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Amendement 1
Jutta Paulus

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

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;

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; 
beklemtoont dat, gezien de omvang van de 
op ons afkomende uitdagingen, de 
agentschappen en DG's van de Commissie 
die zich met milieu, klimaat, 
volksgezondheid en voedselveiligheid 
bezighouden over voldoende financiële 
middelen moeten beschikken en dat nog 
meer bezuinigingen of zelfs 
gelijkblijvende begrotingen domino-
effecten zullen hebben voor de kwaliteit 
van leven van de Europese burgers;

Or. en

Amendement 2
Jutta Paulus

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. beklemtoont dat het aandeel van 
betalingen dat de wettelijke deadlines 
overschreed 8,20 % bedroeg van de in 
2018 door DG ENV verrichte betalingen 
(5,85 % in 2017, 3,92 % in 2016); betreurt 
het in het bijzonder dat de vertragingen bij 

6. beklemtoont dat het aandeel van 
betalingen dat de wettelijke deadlines 
overschreed 8,20 % bedroeg van de in 
2018 door DG ENV verrichte betalingen 
(5,85 % in 2017, 3,92 % in 2016); betreurt 
het in het bijzonder dat de vertragingen bij 
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de betalingen in het kader van het LIFE-
programma in 2018 hoger lagen (10,3 %) 
dan in 2017 (5,8 %) en 2016 (3,9 %);

de betalingen in het kader van het LIFE-
programma in 2018 hoger lagen (10,3 %) 
dan in 2017 (5,8 %) en 2016 (3,9 %); stelt 
vast dat dit het rechtstreekse gevolg is van 
personeelstekorten;

Or. en

Amendement 3
Jutta Paulus

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

11 bis. verzoekt de Commissie een 
monitoringsysteem op te zetten voor de 
passende en tijdige implementatie van de 
klimaatmainstreamingsdoelstelling voor 
het MFK 2021-2027, en wijst erop dat als 
gevolg van de late start van het huidige 
MFK de 
klimaatmainstreamingsdoelstelling in de 
eerste twee jaar niet kon worden 
gerealiseerd; beklemtoont dat de Unie 
ervoor moet zorgen dat deze doelstelling 
wordt gerealiseerd, teneinde bij te dragen 
aan de uitvoering van de Overeenkomst 
van Parijs;

Or. en

Amendement 4
Monika Beňová

Ontwerpadvies
Paragraaf 19

Ontwerpadvies Amendement

19. wijst op de uitdagingen die DG 
SANTE in zijn jaarlijks activiteitenverslag 
identificeert in verband met de uitvoering 
van het derde gezondheidsprogramma 
2014-2020 van de Unie (het 

19. wijst op de uitdagingen die DG 
SANTE in zijn jaarlijks activiteitenverslag 
identificeert in verband met de uitvoering 
van het derde gezondheidsprogramma 
2014-2020 van de Unie (het 
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“programma”); merkt op dat deze 
uitdagingen verband houden met het 
huidige financieringsmechanisme van het 
gezondheidsprogramma, dat alleen in 
projectgeoriënteerde financiering voorziet 
en een negatieve impact kan hebben op de 
houdbaarheid van de acties op de lange 
termijn, alsook met de complexiteit van 
sommige mechanismen van het 
programma, zoals gemeenschappelijk met 
de lidstaten ondernomen acties, hetgeen 
ertoe leidt dat soms veel tijd verstrijkt 
tussen de oorspronkelijke planning van de 
activiteit en het moment waarop deze 
daadwerkelijk van start gaat;

“programma”); merkt op dat deze 
uitdagingen verband houden met het 
huidige financieringsmechanisme van het 
gezondheidsprogramma, dat alleen in 
projectgeoriënteerde financiering voorziet 
en een negatieve impact kan hebben op de 
houdbaarheid van de acties op de lange 
termijn, alsook met de complexiteit van 
sommige mechanismen van het 
programma, zoals gemeenschappelijk met 
de lidstaten ondernomen acties, hetgeen 
ertoe leidt dat soms veel tijd verstrijkt 
tussen de oorspronkelijke planning van de 
activiteit en het moment waarop deze 
daadwerkelijk van start gaat; neemt nota 
van de conclusies betreffende 
antimicrobiële resistentie in Speciaal 
Verslag nr. 21/2019 van de Europese 
Rekenkamer, die aangeven dat het werk 
van de Commissie en de agentschappen 
tot enige verbetering hebben geleid, 
bijvoorbeeld bij diergeneeskundige en 
voedselgerelateerde aspecten; betreurt 
evenwel dat volgens hetzelfde verslag 
weinig erop duidt dat de gezondheidslast 
van antimicrobiële resistentie in de Unie 
is verminderd;

Or. en


