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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. minder om, at en høj grad af miljø- og sundhedsbeskyttelse i EU er en forudsætning 
for økonomisk fremgang, og at fødevare- og fodersikkerhed og mekanismer til 
beskyttelse mod natur- og menneskeskabte katastrofer er kerneværdier for alle 
europæiske borgere og dermed for Europa-Parlamentet;

2. er samtidig fuldt ud klar over, at politikkerne og finansieringsinstrumenterne under 
dette udvalgs ansvarsområde er begrænsede sammenlignet med andre politikker og 
finansieringsinstrumenter under udgiftsområde 2 og 3 og ikke får så meget 
opmærksomhed som andre programmer og fonde; afviser derfor på det kraftigste 
yderligere nedskæringer i bevillingerne til programmer og budgetposter, da 
konsekvensen heraf ikke ville være acceptabel; opfordrer navnlig medlemsstaterne til 
at betragte gennemførelsen af miljø- og klimavenlige politikker, foranstaltninger og 
projekter som en mulighed for at fremme vækst og ikke som en byrde;

3. erkender, at der findes betydelige budgetmæssige begrænsninger på nationalt plan, og 
at konsolideringsbestræbelserne er i gang; påpeger imidlertid, at den betydelige 
europæiske merværdi af politikkerne og finansieringsinstrumenterne under dette 
udvalgs ansvarsområde skal tages med i betragtning af budgetmyndighederne, når de 
træffer afgørelse om budgetforslaget (BF) for 2016;

4. minder om, at Horisont 2020 vil bidrage til målene under dette udvalgs ansvarsområde 
med forskningsprojekter inden for områderne klima, sundhed og miljø; bekræfter sin 
forpligtelse til at kontrollere, at projekterne stemmer overens med de tilsvarende 
målsætninger og de fremskridt, som vedrører deres gennemførelse;

5. understreger, at miljøforskning og innovation har sit tyngdepunkt i Horisont 2020 's: 
"Klimaindsats, miljø, ressourceeffektivitet og råstofforsyning", som har til formål at 
opnå en ressourceeffektiv økonomi og et samfund, der kan modstå klimaforandringer, 
at beskytte og bæredygtigt forvalte naturressourcer og økosystemer og sikre en 
bæredygtig forsyning og anvendelse af råstoffer for at opfylde verdensbefolkningens 
stigende behov for naturressourcer og økosystemer inden for bæredygtige rammer;

6. bemærker, at forslaget til EU-budgettet for 2016 beløber sig til 153,5 mia. EUR i 
forpligtelsesbevillinger (herunder 4,5 mia. EUR, der blev omprogrammeret fra 2014) 
og 143,5 mia. EUR i betalingsbevillinger; påpeger, at dette, hvis der ses bort fra 
virkningen af omprogrammeringen i 2015 og 2016, svarer til en stigning på 2,4 % i 
forpligtelsesbevillinger og 1,6 % i betalingsbevillinger i forhold til 2015-budgettet; 
understreger, at disse generelt set moderate stigninger i overensstemmelse med den 
kurs, der er fastlagt i FFR, stort set ikke udgør en stigning i faste priser, hvis 
inflationen medregnes, hvilket understreger betydningen af effektivitet i de afholdte 
udgifter;

7. minder om, at situationen for betalingsbevillinger i de seneste år har været meget 
vanskelig, og at gennemførelsen af Unionens politikker er blevet hæmmet af alvorlige 
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begrænsninger i niveauet for godkendte betalingsbevillinger, hvilket fører til gentagne 
ændringsbudgetter for at dække dele af de udestående behov;

8. opfordrer indtrængende Rådet til at afholde sig fra at foretage nedskæringer i 
politikker og finansieringsinstrumenter under dette udvalgs ansvarsområde;

9. afviser på det kraftigste, at Kommissionen i tilfælde af utilstrækkelige betalinger i 
2016 kunne beslutte, som den tidligere har gjort, ikke fuldt ud at bruge 
forpligtelsesbevillingerne, hvilket ville være i modstrid med Parlamentets gentagne 
forpligtelse inden for områderne miljø, sundhed, fødevare- og fodersikkerhed; 
konkluderer desuden, at manglende betalinger vil skade Unionens omdømme, når 
støttemodtagerne under de forskellige programmer ikke får nogen betaling;

10. minder om, at Life er EU’s finansielle instrument til støtte af projekter for miljø, 
naturbeskyttelse og klimaindsats i hele Unionen; fremhæver navnlig de problemer, der 
er forbundet med manglen på betalingsbevillinger, der er afsat til Life-programmet, 
hvilket ville hindre og forsinke en korrekt gennemførelse af dette vigtige program; 

11. glæder sig over forhøjelsen af Life-budgettet med 27,7 mio. EUR i BF for 2016; 
bemærker dog, at Life-programmet udgør 0,3 % af hele BF for 2016 og udgør kun 
0,73 % af udgiftsområde 2 (i forpligtelser), og at disse procentsatser i de seneste år har 
været stabile; 

12. påpeger den altafgørende betydning af investeringer i forskning og innovation på flere 
områder, som hører under dette udvalgs ansvarsområde, og understreger, at budgettet 
for 2016 i tilstrækkelig grad skal afspejle, at sådanne investeringer er en prioritet;

13. minder navnlig om den meget betydelige merværdi for Unionen af medicinsk 
forskning (f.eks. forskning i pædiatriske lægemidler og lægemidler til sjældne 
sygdomme) og også i kampen mod grænseoverskridende sundhedstrusler; beklager 
derfor dybt, at folkesundhedsprogrammet med et samlet beløb i 
forpligtelsesbevillinger på kun 62,2 mio. EUR, hvilket som i tidligere år kun udgør 
0,04 % af forpligtelserne i BF for 2016, ikke til fulde afspejler vigtigheden af sundhed 
som en værdi i sig selv og som en forudsætning for at fremme vækst;

14. fremhæver, at Unionen har de højeste standarder for fødevaresikkerhed i verden; 
beklager derfor også, at fødevare- og foderprogrammet med et samlet beløb i 
forpligtelser på kun 264,1 mio. EUR, hvilket kun udgør 0,17 % af forpligtelserne i BF 
for 2016, ikke til fulde afspejler vigtigheden af fødevare- og fodersikkerheden i 
Unionen;

15. minder om, at EU-civilbeskyttelsesmekanismen er en hjørnesten i Unionens 
solidaritet; minder om, at det primære ansvar for beskyttelsen af befolkningerne samt 
miljøet og ejendom, herunder kulturarv ligger hos medlemsstaterne; understreger, at 
Unionen spiller en "rolle som katalysator" for at støtte, koordinere eller supplere 
medlemsstaternes tiltag inden for forebyggelse, beredskab og reaktion i forbindelse 
med katastrofer; glæder sig over den beskedne stigning i forpligtelserne til dette
program; 

16. minder om den afgørende rolle, som de decentrale agenturer har med at udføre 
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tekniske, videnskabelige eller forvaltningsmæssige opgaver, som i væsentlig grad 
hjælper EU-institutionerne med at udarbejde og gennemføre politikker;

17. mener, at decentraliserede agenturer generelt må bære deres rimelige andel af 
udgiftsbesparelserne ligesom andre institutioner; bemærker, at et udvidet samarbejde 
mellem agenturerne, som henhører under dette udvalgs beføjelser (EMA, ECHA, 
ECDC, EFSA og EMA), og den fortsatte vilje til at øge effektiviteten allerede har ført 
til en bedre udnyttelse og anvendelse af midlerne;

18. minder endvidere om, at de meget vigtige opgaver, som disse fem decentraliserede 
agenturer udfører, både for Kommissionen og for EU’s borgere, men også for eksterne 
kunder i de gebyrtjenende agenturer (f.eks. ECHA og EMA); understreger på denne 
baggrund, at det er af afgørende betydning, at disse agenturer tildeles tilstrækkelige 
menneskelige og finansielle ressourcer til behørigt, uafhængigt og rettidigt at udføre 
disse krævende og yderst vigtige opgaver;

19. er derfor bekymret over Kommissionens fremgangsmåde vedrørende decentraliserede 
agenturer, da de nedskæringer, der pålægges dem, navnlig med hensyn til 
menneskelige ressourcer, er uretfærdige og uhensigtsmæssige i forhold til dem, der 
gælder for de øvrige EU-institutioner; er fast besluttet på at vende tilbage til en 
ordentlig vurdering i hvert enkelt tilfælde af de enkelte agenturers behov;

20. er generelt set ikke overbevist om, at en eksternalisering af ydelser med det formål at 
reducere antallet af ansatte i stillingsfortegnelserne vil være mere 
omkostningseffektivt i det lange løb, da tjenesteleverandørerne skal kontrolleres og 
have vejledning, samtidig med at de arbejder med fortjeneste for øje;

21. understreger, at pilotprojekter og forberedende foranstaltninger er værdifulde 
værktøjer til at iværksætte nye aktiviteter og politikker; gentager, at flere af dette 
udvalgs idéer tidligere er blevet gennemført med succes; vil derfor fortsat benytte sig 
af disse instrumenter i 2016; opfordrer til fuld udnyttelse af de margener, der findes 
under hvert udgiftsområde;

22. opfordrer Kommissionen til at indføre en opfølgningsprocedure til at holde 
Parlamentet orienteret om udviklingen og gennemførelsen af pilotprojekter og 
forberedende foranstaltninger.


