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FORSLAG 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Budgetudvalget, som er 

korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

 

1. bemærker, at EU's budgetforslag for 2015 som foreslået af Kommissionen - inklusive 

de særlige instrumenter - beløber sig til 145 599,3 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger 

og 142 137,3 mio. EUR i betalingsbevillinger, og at forhøjelsen for 

forpligtelsesbevillingernes vedkommende udgør 2,1 % og for betalingsbevillingernes 

vedkommende 1,4 % i forhold til 2014-budgettet som ændret ved ændringsbudget 2/14 

og 3/14; 

 

2. erindrer om den nyligt indgåede aftale om den flerårige finansielle ramme (FFR) for 

årene 2014-2020, herunder nye fleksibilitetsinstrumenter , som fastsætter de vigtigste 

parametre for de årlige budgetter frem til 2020; forventer, at Rådet ikke vil forsøge at 

gennemtvinge snævre fortolkninger af specifikke bestemmelser; understreger, at de 

enkelte årsbudgetter skal være i overensstemmelse med Rådets forordning (EU, 

Euratom) nr. 1311/20131 og med den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 

om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk 

forvaltning2 og ikke bør betragtes som et påskud til at genforhandle FFR; er overbevist 

om, at en høj grad af miljøbeskyttelse i Den Europæiske Union, sundhed som en 

forudsætning for økonomisk vækst, fødevare- og fodersikkerhed samt mekanismer til 

beskyttelse mod natur- og menneskeskabte katastrofer er kerneværdier for alle 

europæiske borgere; 

 

3. understreger, at 2015 som det andet år under den nye FFR vil være vigtigt for en 

succesfuld gennemførelse af de nye flerårige programmer for 2014-2020; 

understreger, at det for at undgå hindringer for gennemførelsen af vigtige EU-

politikker er nødvendigt, at alle programmer er operationsdygtige og i fuld gang 

snarest muligt;  

 

4. fremhæver, at integration af klima- og ressourceeffektivitet er af horisontal betydning i 

alle Unionens politikker for at nå de mål, der er sat i Europa 2020-strategien; 

 

5. er opmærksom på, at 2015 er et vigtigt år for en vellykket gennemførelse af de nye 

flerårige programmer (det tredje EU-handlingsprogram for sundhed (2014-2020), 

programmet for miljø- og klimaindsatsen (Life) og Unionens civilbeskyttelsesordning 

(2014-2020)), som hører under Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 

Fødevaresikkerheds ansvarsområde; understreger derfor, at det er afgørende at 

tilvejebringe de nødvendige bevillinger for at kunne få fuldt udbytte af disse nye 

programmer; 

 

                                                 
1 Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige 

finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884). 
2 EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1. 
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6. påpeger, at det er nødvendigt at finde en ordentlig balance mellem forpligtelses- og 

betalingsbevillinger, således at alle støttemodtagernes anmodninger kan efterkommes; 

 

7. bemærker, at den betalingsbevilling, der er til rådighed for Life, sammenlignet med 

2014-budgettet udgør en stigning på 23,3 mio. EUR (+ 7,67 %) for ENV og 7,2 mio. 

EUR (+7,13 %) for CLIMA; bemærker, at mens bevillingerne for CLIMA bør være 

tilstrækkelige til at dække behovene i 2015, kan ENV-budgetposterne være truet af en 

mangel på betalingsbevillinger i oktober 2015; forventer derfor, at Kommissionen og 

Rådet sikrer, at der stilles tilstrækkelige midler til rådighed i tilfælde af mangel på 

betalingsbevillinger; 

 

8. understreger, at det er nødvendigt at hjælpe Europa med at komme sig oven på krisen, 

bemærker, at udgiftsplanen tilstræber at tilskynde til gennemførelse og integration af 

miljø- og klimamålene i andre politikker og skabe et mere miljøbevidst Europa; er 

fuldt ud klar over, at disse politikker og finansieringsinstrumenter på Udvalget om 

Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerheds ansvarsområde er små og ikke får så 

meget opmærksomhed som andre programmer og fonde; er derfor varskoet om ikke at 

acceptere nogen yderligere reduktion af budgetposter, eftersom konsekvenserne heraf 

ikke vil kunne tolereres; opfordrer især medlemsstaterne og regionerne til at opfatte 

gennemførelsen af miljø- og klimavenlige politikker, foranstaltninger og projekter som 

en mulighed for vækst og ikke en byrde; 

 

9. bemærker, at 2015-budgettet i faste priser vil være mindre end 2013-budgettet; 

opfordrer i denne sammenhæng indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til 

at gøre deres yderste for at sikre en hurtig vedtagelse af alle partnerskabsaftaler og 

operationelle programmer, så der ikke spildes yderligere tid i gennemførelsen af de 

nye investeringsprogrammer; understreger betydningen af, at Kommissionen støtter de 

nationale forvaltninger fuldt ud i alle led af processen; 

 

10. minder om, at Horisont 2020 vil bidrage til mål inden for Udvalget om Miljø, 

Folkesundhed og Fødevaresikkerheds arbejdsområde med forskningsprojekter på 

områderne for klima, sundhed, miljø og især, hvad angår produktionen af vedvarende 

energi gennem innovative løsninger; bekræfter sit tilsagn om at kontrollere, at 

projekterne stemmer overens med de tilhørende målsætninger og 

gennemførelsesprocessen; 

 

11. fremhæver betydningen af de decentrale EU-organer (Den Europæiske 

Fødevaresikkerhedsautoritet, Det Europæiske Lægemiddelagentur, Det Europæiske 

Miljøagentur, Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme, 

Det Europæiske Kemikalieagentur), som er afgørende for gennemførelsen af Unionens 

politikker og programmer; fremhæver, at det er nødvendigt at vurdere alle agenturer 

fra sag til sag med hensyn til budgetter og menneskelige ressourcer og i budgettet for 

2015 og de efterfølgende år at sikre dem passende finansielle midler og tilstrækkeligt 

personale, således at de bliver i stand til at varetage de opgaver, de er blevet pålagt af 

lovgivningsmyndigheden, ordentligt;  
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12. mener, at de decentraliserede organer må bære deres del af besparelserne lige så vel 

som andre institutioner; støtter fuldt ud den gradvise reduktion af personalet med 5% 

frem til udgangen af 2017, begyndende med de vedtagne stillingsfortegnelser, med 1. 

januar 2013 som referencedato; 

 

13. påpeger, at forvaltningen af tilskud, som udgør en stor del af Life-programmet, bliver 

uddelegeret til Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME); 

bemærker, at eksternaliseringen af denne del af Life-programmet (+/-206 mio. EUR) 

er genstand for et aftalememorandum med EASME, som er i sidste forhandlingsstadie; 

understreger, at de dertil hørende driftsbevillinger bliver overdraget til EASME, når 

memorandummet er undertegnet; 

 

14. er vidende om, at budgetforslaget for 2015 viser et tilskud fra Kommissionen på 5,5 

mio. EUR til Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) til biocid- og PIC-aktiviteter 

(lovgivning om import og eksport af farlige kemikalier), som er baseret på en 

formodning om, at ECHA modtager 3,25 mio. EUR i gebyrer fra industrien; anmoder 

Kommissionen om at sikre, at der stilles tilstrækkelige midler til rådighed i tilfælde af 

mangel på gebyrer i bevillingerne for 2015; anmoder den interinstitutionelle 

arbejdsgruppe om agenturer om at undersøge klare og gennemskuelige regler for 

finansiering af agenturer;  

 

15. bemærker, at bidraget til Det Europæiske Lægemiddelagentur for 2015 beløber sig til 

31,516 mio. EUR, som agenturet har anmodet om, og som Kommissionen har 

vedtaget; er klar over, at dette beløb skal lægges sammen med budgetresultatet for 

2013 på 1,499 mio. EUR, således at det samlede bidrag når op på 33,015 mio. EUR i 

2015; gør opmærksom på, at det bidrag, der er foreslået, ikke dækker noget ekstra 

bidrag i forbindelse med gennemførelsen af lovgivningen om lægemiddelovervågning, 

eftersom udgifterne til denne aktivitet skal dækkes af gebyrer; minder om, at Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 658/20141 trådte i kraft i juli 2014, og at 

agenturet vil være nødt til at tilpasse sine nuværende ressourcer til at dække 

lægemiddelovervågningsaktiviteterne; minder om, at Det Europæiske 

Lægemiddelagentur er et af de industridrevne agenturer, der i de sidste fire år ikke har 

modtaget en yderligere post for gennemførelse af lægemiddelovervågningslovgivning, 

hvilket har resulteret i en langsommere behandling af dossierer; 

16. fremhæver, at pilotprojekter og forberedende foranstaltninger er værdifulde værktøjer, 

når nye aktiviteter og politikker skal sættes i gang; gentager, at adskillige af Udvalget 

om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerheds idéer tidligere er blevet gennemført 

med succes; agter derfor fortsat at benytte sig af disse instrumenter; opfordrer til, at 

man til fulde gør brug af de margener, der er under hvert udgiftsområde; 

 

17. er generelt set ikke overbevist om, at en eksternalisering af ydelser, med det formål at 

reducere antallet af ansatte i stillingsfortegnelserne, vil være mere 

omkostningseffektivt i det lange løb, da tjenesteleverandørerne skal kontrolleres og 

have vejledning, samtidig med, at de arbejder med fortjeneste for øje. 

                                                 
1  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 658/2014 om fastsættelse af gebyrer til Det 

Europæiske Lægemiddelagentur for udførelse af lægemiddelovervågningsaktiviteter i forbindelse med 

humanmedicinske lægemidler (EUT L 189 af 27.6.2014, s. 112). 
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