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SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde 
Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is tevreden over de algemene uitvoering door de Commissie in 2018 van de 
begrotingsonderdelen met betrekking tot milieu, klimaatbeleid, volksgezondheid en 
voedselveiligheid;

2. is tevreden over het werk van de vijf gedecentraliseerde agentschappen die onder haar 
mandaat vallen en die technische, wetenschappelijke of beheerstaken uitvoeren die de 
instellingen van de Unie in staat stellen beleid te formuleren en ten uitvoer te leggen op 
het gebied van milieu, klimaat, volksgezondheid en voedselveiligheid, alsook over de 
wijze waarop de begroting van die agentschappen is uitgevoerd; beklemtoont dat, 
gezien de omvang van de op ons afkomende uitdagingen, de agentschappen en DG’s 
van de Commissie die zich met milieu, klimaat, volksgezondheid en voedselveiligheid 
bezighouden over voldoende financiële middelen moeten beschikken en dat nog meer 
bezuinigingen of zelfs gelijkblijvende begrotingen domino-effecten zullen hebben voor 
de kwaliteit van leven van de Europese burgers;

3. stelt vast dat de Rekenkamer, in zijn jaarverslag over de uitvoering van de begroting 
voor het begrotingsjaar 2018, opnieuw een significant aantal fouten heeft vastgesteld bij 
de uitgaven voor plattelandsontwikkeling, de marktmaatregelen van het Europees 
Landbouwgarantiefonds, visserij, en milieu en klimaatmaatregelen, er verder aan 
herinnert dat voor de uitgaven op deze gebieden ingewikkelde subsidiabiliteitscriteria 
gelden en de aandacht vestigt op het soort fouten dat kan worden gemaakt, zoals niet in 
aanmerking komende begunstigden, activiteiten of gedeclareerde kosten; wijst erop dat 
zes van de 251 transacties in het monster dat gebruikt is voor het ramen van het 
foutenpercentage op het gebied van “natuurlijke hulpbronnen” (2,4 %) verband hielden 
met milieu, klimaatmaatregelen en visserij; wijst erop dat de Rekenkamer geen raming 
heeft gemaakt van het algemene foutenpercentage voor rubriek 3, waaronder ook de 
uitgaven voor gezondheid, voedsel en voedselveiligheid vallen;

Milieu en klimaatmaatregelen

4. geeft in het bijzonder aan dat DG ENV in 2018 456 personeelsleden had en een budget 
van EUR 469,02 miljoen;

5. wijst erop dat de uitvoeringspercentages van de vastleggings- en de betalingskredieten 
in 2018 99,8 %, respectievelijk 97,7 % bedroegen;

6. beklemtoont dat het aandeel van betalingen dat de wettelijke deadlines overschreed 
8,20 % bedroeg van de in 2018 door DG ENV verrichte betalingen (5,85 % in 2017, 
3,92 % in 2016); betreurt het in het bijzonder dat de vertragingen bij de betalingen in 
het kader van het LIFE-programma in 2018 hoger lagen (10,3 %) dan in 2017 (5,8 %) 
en 2016 (3,9 %);

7. merkt op dat DG ENV in zijn jaarlijkse activiteitenverslag 2018 een gemiddeld 
resterend foutenpercentage van 0,09 % aangeeft, waarmee de materialiteitsdrempel van 
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2 % niet werd overschreden;

8. wijst erop dat DG ENV in zijn jaarlijkse activiteitenverslag benadrukt dat de 
voorwaarden van het externaliseringsbesluit voor samenwerking met het Uitvoerend 
Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (EASME) wat personeel 
aangaat, doen vermoeden dat de personeelssituatie binnen DG ENV wat aan het 
LIFE-programma gerelateerde activiteiten betreft zeer nijpend is, hetgeen betekent dat 
de werkmethoden en -regelingen binnen dit DG misschien nog eens tegen het licht 
moeten worden gehouden;

9. merkt in het bijzonder op dat DG CLIMA in 2018 over een budget van EUR 
131,9 miljoen beschikte (onder de titel “klimaatactie” van de begroting van de Unie), en 
over een personeelsbestand van 200; wijst erop dat de uitvoeringspercentages van de 
vastleggings- en de betalingskredieten onder die titel 99,77 %, respectievelijk 92,04 % 
bedroegen;

10. juicht het toe dat in 2018 slechts 0,93 % van alle betalingen van DG CLIMA na het 
verstrijken van de wettelijke deadlines werden verricht (3,9 % in 2017);

11. onderstreept dat DG CLIMA en DG BUDG zorg dragen voor het toezicht op de 
doelstelling van 20 % klimaatmainstreaming in het meerjarig financieel kader (MFK), 
en dat DG CLIMA andere DG’s ondersteunt bij de integratie van klimaatactie in hun 
werkzaamheden; verwelkomt het feit dat in 2018 20,1 % van de begroting van de Unie 
aan klimaatgerelateerde activiteiten is uitgegeven, maar betreurt dat er aan het begin van 
2019 nog steeds van werd uitgegaan dat de begroting van de Unie slechts 19,7 % voor 
de huidige MFK-periode zou “leveren”;

12. verzoekt de Commissie een monitoringsysteem op te zetten voor de passende en tijdige 
implementatie van de klimaatmainstreamingsdoelstelling voor het MFK 2021-2027, en 
wijst erop dat als gevolg van de late start van het huidige MFK de 
klimaatmainstreamingsdoelstelling in de eerste twee jaar niet kon worden gerealiseerd; 
beklemtoont dat de Unie ervoor moet zorgen dat deze doelstelling wordt gerealiseerd, 
teneinde bij te dragen aan de uitvoering van de Overeenkomst van Parijs;

13. verzoekt de Commissie het Europees Parlement elk jaar een rapport voor te leggen met 
een gedetailleerd overzicht van de bijdrage die elke begrotingspost levert aan de 
doelstelling van klimaatmainstreaming, teneinde het toezicht te vergemakkelijken;

14. vindt het uitermate zorgwekkend dat het voorbehoud op grond van reputatie-, 
juridische, financiële en institutionele gronden in verband met significante 
veiligheidsrisico’s die bij de instandhouding en de werking van het Unieregister van het 
EU-emissiehandelssysteem (EU ETS) zijn vastgesteld, zoals aangegeven in de jaarlijkse 
activiteitenverslagen sinds 2010 en bekrachtigd in de risicobeoordelingsexercitie 2018, 
in het jaarlijkse activiteitenverslag van DG CLIMA voor 2018 wordt herhaald; betreurt 
de abnormale duur van dit voorbehoud; verzoekt de Commissie dit probleem zo snel 
mogelijk op te lossen;

Volksgezondheid, voedselveiligheid, diergezondheid en dierenwelzijn, en de gezondheid van 
planten
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15. merkt op dat DG SANTE in 2018 een begroting ten belope van EUR 484,9 miljoen 
heeft uitgevoerd;

16. onderstreept dat op het gebied van volksgezondheid openbare aanbestedingen het 
voornaamste instrument voor financieel beheer vormen, en dat de vastleggings- en de 
betalingskredieten in 2018 volledig zijn gebruikt; geeft aan dat op het gebied van 
voedsel en voedselveiligheid de begroting in belangrijke mate wordt uitgevoerd middels 
directe subsidies aan de lidstaten, en dat de uitvoeringspercentages voor wat de 
vastleggings- en de betalingskredieten betreft 99,0 %, respectievelijk 98,6 % bedroegen;

17. merkt op dat DG SANTE in zijn jaarlijkse activiteitenverslag 2018 een gemiddeld 
resterend foutenpercentage van 1,9 % aangeeft, waarmee de materialiteitsdrempel van 
2 % niet werd overschreden;

18. vindt het zorgwekkend dat het aandeel van door DG SANTE op tijd verrichte betalingen 
in verband met subsidiebeheer tussen 2016 en 2018 gedaald is van 97 % naar 83 %;

19. benadrukt dat DG SANTE in 2018 778 personeelsleden had (in vergelijking met 780 in 
2017);

20. wijst op de uitdagingen die DG SANTE in zijn jaarlijks activiteitenverslag identificeert 
in verband met de uitvoering van het derde gezondheidsprogramma 2014-2020 van de 
Unie (het “programma”); merkt op dat deze uitdagingen verband houden met het 
huidige financieringsmechanisme van het gezondheidsprogramma, dat alleen in 
projectgeoriënteerde financiering voorziet en een negatieve impact kan hebben op de 
houdbaarheid van de acties op de lange termijn, alsook met de complexiteit van 
sommige mechanismen van het programma, zoals gemeenschappelijk met de lidstaten 
ondernomen acties, hetgeen ertoe leidt dat soms veel tijd verstrijkt tussen de 
oorspronkelijke planning van de activiteit en het moment waarop deze daadwerkelijk 
van start gaat; neemt nota van de conclusies betreffende antimicrobiële resistentie in 
Speciaal Verslag nr. 21/2019 van de Europese Rekenkamer, die aangeven dat het werk 
van de Commissie en de agentschappen tot enige verbetering hebben geleid, 
bijvoorbeeld bij diergeneeskundige en voedselgerelateerde aspecten; betreurt evenwel 
dat volgens hetzelfde verslag weinig erop duidt dat de gezondheidslast van 
antimicrobiële resistentie in de Unie is verminderd;

21. wijst met klem op de uitdagingen die DG SANTE in zijn jaarlijks activiteitenverslag 
identificeert op het vlak van de uitvoering van het gemeenschappelijk financieel kader 
2014-2020 wat de voedselketen aangaat, zoals het gebrek aan toegang tot een 
crisisreservefaciliteit en het ontbreken van een methode voor het beoordelen van dieren, 
planten en producten die vernietigd moeten worden in het kader van 
ziektebeheersmaatregelen;

22. is op basis van de beschikbare gegevens en het uitvoeringsverslag van oordeel dat de 
Commissie kwijting kan worden verleend voor de uitgaven op het gebied van milieu- en 
klimaatbeleid, volksgezondheid en voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2018.
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