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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. udtrykker tilfredshed med Kommissionens samlede gennemførelse for de budgetposter, 
der vedrører miljø, klimaindsats, sundhed og fødevaresikkerhed i 2019;

2. er tilfreds med det arbejde, der udføres af de fem decentrale agenturer, der henhører 
under dets 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. bemærker, at Revisionsretten i sin årsberetning om budgetgennemførelsen i 
regnskabsåret 2019 fortsat fandt en væsentlig fejlforekomst på udgiftsområdet 
"udvikling af landdistrikter, markedsforanstaltninger, fiskeri, miljø og klimaindsats"; 
minder om, at udgifterne på disse områder er underlagt komplekse 
støtteberettigelsesbetingelser, og henleder opmærksomheden på den type fejl, der kan 
opstå, såsom ikke-støtteberettigede modtagere, aktiviteter eller anmeldte omkostninger, 
bemærker, at Revisionsretten ikke vurderede den samlede fejlforekomst for 
udgiftsområde 3, som omfatter udgifter til sundhed og fødevare- og fodersikkerhed;

Miljø og klimaindsats

4. bemærker, at GD Miljøs budget i 2019 nåede op på 505,58 mio. EUR, og at det havde 
476 ansatte; påpeger, at gennemførelsesgraden for forpligtelses- og betalingsbevillinger 
begge lå over 99 % ved årets udgang;

5. glæder sig over den reducerede andel af betalinger, der blev gennemført af GD Miljø, 
og som overskred de lovbestemte frister i 2019 (3,23 % sammenlignet med 8,20 % i 
2018);

6. bemærker, at GD Miljø i sin årlige aktivitetsrapport for 2019 fremlagde en 
gennemsnitlig restfejlforekomst på 0,80 %, hvilket er under væsentlighedstærsklen på 
2 %;

7. fremhæver, at GD Klimaindsats i 2019 forvaltede 140,3 mio. EUR under overskriften 
"Klimaindsats" i Unionens budget, og at det havde 225 ansatte; påpeger, at 
gennemførelsesgraden for forpligtelses- og betalingsbevillinger lå på henholdsvis 
99,98 % og 96,41 %;

8. bemærker, at 1,59 % af alle GD Klimaindsats betalinger i 2019 blev foretaget på et 
senere tidspunkt end de lovbestemte frister;

9. understreger, at GD Klimaindsats og GD Budget overvåger målet om 20 % 
klimamainstreaming i den flerårige finansielle ramme, og at GD Klimaindsats støtter 
andre generaldirektorater med hensyn til at integrere klimaet i deres aktiviteter; glæder 
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sig over, at 20,9 % af Unionens budget for 2019 blev brugt på klimarelaterede 
aktiviteter, men beklager, at det stadig blev anslået, at det med den nuværende tendens 
kun vil blive til 19,7 % i den nuværende FFR-periode;

10. glæder sig over Revisionsrettens konstatering i særberetning nr. 18/20191 om , at 
rapporteringen af data om drivhusgasemissioner i EU er i overensstemmelse med 
internationale krav, og at emissionsoversigterne er blevet forbedret med tiden; 
understreger, at der er behov for bedre indsigt i sektorer som landbrug og skovbrug: 
opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til de foreslåede yderligere forbedringer i 
rapporteringen om, hvordan EU's og de nationale modvirkningspolitikker bidrager til at 
opfylde emissionsreduktionsmålene;

11. opfordrer Kommissionen til at forelægge Parlamentet en årsrapport om, hvordan hver 
enkelt budgetpost bidrager til målet om klimamainstreaming, for at lette overvågningen 
heraf;

12. gentager, at det er stærkt bekymret over, at det forbehold, som var taget på baggrund af 
omdømmemæssige, retlige, finansielle og institutionelle forhold, og som vedrørte de 
alvorlige sikkerhedsrisici, der blev påpeget omkring vedligeholdelsen og driften af det 
EU-registersystem, der anvendes i forbindelse med EU's emissionshandelssystem (EU 
ETS), og som er blevet påpeget i de årlige aktivitetsrapporter siden 2010 og bekræftet 
ved risikovurderingen fra 2018, gentages i GD Klimaindsats aktivitetsrapport for 2019; 
beklager den helt usædvanlige varighed af dette forbehold; opfordrer Kommissionen til 
hurtigt at finde en løsning på denne situation;

Folkesundhed, fødevaresikkerhed, dyresundhed, dyrevelfærd og plantesundhed

13. bemærker, at GD for Sundhed og Fødevaresikkerheds budget i 2019 nåede op på 502,85 
mio. EUR, og at det havde 772 ansatte; påpeger, at gennemførelsesgraden for 
forpligtelses- og betalingsbevillinger lå på henholdsvis 95,85 % og 94,63 %;

14. bemærker, at GD for Sundhed og Fødevaresikkerhed i sin årlige aktivitetsrapport for 
2019 fremlagde en gennemsnitlig restfejlforekomst på 0,4 %, hvilket er betydeligt under 
væsentlighedstærsklen på 2 %;

15. bemærker, at andelen af betalinger vedrørende forvaltning af tilskud, der blev foretaget 
rettidigt af GD for Sundhed og Fødevaresikkerhed, steg til 92 % i 2019 (83 % i 2018), 
selv om den fortsat ligger under målet på 95 %;

16. fremhæver de udfordringer, som patienter i Unionen står over for med hensyn til at 
drage fordel af direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser, som påpeget i 
Revisionsrettens særberetning nr. 7/20192, navnlig med hensyn til potentielle patienters 
kendskab til deres rettigheder, problemer og forsinkelser i elektronisk udveksling af 
patientsundhedsoplysninger mellem medlemsstaterne og adgang til sundhedsydelser for 
patienter med sjældne sygdomme;

1 Revisionsrettens særberetning nr. 18/2019 "Drivhusgasemissioner i EU: Rapporteringen er god, men der er 
behov for mere viden om fremtidige reduktioner", EUT C 400 af 26.11.2019, s. 16.
2 Særberetning nr. 07/2019 "EU's tiltag vedrørende grænseoverskridende sundhedsydelser: Ambitionerne er 
store, men der er behov for bedre styring", EUT C 192 af 7.6.2019, s. 29.
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17. påpeger de udfordringer i den årlige aktivitetsrapport fra GD for Sundhed og 
Fødevaresikkerhed, som igen blev dokumenteret i forbindelse med gennemførelsen af 
den fælles finansielle ramme på fødevarekædeområdet; bemærker, at manglen på en 
krisereserve betyder, at det i krisesituationer er nødvendigt med omfordeling af midler 
fra andre vigtige aktiviteter, mens der ikke findes nogen veletableret 
værdiansættelsesmetode for dyr, planter og produkter, der skal slagtes eller destrueres i 
forbindelse med foranstaltninger til inddæmning af sygdomme;

18. 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 og folkesundhed og fødevaresikkerhed 
for regnskabsåret 2019.


