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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar budgetkontrollutskottet att 
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att utnyttjandegraden totalt sett är tillfredställande för 
budgetposterna för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet.

2. Europaparlamentet framhåller att det totala budgetgenomförandet på miljöområdet är 
97,12 procent, vilket är ett bättre resultat än föregående år i åtagandebemyndiganden som 
då var 95,15 procent. Parlamentet konstaterar vidare att utnyttjandet av 
betalningsbemyndigandena låg på en hög nivå, nämligen 99,92 procent.

3. Europaparlamentet välkomnar den generellt anmärkningsvärt höga nivån på utnyttjandet 
av åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden på folkhälsoområdet, vilket för 
åtagandebemyndiganden för alla budgetposter ligger nära 100 procent.

4. Europaparlamentet konstaterar att den höga nivån på anslagsutnyttjandet på området för 
livsmedelssäkerhet, djurhälsa, djurskydd och växtskydd stabilt ligger kvar på 

98 procent när det gäller åtagandebemyndiganden jämfört med föregående år. Parlamentet 
är medvetet om att utnyttjandet av betalningsbemyndigandena minskat något (82 procent). 
Medlemsstaterna uppmanas att anstränga sig ytterligare för att lämna in mer exakta 
uppskattningar till kommissionen angående åtgärder för utrotning av sjukdomar.

5. Europaparlamentet välkomnar att man uppnått 99.35 procent i utnyttjandet av 
driftsbudgeten för Life+, särskilt som budgetmyndigheten ökade 
åtagandebemyndigandena med 29 miljoner EUR jämfört med kommissionens 
ursprungliga förslag. Under den tredje ansökningsomgången för programmet Life+ 
utvaldes 210 projekt som gällde insatser på områdena natur och biologisk mångfald (84), 
miljöpolitik och styrning (115) samt information och kommunikation (11). 

6. Europaparlamentet betonar att bidraget till internationella miljöverksamheter, som är 
avsett att täcka obligatoriska och frivilliga bidrag till internationella konventioner, 
protokoll och avtal uppnår en total utnyttjandegrad på 84,46 procent jämfört med 
76,12 procent 2008.  Parlamentet är medvetet om att utnyttjandegranden också är 
beroende av växelkursvariationer eftersom de flesta bidragen betalas ut i US-dollar.

7. Europaparlamentet konstaterar att det finansiella instrumentet för civilskydd, som täcker 
området katastrofinsatser, beredskapsåtgärder och åtgärder för att förebygga eller minska 
effekterna av en nödsituation uppnådde en utnyttjandegrad på 72,56 procent, vilket 
motsvarar 15,411 miljoner. Parlamentet påpekar dock att utnyttjandegraden för 
betalningsbemyndiganden är 44,52 procent, eftersom anbudsinfordringarna 
offentliggjordes under första halvåret 2009 och projekten sålunda ännu inte slutförts.

8. Europaparlamentet påpekar att när det gäller katastrofmedel och medel i samband med 
nödsituationer är de slutliga ersättningskraven från medlemsstaterna ofta mycket lägre än 
de ursprungliga uppskattningarna. Medlemsstaterna uppmanas att ytterligare anstränga sig 
för att lämna in mer exakta uppskattningar till kommissionen och kommissionen 
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uppmanas att ytterligare bistå medlemsstaterna i uppskattningsprocessen. 

9. Europaparlamentet konstaterar att tre pilotprojekt och två förberedande åtgärder 
genomfördes under 2009 års budget på miljöområdet och fyra på folkhälsoområdet. 
Parlamentet noterar den dåliga kvaliteten på de förslag som inlämnats till pilotprojektet 
”Handel med utsläppsrätter för svaveldioxid i Östersjön” där följaktligen inget kontrakt 
undertecknades. Parlamentet är medvetet om att den förberedande åtgärden om 
mellanstationer (rastplatser) vid djurtransporter annullerades till följd av den dåliga 
kvaliteten på förslagen, som inte uppfyllde minimikriterierna för utvärderingen. 

10. Europaparlamentet understryker vikten av bättre precisering i alla anbudsinfordringar och 
tillhandahållande av ytterligare bistånd till de sökande, särskilt inom 
folkhälsoprogrammen, i syfte att undvika att det inlämnas projektansökningar som klart 
och tydligt inte är bidragsberättigande eller av dålig kvalitet. Parlamentet är dock 
medvetet om att vissa projekt alltid kommer att möta svårigheter vid genomförandet. 

11. Europaparlamentet betonar att administrativa och finansiella bestämmelser i 
budgetförordningen inte bör leda till onödiga förseningar för beviljandet av bidrag eller 
urvalet av projekt som ska finansieras. Kommissionen uppmanas att fortsätta sina 
ansträngningar att förbättra administrativa förfaranden som påverkar utnyttjandet av 
åtagande- och betalningsbemyndiganden.

12. Europaparlamentet noterar att i slutet av 2009 förvaltade genomförandeorganet för hälso-
och konsumentfrågor, en administrativ enhet inom Europeiska kommissionen, en portfölj 
med 361 projekt med kostnadsdelning inom folkhälsoprogrammet, av vilka 287 var 
undertecknade avtal som sammanlagt motsvarade 156 miljoner EUR i EU-bidrag. 
Parlamentet betonar att den administrativa budget som behövs för att genomföra 
gemenskapsprogrammen uppgick till sammanlagt 6,4 miljoner EUR för 
genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor. Parlamentet noterar de nya 
strukturerade rapporteringsmetoderna som ska göra det möjligt att bättre övervaka 
budgetgenomförandet för att undvika överföringar och strikt tillämpa budgetprincipen om 
ettårighet.

13. På grundval av tillgängliga uppgifter anser Europaparlamentet att ansvarsfrihet kan 
beviljas kommissionen för utgifterna inom områdena miljöpolitik, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet under 2009.
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KORT MOTIVERING

I detta yttrande behandlas genomförandet av budgeten inom områdena miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet för budgetåret 2009.

Miljö

Budgetgenomförandet på 97,12 procent totalt sett upplevs som tillfredsställande och ökade 
från föregående år för alla budgetposter.

Life + 
Genomförandet av programmet Life + kan anses vara mycket tillfredsställande när det gäller 
åtagandebemyndiganden. Under budgetförfarandet hade budgetmyndigheten ökat 
åtagandebemyndigandena med nästan 29,3 miljoner EUR jämfört med kommissionens 
preliminära förslag till budget och alla de ytterligare medel som röstades igenom användes 
fullt ut. Kommissionen uppnådde åtaganden till 99,35 procent av driftsbudgeten för Life + 
(budgetpost 07 03 07):

– 250 000 000 EUR för ansökningsomgången för projekt som ska få stöd genom bidrag till 
åtgärder, offentliggjordes den 15 maj 2009 och täckte ett övergripande åtagande som ingåtts 
enligt artikel 76 i budgetförordningen/artikel 92 i genomförandebestämmelserna för 
motsvarande belopp, vilket sålunda gjorde det möjligt att genomföra förfarandena för urval 
och tilldelning under 2009-2010. Projekturvalet meddelades i juli–augusti 2010 och 
bidragsavtalen med mottagarna undertecknades i slutet av 2010.

– 8 749 860 EUR till stöd för icke-statliga organisationers operativa verksamheter, vilka 
främst är aktiva för att skydda och framhäva miljön på EU-nivå och vilka medverkar i 
utarbetandet och genomförandet av gemenskapspolitiken och EU-lagstiftningen –
ansökningsomgången offentliggjordes med slutlig tidsfrist den 1 december 2008 och 
bidragsavtalen undertecknades första halvåret 2009.
– 39 302 812 EUR för åtgärder avsedda att stödja kommissionens roll i initieringen och 
uppföljningen av utvecklingen av åtgärder och lagstiftning, samt även kommunikation och 
information (Gröna veckan, Europeiska trafikantveckan, informationskampanjer om 
klimatförändringar och biologisk mångfald).
– 15 029 334 EUR för utgifter för administrativt stöd, med en genomförandenivå som uppgick 
till 87,63 procent (för en framröstad budget på 17 150 000 EUR) och en ökning från 
75,65 procent 2008. Det bör dock noteras att behoven av administrativt stöd i samband med 
övervakningen av projekt utvalda under 2009 års ansökningsomgång (med beaktande av 
ökningen av anslag beviljade av budgetmyndigheten) kommer att vara mest kännbara under 
år 2010 och efterföljande år.

Det finansiella instrumentet för civilskydd 
Den nya rättsliga grunden för civilskyddet, som antogs den 5 mars 2007, utvidgar 
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instrumentets tillämpningsområde till att nu omfatta skydd av främst människor men även av 
miljö och egendom, inbegripet kulturarvet, i samband med naturkatastrofer och katastrofer 
som orsakats av människor, terroristdåd och tekniska eller radiologiska olyckor eller 
miljöolyckor. 

Det finansiella instrumentet för civilskydd täcker följande:
Insatser i samband med katastrofer, bland annat transport av bistånd inom EU vid insatser 
som täcks av civilskyddsmekanismen – vid insatser i samband med katastrofer i 
medlemsstater och stater som deltar i programmet finansieras dessa under budgetpost 
07 04 01 – vid insatser i samband med katastrofer i tredjeländer finansieras dessa under 
budgetpost 19 06 05.

Beredskapsåtgärder (upptäckt, utbildning, nätverk, övningar, expertutbyten, IKT-system och 
-verktyg) – alla finansieras under budgetpost 07 04 01.

Åtgärder för att förebygga eller minska följderna av en katastrof (studier av orsakerna till 
katastrofer, prognoser och information till allmänheten) – alla finansieras under 
budgetpost 07 04 01.

Insatser i samband med katastrofer
Detta är ett område där den rättsliga grunden sörjer för i synnerhet stöd och samfinansiering i 
samband med transporter av civilskyddsbistånd till ett land som drabbats av en katastrof, dock 
under vissa förutsättningar. Kommissionen antog den 8 augusti 2007 genomföranderegler för 
dessa nya åtgärder1.  2009 var det första året med den avtalsenliga ramen för transporter av 
civilskyddsbistånd till ett land som drabbats av en katastrof. Ramavtalet för dessa 
verksamheter med en mellanhand undertecknades den 17 december 2008. 
Ett belopp på 10 742 000 EUR hade ursprungligen öronmärkts i finansieringsbeslutet för 
dessa nya åtgärder (8 192 000 EUR i budgetpost 19 06 05 för insatser i tredjeländer och 
2 550 000 EUR i budgetpost 07 04 01 för insatser inom EU).

Den faktiska användningen av medel är direkt knutet till om det inträffar katastrofer och om 
det inkommer önskemål från medlemsstaterna om extra transporter, dvs. svår att förutsäga. 
Anslagsjusteringar kan göras under året och under 2009 överfördes ett belopp på 
1 500 000 EUR från budgetpost 07 04 01 (DEC 41/2009) till hälsoprogrammet (extra åtgärder 
för att förebygga H1N1-pandemin). En överföring av 5 000 000 EUR gjordes också från 
budgetposten för katastrofinsatser i tredjeländer 19 06 05 till förmån för Afghanistan 
(överföring DEC 37/2009).
Det slutgiltiga genomförandet för insatserna uppgick till 784 968 EUR. Under 2009 
tillhandahöll gemenskapen civilskyddsbistånd genom civilskyddsmekanismen i 
medlemsstaterna (skogsbränder i Bulgarien, Frankrike, Portugal och Grekland, jordbävning i 
Italien) och i tredjeländer (Moldavien (gasbrist), Fiji (översvämningar), Gaza (väpnad 
konflikt), Namibia (översvämningar), Tadzjikistan (översvämningar), Benin 
(översvämningar), Albanien (skogsbränder), Taiwan (tyfon), Burkina Faso (översvämningar), 
Filippinerna (översvämningar), Indonesien (jordbävning), Samoa (tsunami), Ukraina (HINI), 

                                               
1 Kommissionens beslut 2007/606/EG, Euratom av den 8 augusti 2007 om fastställande av regler för 
genomförande av transportbestämmelserna i rådets beslut 2007/162/EG, Euratom om inrättande av ett finansiellt 
instrument för civilskydd (EUT L 241, 14.9.2007, s. 17).
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Georgien (jordbävning).
I början av 2010 tillhandahöll kommissionen genom övervaknings- och 
informationscentrumet (MIC) betydande resurser för transporten av katastrofhjälp till Haiti 
efter jordbävningen. 

När det gäller beredskaps- och förebyggandemålen upplevs utnyttjandegraden som 
tillfredsställande, med en utnyttjandegrad på 89 procent av de 16 100 000 som täcker de 
ansökningsomgångar och anbudsinfordringar som offentliggjordes under första halvåret 2009.
Jämför även under avsnitt 1.4 genomförandet av den förberedande åtgärden på 
civilskyddsområdet.
Sedan 2010 förvaltas civilskyddsinstrumentet av GD ECHO inom kommissionen. 

Deltagande i internationell verksamhet på miljöområdet
Detta anslag är avsett att täcka frivilliga och obligatoriska bidrag till ett antal internationella 
konventioner, protokoll och avtal i vilka gemenskapen är part samt förberedande arbete 
rörande framtida internationella avtal i vilka gemenskapen deltar. De flesta bidragen betalas ut 
i US-dollar och därför kan det faktiska utnyttjandet bli beroende av växelkursvariationer. 
Utnyttjandenivån på 84,46 procent för 2009 var tillfredsställande.
Pilotprojekt och förberedande åtgärder

Under 2009 års budget genomfördes fem pilotprojekt och förberedande åtgärder:

Budgetpost Rubrik Åtagande-
bemyndiganden 

 Utnyttjande i 
%

07 02 03 Pilotprojekt – Miljöövervakning av 
Svartahavsbäckenet och ett gemensamt 
europeiskt ramprogram för utvecklingen 
av Svartahavsregionen (år 2)

1 000 000 100 %

07 03 15 Pilotprojekt – Handel med utsläppsrätter 
för svaveldioxid i Östersjön (år 2)

2 000 000 100 %

07 03 16 Pilotprojekt – Utveckling av 
förebyggande åtgärder för att stoppa 
ökenspridningen i Europa (År 1)

1 000 000 99,98 %

07 03 17 Förberedande åtgärd – Klimatet på den 
pannoniska slätten (År 1)

2 500 000 100 %

07 04 05 Förberedande åtgärd för en 
snabbinsatsstyrka för EU (År 2)

7 500 000 87,84 %

Utnyttjandenivån var tillfredsställande. Tre av fem åtgärder var på andra året och drog nytta 
av erfarenheterna från det föregående året. 
Åtgärden för EU:s insatsstyrka slog samman två tidigare åtgärder i 2008 års budget, nämligen 
pilotprojektet ”Stärka samarbetet mellan medlemsstaterna vid bekämpningen av 
skogsbränder” (3 500 000 EUR i 2008 års budget) och den förberedande åtgärden för en 
snabbinsatsstyrka för EU (4 000 000 EUR i 2008 års budget). Utnyttjandegraden upplevs 
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också tillfredsställande med en utnyttjandegrad på 87,85 procent av de 7 500 000 EUR som 
täckte en ansökningsomgång, en anbudsinfordran och en studie som resulterade i att 
tre tjänsteavtal, ett studieavtal och sju bidragsavtal undertecknades.

Betalningsbemyndiganden
Totalt uppnåddes 87,26 procent, vilket visar på framsteg jämfört med den nivå som 
uppnåddes 2008 (79,71 procent). 

Beskrivning
Betalnings-

bemyndiganden 
(inkl. ÄB & 

överföringar)

Utbetalda Procent-
sats 2009

Procent-
sats 2008

Budgetposter för tekniskt bistånd / 
icke-differentierade anslag    18 004 160          

4 062 036   22,56% 21,86%
Driftsbudgetposter / differentierade 
anslag    282 353 590        

258 020 101   91,38% 85,14%
Life + / Life III / NGOs / Forest Focus 208 562 150 201 859 366 96,79% 92,28%
Europeiska miljöbyrån 35 389 440 35 389 440 100,00% 97,72%
Det finansiella instrumentet för 
civilskydd 15 274 400 8 984 275 58,82% 44,52%
Deltagande i internationell verksamhet 
på miljöområdet (obligatoriska bidrag 
till multilaterala miljöavtal) 4 150 000 3 087 506 74,40% 55,31%

Pilotprojekt och förberedande åtgärder 18 577 600 8 699 514 46,83% 24,44%
Program för konkurrenskraft och 
innovation 400 000 0 0,00%

ingen 
uppgift

TOTALT 300 357 750 262 082 137 87,26% 79,71%

Folkhälsa

Den generellt höga nivån på utnyttjandet av åtagandebemyndiganden under 2009 
(100 procent) visar på en förbättring jämfört med föregående år (98 procent 2008). För alla 
budgetposter är utnyttjandenivån 100 procent eller näst därintill. 
Utnyttjandet av betalningsbemyndigandena är tillfredsställande, 87 procent, och utgör 
en ökning jämfört med 2008 (84 procent).

Folkhälsoprogrammet 
Utnyttjandet av betalningsbemyndiganden förbättrades betydligt jämfört med de tidigare åren 
och nådde 99,37 procent (som jämförelse var det 89 procent 2008).
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Tobaksfonden
När det gäller betalningsbemyndigandena är dessa icke-differentierade anslag och 
utbetalningar kan göras fram till den 31 december året efter att åtagandena ingås. I detta 
särskilda fall undertecknades avtalet 2009 och kommer att slutföras 2010. De motsvarande 
betalningarna kommer sålunda att ske 2010 då vi väntar oss att utnyttjandenivån ska nå 
100 procent. Procentsatsen för utnyttjandet av betalningsbemyndigandena var 51 procent i 
slutet av 2009 och den motsvarar betalningarna för de åtaganden som ingicks 2008. Därför 
föreligger det inte något underutnyttjande här.

Pilotprojekt och förberedande åtgärder
Dessa anslag är differentierade och betalningarna äger rum under flera år. 
När det gäller budgetpost 17 03 08 under 2009 betalade GD SANCO för åtaganden som 
ingåtts 2008 (0,5 miljoner EUR). Under 2009 förlängdes detta pilotprojekt och fick extra 
åtagande- och betalningsbemyndiganden på en miljon EUR från budgetmyndigheten. De extra 
betalningsbemyndigandena var inte nödvändiga 2009 eftersom betalningarna kommer att äga 
rum under 2010 och 2011.

När det gäller 17 03 09 var 2009 det första genomförandeåret, vilket ägnades åt att sätta igång 
projektet, organisera en ansökningsomgång och välja ut en avtalspart. Budgetmyndigheten 
tilldelade betalningsbemyndiganden som inte var nödvändiga 2009 eftersom betalningarna 
kommer att äga rum under perioden 2010-2012.

Livsmedelssäkerhet, djurhälsa, djurskydd och växtskydd 
a) Åtagandebemyndiganden:  hög utnyttjandenivå, 98 procent
Den generellt höga nivån på utnyttjandet under 2009 förblir stabil jämfört med föregående år 
(98 procent 2008).  
För alla budgetposter är utnyttjandenivån 95 procent eller högre. 

Det enda område där en lägre utnyttjandenivå kan konstateras är budgetpost 17 04 04 01 
”Internationella avtal och medlemskap i internationella organisationer” där medlemsavgiften 
betalas i schweizerfranc och växelkursen mellan EUR och CHF påverkade både 
uppskattningen av de anslag som äskades hos budgetmyndigheten och de anslag för vilka 
åtaganden gjordes och betalningar utfördes ett år senare.

b) Betalningsbemyndiganden: tillfredsställande utnyttjandenivå, 82 procent
Denna utnyttjandenivå utgör en liten tillbakagång jämfört med 2008 (87 procent). 
Med tanke på de stora tillgängliga anslagsbeloppen uppgår de outnyttjade anslagen till 
20 miljoner EUR för både åtgärderna för att utrota sjukdomar och katastrofmedlen. 
När det gäller åtgärderna för att utrota sjukdomar är de slutliga ersättningskraven från 
medlemsstaterna ofta mycket lägre än de ursprungliga uppskattningarna som användes för att 
fastställa de belopp för vilka åtaganden skulle ingås. Beloppet för de begärda 
betalningsbemyndigandena motsvarar en uppskattning av den slutliga betalning som ska göras 
till medlemsstaterna såsom en procentandel av det belopp för vilket åtagande ingåtts under det 
föregående året. Under 2009 har vi begränsat de betalningsbemyndiganden som begärs från 
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budgetmyndigheten till 83 procent av det belopp för vilket åtaganden ingåtts. Under 2010 har 
vi ytterligare begränsat de betalningsbemyndiganden som begärs från budgetmyndigheten och 
därför väntar vi oss att uppnå ett förbättrat utnyttjande av betalningsbemyndigandena.
När det gäller katastrofmedlen beslutade GD SANCO till följd av kostnadsredovisningarnas 
komplexitet och de involverade riskerna att utföra finansiella förhandskontroller på fältet före 
utbetalning av ersättningskrav som översteg två miljoner EUR. Detta förlängde perioden för 
kontroll av kostnadsredovisningarna och ett antal utbetalningar senarelades till 2010.
Dessutom ingicks under 2009 åtaganden för de fyra miljoner EUR för förberedande åtgärder 
som Europaparlamentet begärt för mellanstationer (rastplatser) vid djurtransporter, men 
såsom förklarats tidigare kommer betalningarna att ske 2010 och efterföljande år. Anslagen 
för samma pilotprojekt under 2008 användes inte. Utvärderingskommittén ansåg nämligen att 
inget av de två inlämnade förslagen uppfyllde ansökningsomgångens 
minimiutvärderingskriterier. Efter att man diskuterat olika möjligheter att använda den 
tilldelade budgeten, beslöt man att annullera åtgärden för 2008.

När det gäller budgetposter för administration (17 01 04 01, 17 01 04 05 och 17 01 04 06) 
kommer de återstående anslagen att betalas ut 2010.


