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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Budgetudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. gør opmærksom på den politiske aftale af den 27. juni 2013, vedrørende den flerårige 
finansielle ramme (FFR) 2014-2020, som vil gøre det muligt fortsat at finansiere 
politikker, der fokuserer på nye prioriteringer for at nå målene i Europa 2020-
strategien; er overbevist om, at en høj grad af miljøbeskyttelse i Den Europæiske 
Union, sundhed som en forudsætning for økonomisk vækst, fødevare- og 
fodersikkerhed og mekanismer til beskyttelse mod natur- og menneskeskabte 
katastrofer er kerneværdier for alle europæiske borgere;

2. er fuldstændigt klar over, at disse politikker og finansieringsinstrumenter under dette 
udvalgs ansvarsområde er små og ikke nyder så meget opmærksomhed som andre 
programmer og midler; er derfor meget opmærksom på ikke at acceptere yderligere 
reduktioner i finansieringen af programmer og budgetposter, da konsekvensen heraf 
ikke ville være acceptabel; opfordrer især medlemsstater og regioner til at betragte 
gennemførelsen af miljø- og klimavenlige politikker, foranstaltninger og projekter som 
en mulighed for vækst og ikke en byrde;

3. vil generelt gerne henlede opmærksomheden på budgetforslaget for 2014, der foreslår 
EUR 142 467,6 millioner i forpligtelsesbevillinger, hvilket betyder en nedskæring på 
6 %, hvis man sammenligner med budgettet for 2013; understreger derudover, at der 
er afsat EUR 136 065,8 millioner i betalingsbevillinger, en nedskæring på 5,8 % 
sammenlignet med 2013; påpeger også, at kun EUR 10 700 millioner af betalingerne 
er beregnet til at dække forpligtelser i forbindelse med de nye programmer, og EUR 
70 700 millioner er afsat til udestående betalingsforpligtelser; 

4. er bekymret for, at Kommissionen muligvis vil beslutte ikke fuldt ud at bruge 
forpligtelsesbevillingerne i tilfælde af utilstrækkelige midler til betalinger, hvilket ville 
være i modstrid med Parlamentets gentagne løfter inden for områderne miljø, sundhed, 
fødevare- og fodersikkerhed; konkluderer yderligere, at manglende betalinger vil 
skade Unionens omdømme, når støttemodtagerne i de forskellige programmer ikke får 
nogen betaling; 

5. noterer sig, at LIFE-programmet udgør 0,28 % af hele budgetforslaget for 2014 og 
udgør 0,68 % af udgiftsområde 2 (i forpligtelser); Gør opmærksom på, at forøgelsen af 
midlerne til LIFE, sammenlignet med 2013, skal ses i sammenhæng med programmets 
udvidede anvendelsesområde, herunder alle foranstaltninger vedrørende 
klimaforandringer; erkender i denne sammenhæng at "afsnit 34" er skabt udelukkende 
som et ansvarsområde under DG CLIMA;

6. Går ind for at sætte fokus på bestemte regioner i Europa, som har en integreret 
klimavenlig tilgang til transport, miljø, energi og affald; foreslår, at Kommissionen 
hvert femte år tildeler de regioner, der lever op til målsætningerne, en pris, som hædrer 
deres indsats;

7. mener, at folkesundhedsprogrammet, som udgør 0,04 % af betalingsforpligtelserne i 
budgetforslaget for 2014, ikke til fulde afspejler vigtigheden af sundhed som en værdi 
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i sig selv og som en forudsætning for at fremme vækst, også i forbindelse med 
grænseoverskridende trusler mod sundheden;

8. minder om, at Horisont 2020 vil bidrage til målene under dette udvalgs ansvarsområde 
med forskningsprojekter inden for områderne klima, sundhed og miljø; bekræfter sit 
tilsagn om at kontrollere, at projekterne stemmer overens med de tilhørende 
målsætninger og gennemførelsesprocessen; 

9. mener, at det er værd at bemærke, at de respektive andele af udgiftsområde 2 og 3 i 
budgetforslaget for 2014, eller stigninger og nedskæringer i de pågældende 
udgiftsområder, som Kommissionen eller Rådet har foretaget under forhandlingerne 
om den flerårige finansielle ramme, må betragtes som de rene fiksfakserier, som for 
eksempel flytningen af kapitel 17 04 fødevare- og fodersikkerhed, dyresundhed, 
dyrevelfærd og plantesundhed fra udgiftsområde 2 til 3;

10. understreger gennemførelsesorganernes vellykkede gennemførelse af Unionens 
programmer eller dele af dem; pointerer, at det ikke blot er gennemførelsen af 
sundhedsprogrammet, der i fremtiden vil være under Forvaltningsorganet for Sundhed 
og Forbrugere, men at dele af det nye LIFE-program også skal gennemføres af 
Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation; gør dog opmærksom på, at 
delegationen af ansvar og udstationeringen af personale fra Kommissionen til 
gennemførelsesorganer sker på bekostning af driftsbevillinger til programmerne, mens 
det samtidigt reducerer Kommissionens administrative forpligtelser; 

11. fremhæver at pilotprojekter og forberedende foranstaltninger er værdifulde værktøjer, 
når nye aktiviteter og politikker skal sættes i gang; gentager, at flere af dette udvalgs 
idéer tidligere er blevet gennemført med succes; vil derfor fortsat benytte sig af disse 
instrumenter; opfordrer til, at man til fulde gør brug af de margener, der er under hvert 
udgiftsområde;

12. mener, at decentraliserede agenturer må bære deres del af besparelserne ligeså vel som 
andre institutioner; bemærker, at et udvidet samarbejde mellem agenturerne og en 
konstant vilje til at øge effektiviteten allerede har ført til en bedre udnyttelse- og 
anvendelse af midlerne; er dog alvorligt bekymret over Kommissionens 
fremgangsmåde vedrørende decentraliserede agenturer, da de nedskæringer, der 
pålægges dem, særligt i menneskelige ressourcer, er uretfærdige og uhensigtsmæssige 
i forhold til andre af Unionens institutioner; vil ikke tolerere, at en forøgelse af 
personalet i visse agenturer eller i nystartede agenturer skal udlignes i andre agenturer, 
for at nå en overordnet personalebesparelse på 2 % fordelt på alle agenturer, mens 
Kommissionen for eksempel (inklusive Kroatien) foreslår en nedskæring på blot 0,1 % 
for sig selv; er fast besluttet på at vende tilbage til en ordentlig vurdering, fra sag til 
sag, af de enkelte agenturers behov; 

13. er opmærksom på, at Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med 
Sygdomme og Det Europæiske Miljøagentur har meget stabile strukturer og på dette 
tidspunkt ikke står over for yderligere store opgaver, og at de på grundlag af 
Kommissionens fremgangsmåde må forvente en personalebesparelse på 2 %;

14. er klar over, at det, på basis af revisionen af REACH forventes, at flere opgaver bliver 
tildelt Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA), for eksempel med hensyn til øget 
støtte til SMV'er eller påvisning af særligt problematiske kemikalier; er bekymret 
over, at der i budgetforslaget for 2014 er planlagt personalebesparelser for REACH og
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CLP-aktiviteter på endnu mere end 2 % (svarende til en nedlæggelse af 10 stillinger); 
bemærker derudover, at stik mod Kommissionens bekendtgørelse om, at den ville 
betale agenturet det fulde bidrag til europaskoler af type 2 for udgiftsområde 5, har 
denne ordning ikke fundet anvendelse på aktiviteter under REACH og CLP, hvilket 
lader agenturet tilbage med hele ansvaret for betalingen; mener, at denne 
fremgangsmåde er uacceptabel, da ECHA ikke er i stand til at medregne disse udgifter 
i det respektive gebyrregulativ;

15. Noterer sig de yderligere krav, der fra offentlighedens side er stillet til Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), såsom at udarbejde 
miljørisikovurderinger, imødekomme efterspørgslen efter øget gennemsigtighed og at 
sikre uafhængigheden af de vurderinger der gives. er blevet informeret om, at EFSA 
havde planlagt selv at have en vis ekspertise til rådighed for bedst muligt at kunne 
garantere uafhængigheden af de udtalelser, den afgiver, men blev nødt til at opgive de 
planer på grund af personalenedskæringer på 7 stillinger i stedet for en acceptabel 
besparelse på 4 stillinger;

16. fremhæver, at Det Europæiske Lægemiddelagentur er et af de erhvervsorienterede 
agenturer, der ikke de seneste tre år har fået en eneste ekstra stilling til gennemførelsen 
af lovgivningen om overvågning af lægemidler, hvilket har ført til længere 
sagsbehandling; vil ikke acceptere Kommissionens fremgangsmåde på dette område 
og heller ikke den forventede nedskæring på 2 % (svarende til 12 stillinger), der skal 
gælde for alle agenturets ansatte, selvom 5/6 af stillingerne finansieres med gebyrer;

17. er i det hele taget ikke overbevist om, at en outsourcing af ydelser, med det formål at 
reducere antallet af ansatte i stillingsoversigterne, vil være mere omkostningseffektivt 
i det lange løb, da tjenesteleverandørerne skal kontrolleres og have vejledning, 
samtidig med, at de arbejder med fortjeneste for øje.


