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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 den generelle gennemførelsesgrad for de budgetposter, der 
vedrører miljø, folkesundhed og fødevaresikkerhed;

2. understreger den generelle gennemførelsesgrad på 94,6 % af budgettet inden for miljø, 
folkesundhed og fødevaresikkerhed, hvilket er et tilfredsstillende resultat i betragtning af, 
at 2007 var det første år i den nye finansielle ramme 2007-2013 og var præget af, at nye 
programmer på det miljøpolitiske område blev vedtaget og trådte i kraft;

3. understreger navnlig, at gennemførelsen af LIFE +-programmet opnåede en 
gennemførelsesgrad på over 98,87 % for forpligtelsesbevillinger.

4. opfordrer Kommissionen til at udvikle yderligere bistand til ansøgere i forbindelse med 
flerårige programmer, navnlig ved at yde specifik uddannelse for ansøgere og 
brugervenlige retningslinjer;

5. bifalder bestræbelserne for at gøre udbud mere fokuserede og yde større bistand til 
ansøgere, navnlig inden for folkesundhedsprogrammer, med henblik på at undgå 
indsendelse af projektansøgninger, som tydeligvis ikke er berettiget til finansiering eller af 
ringe kvalitet, men bemærker, at der er brug for yderligere anstrengelser for at opnå en 
tilfredsstillende situation;

6. påpeger, at overholdelse af forvaltningsmæssige og finansielle bestemmelser i 
finansforordningen ikke bør føre til unødvendige forsinkelser i tildelingen af tilskud eller 
udvælgelse af projekter, som skal finansieres; opfordrer endvidere Kommissionen til at 
fortsætte sine bestræbelser for at forbedre de forvaltningsmæssige procedurer, som har 
indflydelse på gennemførelsen af forpligtelses- og betalingsbevillinger;

7. mener på grundlag af de foreliggende oplysninger at Kommissionen kan meddeles 
decharge for gennemførelsen af udgifter inden for områderne miljøpolitik, folkesundhed 
og fødevaresikkerhed i 2007.
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KORT BEGRUNDELSE

I denne udtalelse behandles budgetgennemførelsen inden for miljø-, folkesundheds- og 
fødevaresikkerhedspolitik for regnskabsåret 2007. 

Miljø

2007 var det første år i den nye finansielle ramme (2007-2013) og var karakteriseret af, at nye 
programmer blev vedtaget og trådte i kraft på det miljøpolitiske område, f.eks. Life +, som 
blev vedtaget den 9. juni 2007, og det finansielle instrument til civilbeskyttelse, som blev 
vedtaget den 5. marts 2007. Det generelle niveau for budgetgennemførelsen lå på 94,6 %, 
hvilket anses for tilfredsstillende. 

Gennemførelsen af Life +-programmet kan betegnes som meget tilfredsstillende hvad angår 
forpligtelsesbevillinger, på trods af, at lovgrundlaget blev vedtaget sent (23. maj 2007), og der 
opnåedes en gennemførelsesgrad på 98,87 % af det operationelle budget for Life +.

Det nye lovgrundlag for civilbeskyttelse, som blev vedtaget den 5. marts 2007, udvider 
anvendelsesområdet for dette instrument, som nu omfatter beskyttelse, primært af mennesker, 
men også af miljøet og ejendom, herunder kulturel arv, i tilfælde af naturlige og 
menneskeskabte katastrofer, terrorhandlinger og teknologiske, radiologiske eller 
miljømæssige katastrofer. 

Under det tidligere lovgrundlag var finansieringsniveauet på 7,01 mio. euro i 2006. Det nye 
finansielle instrument, som blev vedtaget i 2007, rådede over et bevillingsbeløb på 20,8 mio. 
euro (budgetpost 07 04 01 og 19 06 05).

Til katastrofeindsats var der afsat et beløb på 7.225 mio. euro i finansieringsbeslutningen til 
nye aktioner, men den endelige gennemførelsesgrad er meget lav, under 1 %, hvilket både 
skyldes den sene vedtagelse af lovgrundlaget og det forhold, at den faktiske anvendelse af 
midlerne hænger direkte sammen med forekomsten af katastrofer, et forhold, som er meget 
vanskeligt at forudsige. Gennemførelsen af civilbeskyttelsesinstrumentet kan dog generelt 
betragtes som tilfredsstillende.

De nye programmer udgør en radikal ændring i gennemførelsesinstrumenterne for udgifter på 
miljøområdet, navnlig hvad angår integration af en række tidligere instrumenter og initiativer 
i det nye Life +-program, udvidelsen af civilbeskyttelsen (+ havforurening) gennem det 
finansielle instrument til civilbeskyttelse (som også omfatter støtte til 
civilbeskyttelsesindsatser i tredjelande) samt overflytning af de fleste eksterne aktiviteter til 
de instrumenter, der forvaltes under RELEX-gruppen, som betyder, at der til direkte 
forvaltning under Generaldirektoratet for Miljø kun findes en lille ad hoc-finansieringsramme 
til betaling af kontingenter til multilaterale miljøaftaler.

Der blev opnået en generel gennemførelsesgrad på 80,04 % af betalingsbevillingerne på 
miljøområdet, hvilket er lidt lavere end det niveau, der blev opnået i 2006. Dette tal stiger dog 
til 84,57 %, hvis man medtager betalingsniveauet for ikke-opdelte bevillinger.



PA\758878DA.doc 5/5 PE416.683v01-00

DA

Folkesundhed og fødevaresikkerhed

Gennemførelsesniveauet for betalingsbevillinger under folkesundhedsprogrammet nåede i 
2007 op på 89 %, hvilket giver en underudnyttelse på 6,7 mio. euro, som til dels skyldes en 
overvurdering af betalingsbeløbene ved udarbejdelsen af budgettet for 2007 i begyndelsen af 
2006 og til dels faktorer, som er direkte relaterede til støttemodtagerne.

Gennemførelsesgraderne for betalinger under budgetposterne for folkesundhed er lavere end 
gennemførelsesgraderne for forpligtelser, men dette skyldes i vidt omfang, at 
støttemodtagerne ikke altid har kunnet udnytte hele det budget, de var blevet bevilget. I 2007, 
indtil den 15. oktober, skete der efter anmodning fra støttemodtagere en reduktion af de 
tildelte beløb på 1,3 mio. euro.

Gennemførelsesgraden for forpligtelsesbevillinger for tobaksfonden er meget tilfredsstillende 
(næsten 100 %). Bevillingerne under denne post er "ikke-opdelte bevillinger", hvilket kan 
give det vildledende indtryk, at der var tale om underudnyttelse. Denne budgetpost udviser 
imidlertid ingen underudnyttelse.

Hvad angår fødevaresikkerhed, dyresundhed og -velfærd og plantesundhed ligger 
gennemførelsesniveauet for budgetposten til udryddelse af dyresygdomme ret højt og udgør 
97,4 % af beløbet.

Gennemførelsesniveauet for forpligtelsesbevillinger for initiativer inden for fødevaresundhed 
er præget af en sporadisk lav gennemførelsesgrad, som for krisemidlernes vedkommende 
skyldes, at dette er en specifik post med meget stor uforudsigelighed. Et begrænset antal 
sygdomsudbrud i EU er i dette tilfælde afgørende for, at kun en lille del af bevillingerne er 
brugt. I andre tilfælde, f.eks. foder- og fødevarekontrol, skyldes den lave gennemførelsesgrad, 
at man har overvurderet betalingerne eller, for så vidt angår fødevare- og fodersikkerhed, at 
man har overvurderet kursusprogrammer, behov og udgifter.
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