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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 kommissionens övergripande genomförande av 

budgetrubrikerna miljö, klimatåtgärder, folkhälsa och livsmedelssäkerhet för 2015 är 

tillfredsställande.  

2. Europaparlamentet välkomnar det arbete som utförts av de fem decentraliserade byråer 

som omfattas av dess ansvarsområde och som utför tekniska, vetenskapliga eller 

förvaltningsmässiga uppgifter till stöd för unionens institutioner när de utarbetar och 

genomför politiken på områdena miljö- och klimatpolitik, folkhälsa och 

livsmedelssäkerhet, samt det sätt på vilket dessa byråers budgetar genomförs.  

3. När det gäller den övergripande felnivån för avsnittet om landsbygdsutveckling, fiske, 

miljö och klimatpolitik inom kapitlet om miljö noterar Europaparlamentet i 

revisionsrättens rapport för 2015 en liten minskning av felnivån, dvs. en minskning med 

5,3 % jämfört med 6 % föregående år.  

Miljö och klimatpolitik 

4. Europaparlamentet betonar att 369 251 846 EUR har anslagits till GD ENV i 

åtagandebemyndiganden och att 99,83 % har genomförts. Parlamentet noterar när det 

gäller betalningsbemyndiganden att det är tillfredsställande att 99,36 % av tillgängliga 

332 260 333 EUR har utnyttjats. Parlamentet noterar dessutom att de administrativa 

utgifterna för Life + genomförs under två budgetår (genom automatiska överföringar), och 

om dessa administrativa utgifter inte beaktas uppgår genomförandenivån för betalningar 

till 99,72 %. 

5. Europaparlamentet anser att det övergripande genomförandet av driftsbudgeten för Life+, 

som var 99,95 % 2015 för åtagandebemyndiganden och 98,93 % för 

betalningsbemyndiganden, var tillfredsställande. Parlamentet understryker att programmet 

Life+ har bidragit till att öka medvetenheten hos medborgarna och deras deltagande när 

det gäller lagstiftning och genomförande av unionens miljöpolitik, liksom till att förbättra 

styrelseformerna på detta område. Parlamentet konstaterar att 2015 gjordes åtaganden för 

225,9 miljoner EUR för verksamhetsbidrag, 40 miljoner EUR utnyttjades för finansiella 

instrument som förvaltas av Europeiska investeringsbanken och 59,2 miljoner EUR 

utnyttjades för åtgärder avsedda att stödja kommissionens roll när det gäller att initiera 

och övervaka utarbetandet av politik och lagstiftning. Parlamentet konstaterar att 10,2 

miljoner EUR utnyttjades för administrativt stöd till Life och stöd till 

genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme). 

6. Europaparlamentet noterar att GD CLIMA har ökat sitt genomförande så att det uppgår till 

99,9 % av 108 747 880 EUR i åtagandebemyndiganden och 91,77 % av 47 479 530 EUR i 

betalningsbemyndiganden, och att genomförandenivån för betalningar uppgår till 96,88 % 

om administrativa utgifter inte beaktas. 

7. Europaparlamentet betonar att ett belopp på 4 400 000 EUR har anslagits som bidrag till 

internationella konventioner, protokoll och avtal i vilka unionen är part eller medverkar i 
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det förberedande arbetet. Det är i detta sammanhang viktigt att Europaparlamentets roll 

återspeglas korrekt. 

8. Europaparlamentet uppmuntrar budgetmyndigheten att i framtiden fokusera på 

pilotprojekt och förberedande åtgärder med ett verkligt mervärde för unionen. Parlamentet 

uppmärksammar att tio pilotprojekt och fem förberedande åtgärder för ett sammanlagt 

belopp på 1 400 000 EUR i åtagandebemyndiganden och 5 599 888 EUR i 

betalningsbemyndiganden har genomförts. 

Folkhälsa  

9. Europaparlamentet konstaterar att en utvärdering av det andra hälsoprogrammet (2008–

2013) avslutades 2015. Parlamentet välkomnar att det tredje hälsoprogrammet stärktes 

2015 för att stödja och främja utbyte av information och god praxis i de medlemsstater 

som står inför utmaningar relaterade till ett omfattande mottagande av migranter, 

asylsökande och flyktingar, i synnerhet med hänsyn till de personliga patientjournaler för 

bedömning av migranters hälsa som GD SANTE utarbetar och som ska användas vid 

”hotspots” och mottagningsområden, och för att tillhandahålla ytterligare budgetmedel för 

projekt knutna till migranters hälsa. 

10. Europaparlamentet noterar att genomförandenivån inom programmet för folkhälsa 2014–

2020 är mycket bra (99,9 % ) och att de tillgängliga betalningsbemyndigandena 

genomfördes fullt ut. 

11. Europaparlamentet noterar att GD SANTE år 2015 hade ansvar för att genomföra 

237 251 659 EUR inom budgetposter för folkhälsa, varav 97,4 % har genomförts på ett 

tillfredsställande sätt. Parlamentet noterar också att genomförandenivån för betalningarna 

är 97,2 %. Parlamentet betonar emellertid att alla anslag inom hälsoområdet genomfördes 

fullt ut, med undantag för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar 

(ECDC), Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) och Europeiska 

läkemedelsmyndigheten (EMA). Parlamentet understryker dock att underutnyttjandet av 

dessa åtagandebemyndiganden till fullo motsvarar resultatet för 2014. 

12 Europaparlamentet uppmärksammar att byråernas räkenskaper uppvisade ett positivt 

budgetutfall på 3 083 926 EUR (ECDC), 1 089 066 EUR (Efsa) och 1 949 934 EUR 

(EMA), och att dessa belopp bokfördes som anslag i form av inkomster avsatta för 

särskilda ändamål 2015 för att genomföras 2016. Med beaktande av detta inser 

parlamentet att genomförandegraden även ligger på 100 % för dessa tre byråer.  

13. När det gäller betalningsbemyndigandena konstaterar Europaparlamentet att ett 

betalningsanslag på 8,1 miljoner EUR återfördes till hälsoområdet under den samlade 

överföringen i september 2015. 

Livsmedelssäkerhet, djurhälsa, djurskydd och växtskydd 

14. När det gäller åtagandebemyndiganden för livsmedels- och fodersäkerhet, djurhälsa, 

djurskydd och växtskydd påpekar Europaparlamentet att 12,9 miljoner EUR återfördes till 

budgeten för livsmedel och foder under den samlade överföringen, närmare bestämt 2,4 

miljoner EUR från växtskyddsområdet och 10,5 miljoner EUR från fonden för 

nödåtgärder. Parlamentet konstaterar att de återstående tillgängliga 

åtagandebemyndigandena genomfördes fullt ut. 
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15. Europaparlamentet konstaterar att inga nya pilotprojekt röstades igenom 2015. 

Parlamentet uppmärksammar i fråga om betalningsbemyndiganden för mellanstationer vid 

djurtransporter att en mellanliggande betalning på 0,4 miljoner EUR gjordes under 2015. 

16. Europaparlamentet anser, på grundval av tillgängliga uppgifter och rapporten om 

genomförandet, att kommissionen kan beviljas ansvarsfrihet för utgifterna på områdena 

miljö- och klimatpolitik, folkhälsa och livsmedelssäkerhet för budgetåret 2015. 
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