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SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde 
Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is tevreden over de algemene uitvoering door de Commissie in 2017 van de 
begrotingsonderdelen met betrekking tot milieu, klimaatbeleid, volksgezondheid en 
voedselveiligheid; 

2. is tevreden over het werk van de vijf gedecentraliseerde agentschappen die onder haar 
mandaat vallen en die technische, wetenschappelijke of beheerstaken uitvoeren die de 
instellingen van de Unie in staat stellen beleid te formuleren en ten uitvoer te leggen op 
het gebied van milieu, klimaat, volksgezondheid en voedselveiligheid, alsook over de 
wijze waarop de begroting van die agentschappen is uitgevoerd; 

3. wijst erop dat dit jaar de Europese Rekenkamer ("de Rekenkamer") in zijn jaarverslag 
over de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2017 ("het verslag") 
besloten heeft geen beoordeling, of een raming, te geven van het geschatte 
foutenpercentage op het gebied van "plattelandsontwikkeling, marktmaatregelen, 
milieu, klimaatbeleid, en visserij", maar informatie heeft verstrekt over het soort fouten 
dat op dit gebied kan worden gemaakt (voornamelijk niet-subsidiabele begunstigden, 
activiteiten, projecten en uitgaven); wijst erop dat slechts 6 van de 230 transacties in het 
monster dat gebruikt is voor het ramen van het foutenpercentage op het gebied van 
"natuurlijke hulpbronnen" (2,4 %) verband hielden met milieu, klimaatbeleid en 
visserij; wijst erop dat geen foutenpercentage is berekend voor rubriek 3, die onder 
andere uitgaven op de gebieden gezondheid en veiligheid van levensmiddelen en 
diervoeders omvat;

Milieu en klimaatbeleid

4. stelt vast dat het LIFE-programma in 2017 zijn 25-jarig bestaan heeft gevierd; 
beklemtoont dat het programma 222 miljoen EUR ter beschikking heeft gesteld voor 
medefinanciering van 139 nieuwe projecten; 

5. beklemtoont dat meer moet worden gedaan om de vertragingen bij de betalingen in het 
kader van het LIFE-programma terug te dringen, gezien het feit dat 5,8 % van de 
betalingen in 2017 na de wettelijke termijnen plaatsvonden (tegen 3,9 % in 2016, en 
12 % in 2015);

6. wijst erop dat in 2017 de tussentijdse beoordeling van het LIFE-programma voor de 
periode 2014-2015 openbaar is gemaakt; wijst erop dat die beoordeling, omdat de 
meeste projecten nog niet waren begonnen en slechts een klein aantal projecten was 
afgerond, hoofdzakelijk betrekking had op het proces voor het verwezenlijken van de 
doelstellingen van het LIFE-programma, en dat is geconcludeerd dat het LIFE-
programma een meerwaarde voor de Unie oplevert, én dat aangegeven is op welke 
onderdelen nog winst kan worden geboekt; onderstreept dat de procedures voor 
subsidiebeheer, en met name die voor het indienen van aanvragen en voor 
verslaglegging, niet alleen vereenvoudigd, maar ook aanzienlijk versneld moeten 
worden;
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7. wijst erop dat de voorwaarden van het externaliseringsbesluit voor samenwerking met 
het Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (EASME) wat 
personeel aangaat, doen vermoeden dat de personeelssituatie binnen DG ENV wat aan 
het LIFE-programma gerelateerde activiteiten betreft zeer nijpend is, hetgeen betekent 
dat de werkmethoden en -regelingen binnen dit DG misschien nog eens tegen het licht 
moeten worden gehouden; 

8. beklemtoont dat de internecontrolesystemen van DG ENV en DG CLIMA die aan een 
audit zijn onderworpen slechts ten delen doeltreffend zijn gebleken, en dat een aantal 
erg belangrijke aanbevelingen nog moet worden opgevolgd overeenkomstig de 
overeengekomen actieplannen;

9. wijst erop dat DG CLIMA met ingang van 1 oktober 2017 gereorganiseerd is, hetgeen 
mede de afschaffing behelst van het gemeenschappelijk directoraat Middelen 
ENV/CLIMA, inclusief de begrotings- en financiëneenheid, en dat het DG nu de 
financiële activiteiten, de administratieve ondersteuning, de interne communicatie, en 
de activiteiten op het gebied van informatietechnologie van dat gemeenschappelijk 
directoraat volledig voor zijn rekening neemt; 

10. beklemtoont dat DG CLIMA en DG BUDG zorg dragen voor het toezicht op de 
doelstelling van 20 % klimaatmainstreaming in het meerjarig financieel kader, en dat 
DG CLIMA andere DG's ondersteunt bij de integratie van klimaatactie in hun 
werkzaamheden; betreurt dat in 2017 slechts 19,3 % van de begroting van de Unie is 
besteed aan klimaatgerelateerde activiteiten en dat het gemiddelde voor de periode 
2014-2020 naar verwachting slechts 18,8 % zal bedragen;

11. maakt zich zorgen over het feit dat het voorbehoud in verband met mogelijke 
reputatieschade vanwege resterende ernstige tekortkomingen wat betreft de beveiliging 
die zijn vastgesteld in het Unieregister van de regeling voor de handel in emissierechten 
(EU-ETS) in het jaarlijks activiteitenverslag 2017 van DG CLIMA wordt herhaald;

Volksgezondheid

is verheugd dat zowel de vastleggings-, als de betalingskredieten voor het derde 
gezondheidsprogramma ("het gezondheidsprogramma") volledig zijn uitgevoerd; merkt 
op dat verreweg de meeste van de acties van het gezondheidsprogramma worden 
uitgevoerd door het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw 
en voeding (CHAFEA);

13. beklemtoont dat DG SANTE in 2017 de tussentijdse evaluatie van het 
gezondheidsprogramma voor de periode 2014-2016 heeft afgerond en tot de conclusie is 
gekomen dat het gezondheidsprogramma concrete resultaten heeft opgeleverd en zeer 
relevant was voor de behoeften van de lidstaten, en aanbevolen heeft meer te doen om 
meerwaarde voor de Unie te creëren, synergie-effecten tot stand te brengen en de 
resultaten naar een hoger plan te tillen via samenwerking met andere financiële 
instrumenten van de Unie;

14 verwelkomt de lancering van 24 Europese referentienetwerken voor patiënten met 
zeldzame en complexe ziekten, met 900 hooggespecialiseerde gezondheidszorgunits 
van 300 ziekenhuizen in 26 landen, d.w.z. 25 lidstaten en Noorwegen;
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Voedselveiligheid, diergezondheid en dierwelzijn en de gezondheid van planten

15. is verheugd dat zowel de vastleggings-, als de betalingskredieten die voor de 
programma's inzake voedselveiligheid, diergezondheid en dierwelzijn en 
plantgezondheid beschikbaar zijn gesteld, volledig zijn uitgevoerd;

16. betreurt dat het gemiddelde resterende foutenpercentage van DG SANTE voor alle 
activiteiten op het gebied van veiligheid van levensmiddelen en diervoeders in 2017 
naar 2,5 % is opgelopen, waarmee het de materialiteitsdrempel van 2 % overschreed; 
wijst erop dat dit toe te schrijven is aan buitensporig hoge kostenclaims van de lidstaten, 
in de context van de structurele aanpassingen aan de systemen voor beheer en controle 
van die claims in één lidstaat; verzoekt DG SANTE alle noodzakelijke maatregelen te 
nemen om ervoor te zorgen dat dit zich in de toekomst niet herhaalt, bijvoorbeeld door 
het gebruik te verhogen van de vereenvoudigingsmaatregelen waarin het Financieel 
Reglement voorziet;

17. beklemtoont dat DG SANTE in 2017 de tussentijdse evaluatie van het 
gemeenschappelijk financieel kader voor de voedselketen 2014-2020 heeft 
gepubliceerd, waarin de conclusie wordt getrokken dat het bestaande kader goed 
functioneert en bij heeft gedragen tot het tot stand brengen van een meerwaarde voor de 
EU; stelt vast dat de Commissie, precies zoals aanbevolen door de Rekenkamer, werkt 
aan de ontwikkeling van een methode voor de analyse van de kostenefficiëntie op het 
gebied van de voedselketen, om toekomstige economische beoordelingen van door de 
Unie gefinancierde interventies robuuster te maken;

18. is op basis van de beschikbare gegevens en het uitvoeringsverslag van oordeel dat de 
Commissie kwijting kan worden verleend voor de uitgaven op het gebied van milieu- en 
klimaatbeleid, volksgezondheid en voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2017.
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