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SUGGESTIES 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op 

te nemen: 

1. is tevreden over de algemene uitvoering door de Commissie van de begrotingsrubrieken 

milieu, klimaatbeleid, volksgezondheid en voedselveiligheid in het jaar 2015;  

2. is tevreden met 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 de 

gebieden milieu, klimaat, volksgezondheid en voedselveiligheid, alsook met de manier 

waarop de begrotingen van die agentschappen zijn uitgevoerd;  

3. wijst, met betrekking tot het algehele foutenpercentage van de afdeling 

"Plattelandsontwikkeling, visserij, milieu en klimaat" in het hoofdstuk over milieu, op een 

lichte afname van het foutenpercentage in het verslag van de Rekenkamer voor 2015, met 

5,3 % ten opzichte van 6 % in 2014;  

Milieu en klimaatmaatregelen 

4. benadrukt dat DG ENV over 369 251 846 EUR aan vastleggingskredieten beschikte, 

waarvan 99,83 % ten uitvoer is gelegd; is ten aanzien van de betalingskredieten tevreden 

over het feit dat 99,36 % van de beschikbare 332 260 333 EUR is besteed; merkt voorts 

op dat de administratieve uitgaven voor LIFE+ zijn uitgevoerd tijdens twee 

begrotingsjaren (door middel van automatische overdrachten) en dat als deze 

administratieve uitgaven buiten beschouwing worden gelaten, het uitvoeringspercentage 

van de betalingen op 99,72 % ligt; 

5. is tevreden over het totale uitvoeringspercentage van de operationele middelen van 

LIFE+, dat in 2014 voor de vastleggingskredieten lag op 99,95 % en voor de 

betalingskredieten op 98,93 %; merkt op dat in 2 015 een bedrag van 225,9 miljoen EUR 

was vastgelegd voor actiesubsidies, 40 miljoen EUR werd gebruikt voor financiële 

instrumenten beheerd door de Europese Investeringsbank en 59,2 miljoen EUR werd 

gebruikt voor maatregelen ter ondersteuning van de rol van de Commissie bij het initiëren 

en monitoren van beleidsontwikkeling en wetgeving; merkt op dat 10,2 miljoen EUR 

werd gebruikt voor administratieve ondersteuning van LIFE en voor ondersteuning van 

het Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (EASME);  

6. neemt kennis van het feit dat het uitvoeringspercentage van DG CLIMA is gestegen tot 

99,9 % van 108 747 880 EUR aan vastleggingskredieten en 91,77 % van 47 479 530 EUR 

aan betalingskredieten, en dat indien de administratieve uitgaven buiten beschouwing 

worden gelaten het uitvoeringspercentage stijgt naar 96,88 %; 

7. benadrukt dat een bedrag van 4 400 000 EUR werd toegewezen als bijdrage aan 

internationale conventies, protocollen en overeenkomsten waarbij de Unie partij is of 

waarbij de Unie betrokken is bij de voorbereidende werkzaamheden; acht het in dit 

verband van belang dat de rol van het Europees Parlement op passende wijze wordt 

weerspiegeld; 
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8. moedigt de begrotingsautoriteit aan zich te concentreren op proefprojecten (pp) en 

voorbereidende acties (va) met reële meerwaarde voor de Unie in de toekomst; wijst erop 

dat tien pp's en vijf va's ten bedrage van in totaal 1 400 000 EUR aan 

vastleggingskredieten en 5 599 888 EUR aan betalingskredieten zijn uitgevoerd; 

Volksgezondheid  

9. wijst erop dat een evaluatie van het tweede gezondheidsprogramma (2008-2013) in 2015 

werd afgerond; wijst erop dat het derde gezondheidsprogramma in 2015 werd versterkt ter 

ondersteuning en bevordering van de uitwisseling van informatie en goede praktijken in 

de lidstaten die met een bijzonder hoge migratiedruk kampen, met name met betrekking 

tot de opstelling door DG SANTE van persoonlijke medische dossiers om de gezondheid 

van migranten te beoordelen op hotspots en opvanglocaties, en extra begrotingsmiddelen 

voor projecten met betrekking tot de gezondheid van migranten; 

10. wijst erop dat het uitvoeringspercentage met betrekking tot het 

volksgezondheidsprogramma voor de periode 2014-2020 met 99,9 % uitstekend is, en dat 

de beschikbare betalingskredieten volledig zijn uitgevoerd; 

11. wijst erop dat DG SANTE in 2015 verantwoordelijk was voor de uitvoering van 

237 251 659 EUR in het kader van begrotingslijnen voor volksgezondheid, waarvan 

97,4 % op bevredigende wijze werd vastgelegd; wijst er daarnaast op dat het niveau van 

de uitvoering van betalingen op 97,2 % ligt; benadrukt echter dat alle kredieten op 

gezondheidsgebied volledig zijn uitgevoerd, met uitzondering van het Europees Centrum 

voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC), de Europese Autoriteit voor 

voedselveiligheid (EFSA) en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA); onderstreept 

niettemin dat de onderbesteding van de vastleggingskredieten volledig correspondeert met 

het resultaat van 2014; 

12 wijst erop dat de rekeningen van de agentschappen een positief begrotingsresultaat 

vertoonden van 3 083 926 EUR (ECDC), 1 089 066 EUR (EFSA) en 1 949 934 (EMA) en 

dat dit bedrag werd geboekt als bestemmingsontvangsten in 2015 die in 2016 moesten 

worden gebruikt; stelt daarom vast dat, rekening houdend met het bovenstaande, het 

uitvoeringspercentage eveneens 100 % bedraagt voor deze drie agentschappen;  

13. wijst er met betrekking tot de betalingskredieten op dat in het kader van de globale 

overschrijving in september 2015 een bedrag van 8,1 miljoen EUR aan betalingskredieten 

is overgeschreven naar het terrein gezondheid; 

Voedselveiligheid, diergezondheid en dierwelzijn en plantgezondheid 

14. wijst erop dat, wat de vastleggingskredieten voor de veiligheid van levensmiddelen en 

diervoeders, diergezondheid, dierenwelzijn en plantgezondheid betreft, in het kader van de 

globale overschrijving 12,9 miljoen EUR is overgeschreven van de begroting voor 

levensmiddelen en diervoeder, te weten 2,4 miljoen EUR van plantgezondheid en 10,5 

miljoen EUR van het noodfonds; wijst erop dat de resterende beschikbare 

vastleggingskredieten volledig zijn uitgevoerd; 

15. wijst erop dat er geen nieuwe proefprojecten werden goedgekeurd in 2015; wijst erop dat 

met betrekking tot de voorbereidende actie betreffende controleposten voor het vervoer 

van dieren, in 2015 een saldo overbleef van 0,4 miljoen EUR; 
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16. 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 2015. 


