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FORSLAG 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Budgetkontroludvalget, 

som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 

vedtager: 

1. udtrykker tilfredshed med Kommissionens samlede gennemførelse af de udgiftsområder, 

der vedrører miljø, klimaindsats, folkesundhed og fødevaresikkerhed i 2015;  

2. er tilfreds med det arbejde, der udføres af de fem decentrale agenturer, der henhører under 

dens ansvarsområde, og som udfører tekniske, videnskabelige eller forvaltningsmæssige 

opgaver, der hjælper EU-institutionerne med at uddybe og gennemføre politikker inden 

for miljø, klima, folkesundhed og fødevaresikkerhed, samt med den måde, hvorpå disse 

agenturers budgetter gennemføres;  

3. bemærker for så vidt angår den samlede fejlfrekvens for kapitlet om "udvikling af 

landdistrikter, miljø, fiskeri og sundhed" i Revisionsrettens beretning en mindre reduktion 

i fejlfrekvensen for 2015 på 5,3 % i forhold til 6 % i det foregående år;  

Miljø og klimaindsats 

4. understreger, at 369 251 846 EUR er blevet stillet til rådighed for GD ENV i 

forpligtelsesbevillinger, hvoraf 99,83 % er blevet gennemført; bemærker, at det for så vidt 

angår betalingsbevillinger er tilfredsstillende, at 99,36 % af de disponible bevillinger på 

332 260 333 EUR er blevet anvendt; bemærker endvidere, at de administrative udgifter 

for LIFE+ afholdes over to budgetår (ved hjælp af automatiske fremførsler), og at 

betalingsgennemførelsen kommer op på 99,72 %, hvis disse administrative udgifter ikke 

medregnes; 

5. er tilfreds med den samlede gennemførelse af driftsbudgettet for LIFE+, som var på 

99,95 % i 2015 for forpligtelsesbevillinger og 98,93 % for betalingsbevillinger; 

understreger, at programmet Life+ har bidraget til at øge bevidstheden hos borgerne og 

deres deltagelse i lovgivningsprocessen og til gennemførelsen af Unionens miljøpolitik 

samt til at forbedre forvaltningen inden for denne sektor; bemærker, at der i 2015 blev 

indgået forpligtelser til projektstøtte for 225,9 mio. EUR, 40 mio. EUR blev anvendt til 

finansielle instrumenter, der forvaltes af Den Europæiske Investeringsbank, og 59,2 mio. 

EUR blev anvendt til foranstaltninger til støtte for Kommissionens rolle i forbindelse med 

iværksættelsen af og tilsynet med udviklingen på politik- og lovgivningsområdet; 

bemærker, at 10,2 mio. EUR blev anvendt til administrativ støtte til LIFE og til støtte til 

Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME); 

6. bemærker, at GD CLIMA har øget sin gennemførelsesgrad til 99,9 % af 108 747 880 EUR 

i forpligtelsesbevillinger og 91,77 % af 47 479 530 EUR i betalingsbevillinger, og at 

betalingsgennemførelsen kommer op på 96,88 %, hvis disse administrative udgifter ikke 

medregnes; 

7. understreger, at der er blevet afsat 4 400 000 EUR som bidrag til internationale 

konventioner, protokoller og aftaler, som Unionen deltager i, eller til det forberedende 

arbejde, hvori Unionen er involveret; mener, at det i denne sammenhæng er vigtigt, at 

Europa-Parlamentets rolle afspejles på behørig vis; 
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8. tilskynder budgetmyndigheden til i fremtiden at fokusere på pilotprojekter (PP) og 

forberedende foranstaltninger (FF), som har en reel merværdi for Unionen; anerkender, at 

der er blevet gennemført ti pilotprojekter og fem forberedende foranstaltninger, der i alt 

udgør 1 400 000 EUR i forpligtelsesbevillinger og 5 599 888 EUR i betalingsbevillinger; 

Folkesundhed  

9. anerkender, at en evaluering af det andet sundhedsprogram (2008-2013) blev afsluttet i 

2015; glæder sig over, at det tredje sundhedsprogram blev styrket i 2015 med henblik på 

at støtte og fremme udveksling af oplysninger og god praksis i medlemsstater, der står 

over for udfordringer i forbindelse med en omfattende modtagelse af migranter, 

asylansøgere og flygtninge, navnlig i forhold til GD SANTE's udarbejdelse af en 

personlig helbredsjournal til vurdering af migranters sundhed, som skal anvendes på 

"hotspots" og i modtagelsesområder, samt supplerende budgetmidler til projekter, der 

vedrører migranters sundhed; 

10. bemærker, at gennemførelsesniveauet i folkesundhedsprogrammet 2008-2014 også er 

virkelig godt (99,9 %), og at både forpligtelses- og betalingsbevillingerne blev gennemført 

fuldt ud; 

11. bemærker, at GD SANTE i 2015 var ansvarlig for at gennemføre bevillinger for 237 251 

659 EUR i budgetposter for folkesundhed, hvoraf der på tilfredsstillende vis er indgået 

forpligtelser for 97,4 %; noterer sig endvidere, at gennemførelsesniveauet for 

betalingsbevillinger er på 97,2 %, understreger imidlertid, at alle kreditter på 

sundhedsområdet blev gennemført fuldt ud, bortset fra Det Europæiske Center for 

Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC), Den Europæiske 

Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) og Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)); 

understreger ikke desto mindre, at underudnyttelsen af disse forpligtelsesbevillinger svarer 

fuldt ud til resultatet i 2014; 

12. anerkender, at agenturernes regnskaber viste et positivt budgetresultat på 3 3 083 EUR 

(ECDC), 1 1 089 EUR (EFSA) og 1 1 949 EUR (EMA), og at dette beløb blev bogført 

som formålsbestemte indtægter i 2015, der skal gennemføres i 2016; anerkender under 

hensyntagen til disse overvejelser ligeledes, at gennemførelsesgraden også ligger på 

100 % for disse tre agenturer;  

13. bemærker for så vidt angår betalingsbevillinger, at 8,1 mio. EUR i betalingsbevillinger 

blev returneret på sundhedsområdet under den samlede overførselsprocedure i september 

2015; 

Fødevaresikkerhed, dyresundhed, dyrevelfærd og plantesundhed 

14. anerkender, at der for så vidt angår forpligtelsesbevillingerne til fødevare- og 

fodersikkerhed, dyresundhed, dyrevelfærd og plantesundhed blev returneret 12,9 mio. 

EUR fra fødevare- og foderbudgettet (2,4 mio. EUR fra plantesundhed og 10,5 mio. EUR 

fra beredskabsfonden) under den samlede overførselsprocedure; bemærker, at de 

resterende disponible forpligtelsesbevillinger blev gennemført fuldt ud; 

15. bemærker, at der ikke blev vedtaget nogen nye pilotprojekter i 2015; anerkender, at der 

for så vidt angår den forberedende foranstaltning vedrørende kontrolposter i forbindelse 

med dyretransport i 2015 blev foretaget en restbetaling på 0,4 mio. EUR; 
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16. mener på grundlag af de foreliggende oplysninger og beretningen om gennemførelsen, at 

Kommissionen kan meddeles decharge for gennemførelsen af budgettet for så vidt angår 

udgifterne inden for områderne miljø- og klimapolitik, folkesundhed og 

fødevaresikkerhed i regnskabsåret 2015. 
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