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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. er tilfreds med Kommissionens samlede gennemførelse af de udgiftsområder, der 
vedrører miljø, klimaindsats, folkesundhed og fødevaresikkerhed i 2017; 

2. er tilfreds med det arbejde, der udføres af de fem decentrale agenturer, der henhører 
under dets ansvarsområde, og som udfører tekniske, videnskabelige eller 
forvaltningsmæssige opgaver, der hjælper EU-institutionerne med at udarbejde og 
gennemføre politikker inden for miljø, klima, folkesundhed og fødevaresikkerhed, og 
med den måde, hvorpå disse agenturers budgetter gennemføres; 

3. bemærker, at Revisionsretten i sin årsberetning om gennemførelsen af budgettet for 
regnskabsåret 2017 ("Revisionsrettens beretning") i år har besluttet ikke at give en 
vurdering eller en anslået fejlforekomst for området "udvikling af landdistrikter, 
markedsforanstaltninger, miljø, klimaindsats og fiskeri", men har givet indsigt i, hvilken 
type fejl der kan forekomme på dette område (hovedsagelig ikke-støtteberettigede 
modtagere, aktiviteter, projekter eller udgifter); bemærker, at kun 6 ud af de 230 
transaktioner i den stikprøve, der blev anvendt til at anslå fejlforekomsten i forbindelse 
med "naturressourcer" (2,4 %), vedrører miljø, klimaindsats og fiskeri; bemærker, at der 
ikke blev beregnet nogen fejlfrekvens for udgiftsområde 3, som omfatter udgifter til 
sundhed og fødevare- og fodersikkerhed;

Miljø og klimaindsats

4. bemærker, at LIFE-programmet i 2017 fejrede sit 25-års jubilæum; fremhæver, at 
programmet ydede 222 mio. EUR til samfinansiering af 139 nye projekter; 

5. understreger, at der skal gøres en yderligere indsats for at mindske betalingsforsinkelser 
under LIFE-programmet, idet 5,8 % af betalingerne overskred de lovbestemte frister i 
2017 (3,9 % i 2016, 12 % i 2015);

6. påpeger, at midtvejsevalueringen af LIFE-programmet for perioden 2014-2015 blev 
offentliggjort i 2017; bemærker, at evalueringen – eftersom de fleste projekter endnu 
ikke var påbegyndt og kun få projekter var afsluttet – hovedsagelig fokuserede på de 
processer, der er indført med henblik på at nå LIFE-programmets mål, og konkluderede, 
at LIFE-programmet giver merværdi for Unionen, samtidig med at der påpegedes 
mulige forbedringer; understreger, at procedurerne for forvaltning af tilskud, navnlig 
ansøgnings- og rapporteringsprocedurerne, ikke blot skal forenkles, men også 
fremskyndes væsentligt;

7. bemærker, at betingelserne i eksternaliseringsbeslutningen om samarbejdet med 
Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME) for så vidt angår 
personale antyder, at personalesituationen i GD ENV er meget stram med hensyn til 
aktiviteter i forbindelse med LIFE-programmet, hvilket kan kræve en yderligere 
gennemgang af arbejdsmetoderne og -ordningerne inden for dette generaldirektorat; 
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8. fremhæver, at de af GD ENV's og GD CLIMA's interne kontrolsystemer, der blev 
revideret, kun er delvist effektive, da der stadig er visse meget vigtige henstillinger, der 
skal tages op i overensstemmelse med de aftalte handlingsplaner;

9. bemærker, at GD CLIMA blev omorganiseret fra og med den 1. oktober 2017 for at 
afskaffe det fælles ressourcedirektorat for ENV/CLIMA, herunder dets budget og 
finansenhed, og at generaldirektoratet nu fuldt ud integrerer det fælles 
ressourcedirektorats finansielle aktiviteter, administrative støtte, interne kommunikation 
og informationsteknologiske aktiviteter; 

10. understreger, at GD CLIMA og GD BUDG overvåger målet om 20 % 
klimamainstreaming i den flerårige finansielle ramme, og at GD CLIMA støtter andre 
generaldirektorater i forhold til at integrere klimaet i deres aktiviteter; beklager, at kun 
19,3 % af Unionens budget i 2017 blev anvendt på klimarelaterede aktiviteter, og at det 
skønnes, at gennemsnittet for perioden 2014-2020 kun vil være 18,8 %;

11. er bekymret over, at forbeholdet vedrørende eventuelt omdømmetab som følge af de 
resterende betydelige sikkerhedsmangler, der er konstateret i EU-registeret for 
emissionshandelssystemet (EU ETS), gentages i GD CLIMA's årlige aktivitetsrapport 
for 2017;

Folkesundhed

12 glæder sig over, at såvel forpligtelser som betalingsbevillinger for det tredje 
sundhedsprogram ("sundhedsprogrammet") blev fuldt ud gennemført; bemærker, at et 
stort flertal af sundhedsprogrammets foranstaltninger gennemføres gennem 
Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer (CHAFEA);

13. understreger, at GD SANTE i 2017 afsluttede midtvejsevalueringen af 
sundhedsprogrammet, der omfattede perioden 2014-2016, hvori det blev konkluderet, at 
sundhedsprogrammet gav konkrete resultater og var yderst relevant for 
medlemsstaternes behov, og hvori det blev anbefalet at styrke bestræbelserne på at opnå 
merværdi for Unionen, øge synergierne og sikre resultaternes opskalering ved hjælp af 
samarbejde med andre EU-finansieringsinstrumenter;

14 glæder sig over lanceringen af 24 europæiske referencenetværk til gavn for patienter 
med sjældne og komplekse sygdomme, der involverer 900 højt specialiserede 
behandlingsafdelinger fra mere end 300 hospitaler i 26 lande, dvs. 25 medlemsstater og 
Norge;

Fødevaresikkerhed, dyresundhed, dyrevelfærd og plantesundhed

15. glæder sig over, at såvel forpligtelserne som betalingsbevillingerne for programmerne 
for fødevaresikkerhed, dyresundhed, dyrevelfærd og plantesundhed blev fuldt ud 
gennemført;

16. beklager, at GD SANTE's gennemsnitlige restfejlfrekvens nåede op på 2,5 % for den 
samlede aktivitet inden for fødevare- og fodersikkerhed i 2017 og overskred 
væsentlighedstærsklen på 2 %; bemærker, at dette skyldes medlemsstaternes overdrevne 
omkostningsanmeldelser i forbindelse med strukturelle ændringer i forvaltningen og 
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kontrollen af anmeldelserne i én medlemsstat; anmoder GD SANTE om at træffe alle de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at dette ikke sker igen i fremtiden ved for 
eksempel at øge anvendelsen af de forenklingsforanstaltninger, der findes i 
finansforordningen;

17. understreger, at GD SANTE i 2017 offentliggjorde midtvejsevalueringen af den fælles 
finansielle ramme for fødevarekæden 2014-2020, hvori det blev konkluderet, at den 
nuværende ramme fungerer godt og bidrog til at opnå merværdi for Unionen; bemærker, 
at Kommissionen som anbefalet af Revisionsretten arbejder på at udvikle en 
omkostningseffektiv analysemetode for fødevareområdet med henblik på at gøre 
fremtidige økonomiske evalueringer af EU-finansierede interventioner mere robuste;

18. mener på grundlag af de foreliggende oplysninger og gennemførelsesrapporten, at 
Kommissionen kan meddeles decharge for gennemførelsen af budgettet for så vidt 
angår udgifterne inden for miljø- og klimapolitik, folkesundhed og fødevaresikkerhed 
for regnskabsåret 2017.
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