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FORSLAG

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

1. er tilfreds med Kommissionens samlede gennemførelse af de udgiftsområder, der 
vedrører miljø, klimaindsats, folkesundhed og fødevaresikkerhed i 2018;

2. er tilfreds med det arbejde, der udføres af de fem decentrale agenturer, der henhører 
under Kommissionens ansvarsområde, og som udfører tekniske, videnskabelige eller 
forvaltningsmæssige opgaver, der hjælper EU-institutionerne med at udarbejde og 
gennemføre politikker inden for miljø, klima, folkesundhed og fødevaresikkerhed, og 
med den måde, hvorpå disse agenturers budgetter gennemføres;

3. noterer sig, at Revisionsretten i sin årsberetning om budgetgennemførelsen for 
regnskabsåret 2018 fortsat konstaterede en væsentlig fejlforekomst på udgiftsområderne 
udvikling af landdistrikter, markedsforanstaltninger under Den Europæiske Garantifond 
for Landbruget (EGFL), fiskeri, miljø og klimaindsats, mindede om, at udgifterne på 
disse områder er underlagt komplekse betingelser for støtteberettigelse, og henledte 
opmærksomheden på den type fejl, der kan opstå, såsom modtagere, aktiviteter og 
anmeldte omkostninger, der ikke er støtteberettigede; bemærker, at 6 ud af de 251 
transaktioner i den stikprøve, der blev anvendt til at anslå fejlforekomsten i forbindelse 
med "naturressourcer" (2,4 %), vedrører miljø, klimaindsats og fiskeri; bemærker, at 
Revisionsretten ikke vurderede den samlede fejlforekomst for udgiftsområde 3, som 
omfatter udgifter til sundhed og fødevare- og fodersikkerhed;

Miljø og klimaindsats

4. fremhæver, at GD ENV i 2018 havde 456 ansatte, og at dets budget nåede op på 
469,02 mio. EUR;

5. påpeger, at udnyttelsesgraden for forpligtelses- og betalingsbevillinger nåede op på 
henholdsvis 99,8 % og 97,7 % i 2018;

6. understreger, at andelen af betalinger, der overstiger de lovbestemte frister, nåede op på 
8,20 % af GD ENV's betalinger i 2018 (5,85 % i 2017, 3,92 % i 2016); beklager 
navnlig, at betalingsforsinkelserne under LIFE-programmet nåede et højere niveau i 
2018 (10,3 % i forhold til 5,8 % i 2017 og 3,9 % i 2016);

7. bemærker, at GD ENV i 2018 i sin årsberetning fremlagde en gennemsnitlig 
restfejlforekomst på 0,09 %, som ikke overskred væsentlighedstærsklen på 2 %;

8. bemærker, at GD ENV i sin årsberetning understregede, at betingelserne i 
eksternaliseringsbeslutningen om samarbejdet med Forvaltningsorganet for Små og 
Mellemstore Virksomheder (EASME) for så vidt angår personale medfører, at 
personalesituationen i GD ENV er meget stram med hensyn til aktiviteterne under 
LIFE-programmet, hvilket kan kræve en yderligere gennemgang af arbejdsmetoderne 
og -ordningerne inden for dette generaldirektorat;



PE641.168v01-00 4/5 PA\1188686DA.docx

DA

9. fremhæver, at GD CLIMA i 2018 forvaltede 131,9 mio. EUR under overskriften 
"Klimaindsats" i Unionens budget og havde 200 ansatte; påpeger, at udnyttelsesgraden 
for forpligtelses- og betalingsbevillingerne under denne overskrift nåede op på 
henholdsvis 99,77 % og 92,04 %;

10. glæder sig over, at kun 0,93 % af alle GD CLIMA's betalinger i 2018 blev betalt for sent 
i forhold til de lovbestemte frister (3,9 % i 2017);

11. understreger, at GD CLIMA og GD BUDG overvåger målet om 20 % 
klimamainstreaming i den flerårige finansielle ramme (FFR), og at GD CLIMA støtter 
andre generaldirektorater med hensyn til at integrere klimahensyn i deres aktiviteter; 
glæder sig over, at 20,1 % af Unionens budget i 2018 blev brugt på klimarelaterede 
aktiviteter, men beklager, at det i begyndelsen af 2019 stadig blev anslået, at tendensen i 
Unionens budget kun ville resultere i 19,7 % for den nuværende FFR-periode;

12. opfordrer Kommissionen til hvert år at forelægge Parlamentet en rapport om, hvordan 
hver enkelt budgetpost bidrager til målet om klimamainstreaming, for at lette 
overvågningen heraf;

13. er stærkt bekymret over, at der i GD CLIMA's årsberetning for 2018, som anført i 
årsberetningerne siden 2010 og som bekræftet af risikovurderingen fra 2018, 
opretholdes et forbehold på baggrund af omdømmemæssige, retlige, finansielle og 
institutionelle forhold vedrørende de væsentlige sikkerhedsrisici, der er påpeget ved 
vedligeholdelsen og driften af det EU-registersystem, der anvendes i forbindelse med 
EU's emissionshandelssystem (EU ETS); beklager den helt usædvanlige varighed af 
dette forbehold; opfordrer Kommissionen til hurtigt at finde en løsning på problemet;

Folkesundhed, fødevaresikkerhed, dyresundhed, dyrevelfærd og plantesundhed

14. bemærker, at GD SANTE i 2018 gennemførte et budget på 484,9 mio. EUR på sine 
politikområder;

15. fremhæver, at offentlige indkøb på folkesundhedsområdet er det vigtigste instrument til 
økonomisk forvaltning, og at forpligtelses- og betalingsbevillinger blev udnyttet fuldt 
ud i 2018; understreger, at budgettet på fødevare- og fodersikkerhedsområdet i vid 
udstrækning gennemføres via direkte tilskud til medlemsstaterne, og at 
gennemførelsesgraden for forpligtelser og betalinger nåede op på henholdsvis 99,0 % 
og 98,6 %;

16. bemærker, at GD SANTE i 2018 i sin årsberetning fremlagde en gennemsnitlig 
restfejlforekomst på 1,9 %, som ikke overskred væsentlighedstærsklen på 2 %;

17. bemærker med bekymring, at den andel af betalinger med relation til 
tilskudsforvaltning, som GD SANTE foretog til tiden, faldt fra 97 % til 83 % mellem 
2016 og 2018;

18. fremhæver, at der i 2018 var 778 ansatte i GD SANTE (780 i 2017);

19. påpeger de udfordringer, som GD SANTE har indkredset i sin årsberetning for så vidt 
angår gennemførelsen af EU's tredje sundhedsprogram 2014-2020 
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("sundhedsprogrammet"); bemærker, at disse udfordringer vedrører 
sundhedsprogrammets nuværende finansieringsmekanisme, som kun giver mulighed for 
projektorienteret finansiering og således kan have en negativ indvirkning på den 
langsigtede bæredygtighed af de iværksatte foranstaltninger, og at disse udfordringer 
vedrører kompleksiteten af visse mekanismer i sundhedsprogrammet såsom fælles 
foranstaltninger, der er gennemført sammen med medlemsstaterne, hvilket medfører, at 
tidsplanen fra den oprindelige planlægning af aktiviteten til den faktiske iværksættelse 
kan være langstrakt;

20. understreger de udfordringer, som GD SANTE har indkredset i sin årsberetning med 
hensyn til gennemførelsen af den fælles finansielle ramme (FFR) for 2014-2020 på 
området for fødevarekæder, såsom manglende adgang til en krisereservefacilitet og 
manglen på en fastlagt vurderingsmetode for dyr, planter og produkter, der skal 
destrueres som led i foranstaltninger mod sygdomsspredning;

21. mener på grundlag af de foreliggende oplysninger og gennemførelsesrapporten, at 
Kommissionen kan meddeles decharge for gennemførelsen af budgettet for så vidt 
angår udgifterne inden for miljø- og klimapolitik, folkesundhed og fødevaresikkerhed 
for regnskabsåret 2018.


