιβάλλοντος για πρόσθετη εργασία από πλευράς του ΕΟΠ το 2009. Επιπλέον, ο ΕΟΠ θα 
ενισχύσει τις ικανότητές του και θα στηρίξει την ανάπτυξη του Ενιαίου Συστήματος 
Πληροφοριών για το Περιβάλλον (ΕΣΠΠ), που αποτέλεσε το αντικείμενο μιας ανακοίνωσης 
της Επιτροπής το 2008.

Για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMEA) το ΠΠ για το 2009 προβλέπει ευρωπαϊκή 
συνεισφορά ύψους 36,99 εκατομμυρίων ευρώ που αντιπροσωπεύει μείωση κατά 1,01 
εκατομμύριο ευρώ σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2008 (-2,66%). Δεδομένου ότι 
πρέπει να εφαρμοστεί η προσφάτως εγκριθείσα νομοθεσία για τα παιδιατρικά φάρμακα και
τα φάρμακα προηγμένων θεραπειών, μια τέτοια μείωση μοιάζει άστοχη. Στο σχέδιο 
προγράμματος για το 2009, ο οργανισμός επισημαίνει τις βασικές αρμοδιότητές του για την 
επίτευξη των στόχων του, δηλαδή την παροχή επιστημονικών συμβουλών, την έγκριση και 
την επίβλεψη φαρμακευτικών προϊόντων. 

Το 2009, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων ΕΑΑΤ), το Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ΕΚΠΕΝ) καθώς και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός
Χημικών Προϊόντων (ECHA) θα λειτουργούν με μειωμένους ρυθμούς. Για τον λόγο αυτόν, 
το ΠΠ για το 2009 προβλέπει σημαντική αύξηση των επιδοτήσεων για την ΕΑΑΤ (11,34% -
70,7 εκατομμύρια ευρώ) και το ΕΚΠΕΝ (23,02% - 48,1 εκατομμύρια ευρώ, πριν από το 
αποθεματικό). 

Ωστόσο, το προτεινόμενο αποθεματικό ύψους 8,2 εκατομμυρίων ευρώ και μια μείωση στην 
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αύξηση του προσωπικού κατά 40 θέσεις, όπως πρότεινε η Επιτροπή, φαίνεται να είναι 
αδικαιολόγητα σε σύγκριση με τα ισχύοντα σε άλλους οργανισμούς και θα έχουν σημαντικό 
αρνητικό αντίκτυπο στη συνολική ανάπτυξη του ΕΚΠΕΝ και ιδίως στο επίπεδο 
δραστηριότητας που αναμένεται το επόμενο έτος. Η μη διαθεσιμότητα των πόρων από την 
αρχή του έτους θα έχει αντίκτυπο στην εφαρμογή του προγράμματος εργασίας και θα 
περιορίσει την ικανότητα των υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να διακυβευθεί ενδεχομένως η 
ικανότητα του Κέντρου να φέρει σε πέρας την αποστολή του. 

Για τον ECHA το ΠΠ για το 2009 προβλέπει ευρωπαϊκή συνεισφορά ύψους 62,97
εκατομμυρίων ευρώ, που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 0,56% σε σύγκριση με τον 
προϋπολογισμό του 2008. Δώδεκα μήνες μετά τη δημιουργία του, ο ECHA έχει εξελιχθεί από 
έναν οργανισμό με ελάχιστο προσωπικό σε έναν οργανισμό σε πλήρη λειτουργία με 200 
εργαζομένους. Έως το 2010, ο οργανισμός αναμένεται να έχει αναπτυχθεί πλήρως και να 
απασχολεί πλέον 450 εργαζομένους. Από την 1η Ιουνίου έως την 1η Δεκεμβρίου 2008, ο 
ECHA θα έλθει αντιμέτωπος με τις πρώτες επιχειρησιακές προκλήσεις του. Θα χειριστεί την 
προ-καταχώριση χημικών ουσιών και ενδιάμεσων προϊόντων. Αναμένονται περίπου 200.000 
φάκελοι προ-καταχώρισης. Η επόμενη μεγάλη πρόκληση αναμένεται το 2010. Ο ECHA θα 
έχει την πρώτη προθεσμία καταχώρισης των ουσιών μεγάλης ποσότητας και των πολύ 
επικίνδυνων ουσιών. Έως την ημερομηνία αυτή, όλες οι εταιρείες οφείλουν να παρουσιάσουν 
όλα τα έγγραφα τεκμηρίωσης για την ταξινόμηση και την επισήμανση των επικίνδυνων 
ουσιών.
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