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FORSLAG

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

1. mener, at den generelle gennemførelsesgrad for budgetposter vedrørende miljø, 
folkesundhed og fødevaresikkerhed har været tilfredsstillende;

2. opfordrer Kommissionen til at udvikle bistanden til ansøgere i forbindelse med flerårige 
programmer yderligere; bifalder bestræbelserne på at gøre opfordringerne til at afgive bud 
mere specifikke og yde bedre bistand til ansøgere for at undgå, at der indsendes 
projektansøgninger, der helt klart ikke er støtteberettiget eller af ringe kvalitet, men 
bemærker, at der er behov for en yderligere indsats for at nå frem til en tilfredsstillende 
situation;

3. bemærker, at betalingssatsen for politikområderne miljø, folkesundhed og 
fødevaresikkerhed lå under 80 %; erkender, at der har været vanskeligheder med at 
planlægge de nødvendige betalingsbevillinger, da indgivelsen af fakturaer fra 
støttemodtagere og kontraherende parter ligger uden for Kommissionens kontrol; opfordrer 
dog Kommissionen til at undersøge sine egne procedurer omhyggeligt for at se, om 
gennemførelsen af betalingsbevillinger kunne forbedres;

4. understreger, at overholdelsen af de administrative og finansielle bestemmelser i 
finansforordningen ikke bør føre til unødvendige forsinkelser i støttetildelingen eller 
udvælgelsen af de projekter, der skal finansieres;

5. er på grundlag af de disponible data af den opfattelse, at der kan meddeles Kommissionen 
decharge for bevillingerne inden for politikområderne miljø, folkesundhed og 
fødevaresikkerhed.
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KORT BEGRUNDELSE

Denne udtalelse behandler budgetgennemførelsen på politikområderne miljø, folkesundhed og 
fødevaresikkerhed for regnskabsåret 2004.

MILJØ

Gennemførelsesgraden for forpligtelser på miljøbudgetposterne var meget god, hvad angår 
interne politikker, og nåede et gennemsnitsniveau på 96 %. Dette skyldtes i vid udstrækning 
de høje forpligtelsessatser for Forest Focus og LIFE-programmet, der dækker mere end 2/3 af 
politikområdets budget. Gennemførelsesgraden for forpligtelser lå på mellem 97 % og 99 %.
Forpligtelsessatsen for 3 langt mindre programmer - civilbeskyttelse, byudvikling og 
havforurening - var ret lav, hhv. 75 %, 72 % og 57 %. Disse programmer er ret specifikke, og 
derfor er antallet af kvalificerede ansøgere lille. I visse tilfælde har de nødvendige finansielle 
bidrag til projekter været mindre end oprindeligt anslået. I 2004 har gennemførelsesgraden for 
den eksterne del af LIFE-programmet været relativt lav (73 %) på grund af 
projektansøgningernes ringe kvalitet. Kommissionens bestræbelser på at forbedre 
indkaldelsen af forslag og gøre mere reklame har ikke båret frugt i det forventede omfang.

Gennemførelsesgraden for GD Miljøs budgetposter "Lovgivning, oplysningskampagner og 
andre generelle foranstaltninger" og "Lovgivning på miljøområdet" var lavere end 
gennemsnittet (79 % og 78 %). Disse budgetposter anvendes til at støtte en lang række 
foranstaltninger, Kommissionen iværksætter for at gennemføre den eksisterende lovgivning 
og udvikle nye initiativer. Ressourcerne gennemføres ved indkaldelse af forslag i forbindelse 
med støtte og en udbudsprocedure i forbindelse med undersøgelser og tjenestekontrakter.
Ifølge GD Miljø skyldes forpligtelsesniveauet til dels, at 2004 var et overgangsår for 
Kommissionen. Visse foranstaltninger udsattes til 2005, så den nye Kommission kunne træffe 
de nødvendige afgørelser. Ressourcerne blev fokuseret omkring opfølgning og gennemførelse 
af forslag.

Det generelle billede er mindre tilfredsstillende, når det drejer sig om betalinger.
Gennemførelsesgraden (77 %) kunne naturligvis være højere. Kommissionen kan uden tvivl 
forbedre sin egen projektforvaltning, planlægning og regnskabssystem, men der vil altid være 
elementer i tilknytning til projekter og tilskud, som Kommissionen ikke umiddelbart er herre 
over. På den anden side må man ikke glemme, at den (endelige) gennemførselsgrad er en 
indikator for hele procedurens succes, fra vedtagelsen af retsakten, over udvælgelsen af de 
enkelte projekter og til betalingen af støttemodtagerne.

FOLKESUNDHED

Regnskabsåret 2004 var andet år i det flerårige sundhedsprogram (2003-2008), der dominerer 
sundhedsudgifterne i EU. Programmet tiltrak fortsat et stort antal ansøgninger, der nu var 
mere kvalitetsbevidste, end det var tilfældet det første år. Næsten 95 % af bevillingerne i 2004 
kunne forpligtes.

Op til 60 % af betalingsbevillingerne blev udnyttet. Ifølge GD SANCO blev de enkelte 
forpligtelser for tilskudsaftaler indgået senere i år end forudset, og derfor blev der ikke 
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foretaget præfinansieringsbetalinger i 2004 for tilskudsaftaler, der var et resultat af 
opfordringer til at indsende forslag i 2004. Forsinkelserne skyldtes delvis indførelsen af 
tilskudsaftaler med flere partnere, der medførte en del tidskrævende papirarbejde. Det 
indledende arbejde i forbindelse med gennemførelsesorganet vedrørende 
folkesundhedsprogrammet og det nye forbrugerprogram for 2007-2013 bandt end del 
menneskelige ressourcer med henblik på gennemførelsen af programmet. GD SANCO prøver 
samvittighedsfuldt at forbedre gennemførelsescyklen ved hjælp af forskellige administrative 
og projektforvaltningsmæssige tiltag.

GD SANCO var sammen med GD AGRI ansvarlig for gennemførelsen af EU's tobaksfond.
De forbedrede gennemførelsesgrader (99,2 % for forpligtelser og 87 % for betalinger) er 
udtryk for, at de disponible bevillinger er blevet koncentreret i en enkelt flerårig kontrakt, der 
lettere kan håndteres end en række små kontrakter.
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ANNEX
IMPLEMENTATION OF THE 2004 BUDGET

(Mio EUR)
Budget

Line Heading Total 
commitment 

appropriations
(initial 2004 

budget, 
supplementary 

and amendment 
budgets and 

transfers, 
additional 

appropriations, 
incl. carry-overs 
from 2003, reuse 
of revenue etc.)

Committed % Total payment 
appropriations 

(initial 2004 
budget, 

supplementary 
and amendment 

budgets and 
transfers, 
additional 

appropriations, 
incl. carry-overs 
from 2003, reuse 
of revenue etc.)

Outturn %

17 PUBLIC HEALTH

17 03 01 
01

Public health (2003-2008) 60.6 57.2 94.4 43.6 26.2 60.0

17 01 04 
02

Public health (2003-2008) -
Administrative expenditure

4.2 3.7 88.9 4.2 0.7 17.4

17 03 02 Community Tobacco Fund 14.4 14.3 99.2 22.1 7.9 35.8



PA\571540DA.doc 7/9 PE 360.060v01-00

DA

07 ENVIRONMENT Total 
commitments 

2004

Committed % Total payments 
2004

Outturn %

07 03 01 
01

Protection of Forests 30.0 29.7 99.2 24.5 2.1 8.7

07 03 02 Community action programme 
promoting non-governmental 
organisations primarily active in 
the field of environmental 
protection 

6.5 6.49 99.8 6.2 4.9 79.5

07 03 03 LIFE III – Projects on 
Community territory - Part I:
Nature protection

78.5 76.1 97.0 59.3 45.8 77.1

07 01 04 
02 *

LIFE III – Projects on 
Community territory - Part I:
Nature protection - Expenditure 
on administrative management

3.2 3.0 95.1 3.2 0.3 9.8

07 03 04 LIFE III – Projects on 
Community territory - Part II:
Environmental protection

78.4 76.1 97.0 58.5 46.1 78.8

07 01 04 
03 *

LIFE III – Projects on 
Community territory - Part II -
Expenditure on administrative 
management

4.5 4.4 98.4 4.4 1.8 41.5
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07 03 06 
01

Community action programme 
in the field of civil protection

7.2 5.4 74.8 4.6 3.4 74.6

07 01 04 
04 *

Community action programme 
in the field of civil protection -
Expenditure on administrative 
management

0.091 0.088 95.7 0.092 0.044 48.3

07 03 08 Community framework for 
cooperation to promote 
sustainable urban development

5.1 4.2 81.9 2.4 1.8 72.7

07 03 09 Community cooperation in the 
field of marine pollution

1.3 0.76 57.3 1.3 0.65 50.5

07 04 02 Awareness-raising and other 
general actions based on the 
Community action programme 
in the field of environment

14.0 10.9 77.6 10.5 9.0 85.2

07 05 01 Legislation in the field of 
environment - Expenditure on 
administrative management

8.4 6.5 77.6 5.9 5.2 89.1

07 01 04 
01*

Legislation, awareness-raising 
and other general actions based 
on the Community action 
programme in the field of 
environment - administrative 
management

6.1 4.8 79.3 6.1 1.3 21.5
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07 02 01 Contribution to international 
environmental activities

5.8 5.3 92.3 6.7 6.7 100

07 01 04 
06*

Contribution to international 
environmental activities -
Expenditure on administrative 
management

0.54 0.12 21.8 0.54 0.06 11.0

07 02 02 LIFE III (European Financial 
Instrument for the Environment) 
- Operations outside Community 
territory

10.7 7.8 72.9 6.8 4.9 72.3

07 01 04 
05

LIFE III (European Financial 
Instrument for the Environment) 
- Operations outside Community 
territory - Expenditure on 
administrative management

0.38 0.37 98.0 0.38 0.23 59.2

* Please note that part of the administrative expenditure is committed in accordance with the former Financial Regulation. Those figures are not 
included in this table.


