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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. gentager, at Europa-Parlamentet i overensstemmelse med traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) skal meddele Kommissionen decharge for 
gennemførelsen af budgettet efter behandlingen af regnskaberne, finansieringsoversigten og 
evalueringsrapporten, som er omtalt i artikel 318 i TEUF, Revisionsrettens årsberetning 
sammen med svarene fra de reviderede institutioner, Revisionsrettens revisionserklæring og 
relevante særberetninger;

2. noterer sig præsentationen af politikområderne miljø og sundhedspolitik i 
Revisionsrettens årsberetning; er bekymret over, at begge politikområder findes i det kapitel, 
som også omhandler udvikling af landdistrikter og fiskeri; gentager sin kritik af den ulogiske 
sammensætning af politikområder i dette særlige kapitel; mener ikke, at Retten bør træffe en 
politisk beslutning om at samle politikområder; anmoder Revisionsretten om at ændre sin 
fremgangsmåde i den næste årsberetning;

3. mener, at det er bemærkelsesværdigt i denne forbindelse, at kapitlet om udvikling af 
landdistrikter, miljø, fiskeri og sundhed fremstår med den højeste fejlforekomst i Rettens 
beretning for 2012 med 7,9 % mod 4,8 % i gennemsnit; bemærker, at Retten i sin beretning 
kun henviser til et projekt, der er relateret til Life+-programmet og til GD SANCO's interne 
kontrolsystem; er desto mere bekymret under hensyntagen til Kommissionens svar, idet 
fejlforekomsten vedrører alle politikområder; bemærker, at Revisionsretten og Kommissionen 
har en forskellig holdning til måden, hvorpå fejlene bør beregnes; forstår, at Retten i 
modsætning til Kommissionens tjenestegrene kvantificerer en fejlforekomst på 100 % for et 
projekt, til trods for at fejlen kun er administrativ, eller når kun en del af projektets beløb 
berørt; 

4. minder om, at Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed er tilfreds med 
den generelle gennemførelse af budgetposterne for miljø, klimaindsats, folkesundhed og 
fødevaresikkerhed i 2012; minder igen om, at mindre end 0,8 % af Unionens budget er afsat 
til de pågældende politikinstrumenter under hensyntagen til den klare EU-merværdi inden for 
disse områder og støtten fra Europas borgere til EU's miljø- og klimapolitikker såvel som til 
politikkerne for folkesundhed og fødevaresikkerhed;

Miljø og klimaindsats

5. understreger, at 390 208 834 EUR er blevet afsat til Generaldirektoratet for Miljø i 
forpligtelsesbevillinger; 99,9 % er blevet gennemført; mener, at det er tilfredsstillende med 
hensyn til betalingsbevillinger, og at 90,32 % af de disponible bevillinger på 261 717 133 
EUR er blevet anvendt;

6. bemærker, at GD CLIMA har forbedret sin gennemførelse, der er steget til 98,57 % af 
42 585 882 EUR i forpligtelsesbevillinger og 73,44 % af 27 917 373 EUR i 



PE524.569v01-00 4/5 PA\1010876DA.doc

DA

betalingsbevillinger; er klar over, at det ikke var muligt at nå en højere gennemførelse som 
følge af et mislykket udbud gennemført sammen med medlemsstater om udvælgelse af en 
auktionstilsynsførende for EU's emissionshandelssystem og en kontrakt om den midlertidige 
auktionsplatform for EU's emissionshandelssystem, som i sidste ende var uden omkostninger;

7. er på ny meget tilfreds med den generelle gennemførelse på 98,75 % af driftsbudgettet 
for LIFE+; bemærker, at der i 2012 blev afsat 280 771 849 EUR til en indkaldelse af forslag 
til projekter i medlemsstater, 8 999 631 EUR til støttede driftsmæssige aktiviteter i ngo'er, der 
er aktive inden for miljøbeskyttelse og -forbedring på europæisk plan, og som deltager i 
udformningen og gennemførelsen af Fællesskabets politik og lovgivning, og at 47 283 151 
EUR blev anvendt til foranstaltninger til støtte for Kommissionens rolle som igangsætter og 
overvåger af gennemførelsen af politikken og lovgivningen; minder om, at 17 589 277 EUR 
blev anvendt til administrativ bistand;

8. er klar over, at betalingshastigheden for foranstaltninger under LIFE+ altid er en 
smule lavere sammenlignet med forpligtelsesbevillinger; påpeger, at der med 
opsamlingsoverførslen DEC 30/2012 blev frigivet et beløb på 2,7 mio. EUR, idet antallet af 
modtagne anmodninger om mellemliggende (og endelige) betalinger lå en smule under de 
oprindelige overslag; noterer sig også overførslen af 2,13 mio. EUR til andre budgetposter, 
som oprindelig havde til formål at dække udgifter i forbindelse med afslutningen af LIFE III;

9. anerkender, at der er blevet afsat 855 852 EUR som bidrag til internationale 
konventioner, protokoller og aftaler, som Unionen deltager i, eller til det forberedende arbejde 
med fremtidige internationale aftaler;

10. anser fremskridtet i gennemførelsen af seks pilotprojekter og fem forberedende 
foranstaltninger, der samlet beløb sig til 15 733 692 EUR, for meget tilfredsstillende; er klar 
over, at gennemførelsen af disse foranstaltninger kan være byrdefuld for Kommissionen, fordi 
de disponible beløb er meget små i forhold til de procedurer gennemførelsen kræver (f.eks. 
handlingsplan og indkaldelse af forslag); tilskynder budgetmyndigheden til i fremtiden at 
fokusere på pilotprojekter og forberedende foranstaltninger med en reel merværdi for 
Unionen;

Folkesundhed og fødevaresikkerhed

11. bemærker, at GD SANCO var ansvarlig for at gennemføre bevillinger for 230 436 939 
EUR i budgetposter for folkesundhed i 2012, hvoraf der på tilfredsstillende vis er indgået 
forpligtelser for 99,3 %; er dog klar over, at omtrent 77 % af dette budget overføres direkte til 
tre decentrale organer (ECDC, EFSA og EMA); glæder sig også meget over 
gennemførelseprocenten på 99,2 i betalingsbevillinger; bemærker, at 2,5 mio. EUR i 
betalingsbevillinger er tilføjet via opsamlingsoverførslen DEC 30/2012, der var nødvendig 
efter en forsinkelse i undertegnelsen af tilskudsaftalerne i forbindelse med en indkaldelse af 
forslag, hvortil forfinansieringerne skulle betales i 2012;

12. er tilfreds med, at der gøres gode fremskridt med gennemførelsen af alle pilotprojekter 
og forberedende foranstaltninger, som GD SANCO har ansvaret for, og at alle 
forpligtelsesbevillinger er blevet brugt; 
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13. tager de bemærkninger til efterretning, som Revisionsretten har fremsat vedrørende 
Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere, der er en administrativ enhed under 
Kommissionen; er klar over, at forvaltningsagenturet havde ansvaret for at gennemføre 37,8 
mio. EUR i forpligtelser, som var til rådighed for folkesundhedsprogrammet i 2012 og for 
35,5 mio. EUR i betalingsbevillinger; mener, at Revisionsrettens bemærkninger er 
overdrevne, idet begge bemærkninger vedrører eksterne deltagere og deltagere i eksterne 
møder, hvilket ligger uden for Kommissionens direkte kontrol; har selvfølgelig taget nøje 
hensyn til de svar, som forvaltningsorganet har givet, og støtter dets hensigt om yderligere at 
forbedre samarbejdet med eksterne kontraktpartnere og deltagere;

14. erkender, at gennemførelsessatsen for fødevaresikkerhed, dyresundhed, dyrevelfærd 
og plantesundhed er på 96,8 %, hvilket er højere end niveauet i 2011 (95,1 %); bemærker 
endvidere, at dette tal tager hensyn til en nedgang i forpligtelsesbevillinger på 64,7 mio. EUR 
under opsamlingsoverførslen som følge af en gunstig dyresundhedssituation;

15. anerkender gennemførelsessatsen i betalinger på 99,7 %, som udgør en stigning 
sammenlignet med 2011 (98,1 %); mener, at det er bemærkelsesværdigt, at der med 
opsamlingsoverførslen blev tildelt yderligere 17 mio. EUR til programmer for udryddelse for 
at have tilstrækkelige midler til at betale udestående forpligtelser over for medlemsstaterne fra 
tidligere år; 

16. mener på grundlag af de foreliggende oplysninger og beretningen om gennemførelsen, 
at Kommissionen kan meddeles decharge for gennemførelsen af budgettet, for så vidt angår 
udgifterne inden for områderne miljø- og klimapolitik, folkesundhed og fødevaresikkerhed i 
regnskabsåret 2012.


