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SUGESTII

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

1. consideră că ratele globale de execuție a liniilor bugetare pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară sunt satisfăcătoare;

2. subliniază rata globală de 94,6% de execuție a bugetului în domeniile mediului, sănătății 
publice și siguranței alimentare, ceea ce reprezintă un rezultat satisfăcător  având în 
vedere faptul că 2007 a fost primul exercițiu din noul cadru financiar 2007-2013 și s-a 
caracterizat prin adoptarea și intrarea în vigoare a unor noi programe în domeniul politic 
„mediu”;

3. subliniază, în special, că execuția programului LIFE+ a atins o rată de execuție a 
creditelor de angajament de peste 98,87% ;

4. invită Comisia să acorde asistență suplimentară solicitanților în contextul programelor 
multianuale, în special oferind o formare specifică solicitanților și elaborând orientări ușor 
de utilizat;

5. salută eforturile de a orienta mai bine procedurile de ofertare și de a oferi mai multă 
asistență solicitanților, în special în programele de sănătate publică, pentru a evita 
prezentarea de dosare pentru proiecte care sunt în mod clar neeligibile pentru finanțare sau 
de proastă calitate, dar constată că sunt necesare eforturi suplimentare pentru a ajunge la o 
situație satisfăcătoare;

6. subliniază faptul că respectarea dispozițiilor administrative și financiare din Regulamentul 
financiar nu ar trebui să conducă la întârzieri inutile în acordarea subvențiilor sau în 
selectarea proiectelor ce urmează să fie finanțate și invită Comisia să își continue 
eforturile de îmbunătățire a procedurilor administrative care au un impact asupra execuției 
creditelor de angajament și de plată;

7. consideră, pe baza datelor disponibile, că i se poate acorda Comisiei descărcarea de 
gestiune în ceea ce privește cheltuielile din domeniile mediului, sănătății publice și 
siguranței alimentare pentru exercițiul financiar 2007.
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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Prezentul aviz analizează execuția bugetului în domeniul politicilor de mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară pentru exercițiul financiar 2007.

Mediu

2007 a fost primul exercițiu din noul cadru financiar (2007-2013) și s-a caracterizat prin 
adoptarea și intrarea în vigoare a unor noi programe în domeniul politic „mediu”, cum ar fi: 
LIFE+, adoptat la 9 iunie 2007, și instrumentul financiar de protecție civilă, adoptat la 5 
martie 2007.  Nivelul global de execuție a bugetului, de 94,6%, a fost considerat satisfăcător. 
Punerea în aplicare a programului LIFE+ poate fi considerată foarte satisfăcătoare în ceea ce 
privește creditele de angajament, în pofida adoptării tardive a temeiului juridic (23 mai 2007); 
bugetul operațional al LIFE+ a atins o rată de execuție de 98,87%.

Noul temei juridic pentru protecție civilă, adoptat la 5 martie 2006, lărgește domeniul de 
aplicare al acestui instrument astfel încât să cuprindă și protecția, în primul rând a 
persoanelor, dar și a mediului și proprietății, inclusiv a patrimoniului cultural, în caz de 
catastrofe naturale și provocate de om, acte de terorism și accidente tehnologice, radiologice 
sau ecologice. 
Nivelul de finanțare prevăzut în temeiul juridic anterior era de 7,01 milioane EUR în 2006. 
Noul instrument financiar adoptat în 2007 a avut la dispoziție credite în valoare de 
20,8 milioane EUR (liniile bugetare 07 04 01 și 19 06 05).
Pentru intervențiile în caz de catastrofe a fost rezervată suma de 7,225 milioane EUR, în 
temeiul deciziei de finanțare a noilor acțiuni, dar rata finală de execuție este de fapt foarte 
scăzută, sub 1%, atât din cauza adoptării tardive a temeiului juridic, cât și din cauza faptului 
că utilizarea efectivă a fondurilor depinde direct de producerea catastrofelor, care este foarte 
greu de prezis. Cu toate acestea, aplicarea instrumentului de protecție civilă poate fi 
considerată în ansamblu satisfăcătoare.

Noile programe reprezintă o schimbare radicală a instrumentelor de cheltuieli în domeniul 
mediului, în principal datorită integrării unui anumit număr de instrumente și inițiative 
anterioare în noul program LIFE+, intensificarea protecției civile (și a poluării marine) prin 
„instrumentul financiar de protecție civilă” (care acoperă și sprijinul pentru intervențiile de 
protecție civilă în țări terțe), precum și datorită transferului majorității activităților externe 
către instrumente gestionate de grupul RELEX, lăsând în gestionarea directă a DG ENV doar 
a unui pachet mic ad hoc pentru plata contribuțiilor la acordurile multilaterale privind mediul.

În domeniul mediului s-a atins o rată globală de execuție a creditelor de plată de 80,04%, rată 
ușor mai scăzută decât nivelul atins în 2006. Dar acest procentaj crește la 84,57% dacă se ia în 
considerare nivelul plăților de credite nediferențiate.

Sănătate publică și siguranță alimentară

Nivelul de execuție a creditelor de plată din cadrul programului de sănătate publică a atins 
89% în 2007, lăsând neexecutate 6,7 milioane EUR, parțial din cauza unei supraestimări 
plăților la elaborarea bugetului 2007 (de la începutul lui 2006) și parțial datorită unor factori 
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direct legați de beneficiari.

Ratele de execuție a plăților din cadrul liniilor bugetare aferente sănătății publice sunt mai 
scăzute decât ratele de execuție a angajamentelor, dar acest fapt se datorează în mare măsură 
beneficiarilor care nu au putut întotdeauna să utilizeze întregul buget care li s-a alocat. În 
2007, până la 15 octombrie, reducerile aplicate valorilor subvențiilor, la solicitarea 
beneficiarilor, s-au ridicat la 1,3 milioane EUR.

Ratele de execuție a creditelor de angajament aferente fondurilor pentru tutun sunt 
satisfăcătoare (aproape 100%). Creditele de la această linie sunt „credite nediferențiate”, ceea 
ce în termeni de prezentare ar putea da impresia înșelătoare de execuție insuficientă. Iar 
creditele de la această linie bugetară nu sunt subexecutate.

În ceea ce privește siguranța alimentară, sănătatea și bunăstarea animalelor și sănătatea 
plantelor, nivelul de execuție a liniei bugetare aferente eradicării bolilor animalelor este 
ridicat, reprezentând 97,4% din valoarea creditelor.
Nivelul de execuție a creditelor de angajament pentru măsurile de siguranță alimentară se 
caracterizează printr-o rată de execuție sporadic redusă, în cazul fondurilor de urgență, 
cauzată de faptul că aceasta este o linie bugetară specială cu un nivel ridicat de 
imprevizibilitate. Un număr redus de epidemii în UE conduce la utilizarea, favorabilă, a unei 
proporții mici din credite. În celelalte cazuri, cum ar fi controlul hranei pentru animale și al 
produselor alimentare, rata scăzută de execuție a fost cauzată de o supraestimare a plăților 
sau, la fel ca în cazul siguranței alimentelor și furajelor, o supraestimare a sesiunilor, 
necesităților și costurilor de formare.
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