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SUGGESTIES

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

1. beschouwt de algemene tenuitvoerleggingspercentages van de begrotingslijnen voor 
milieu, volksgezondheid en voedselveiligheid als bevredigend;

2. roept de Commissie op om in het kader van meerjarenprogramma’s de bijstand aan 
indieners verder te ontwikkelen; is verheugd over de inspanningen die worden gedaan om 
bij aanbestedingen gerichter te werk te gaan en indieners meer bijstand te verlenen, zodat 
wordt voorkomen dat er aanvragen worden ingediend voor projecten die overduidelijk niet 
voor financiering in aanmerking komen of die ondermaats zijn, maar merkt op dat er nog 
meer moet worden gedaan voordat een bevredigende situatie is bereikt;

3. merkt op dat de betalingspercentages voor zowel milieu als volksgezondheid en 
voedselveiligheid onder de 80 % lagen; erkent hoe moeilijk het is op de behoeften aan 
betalingskredieten te anticiperen, aangezien de Commissie nauwelijks invloed heeft op de 
indiening van facturen voor begunstigden en contractanten; verzoekt de Commissie 
evenwel haar eigen procedures nauwgezet te onderzoeken om te kijken of de 
tenuitvoerlegging van betalingskredieten kan worden verbeterd;

4. wijst erop dat naleving van de administratieve en financiële bepalingen van het Financieel 
Reglement niet tot onnodige vertragingen mag leiden bij de toekenning van subsidies of de 
selectie van te financieren projecten;

5. is op grond van de beschikbare gegevens van mening dat de Commissie kwijting kan 
worden verleend voor de uitgaven op de gebieden milieu, volksgezondheid en 
voedselveiligheid.



PE 360.060v01-00 4/9 PA\571540NL.doc

NL

BEKNOPTE MOTIVERING

Dit advies gaat over de uitvoering van de begroting op de gebieden milieu, volksgezondheid 
en voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2004.

MILIEU

De tenuitvoerleggingspercentages voor vastleggingen bij de milieulijnen van de begroting 
waren wat het binnenlandse beleid betreft zeer goed: er werd gemiddeld een percentage van 
96 % bereikt. Dit was grotendeels toe te schrijven aan de hoge tenuitvoerleggingspercentages 
van Forest Focus en het LIFE-programma, die meer dan twee derde van de begroting voor dit 
beleidsgebied vertegenwoordigen. Hun vastleggingspercentages schommelden tussen de 97 
en 99 %. De vastleggingspercentages voor drie veel kleinere programma’s, namelijk civiele 
bescherming, stadsontwikkeling en zeeverontreiniging, waren vrij laag, respectievelijk 75, 72 
en 57 %. Deze programma’s zijn zeer specifiek van aard en derhalve is het aantal in 
aanmerking komende indieners klein. In sommige gevallen waren de voor projecten 
benodigde financiële bijdragen kleiner dan aanvankelijk geraamd. In 2004 was het 
tenuitvoerleggingspercentage van het onderdeel buitenlands beleid van het LIFE-programma 
relatief laag (73 %) als gevolg van de ondermaatse kwaliteit van de projectaanvragen. De 
inspanningen van de Commissie om de oproep tot het indienen van voorstellen te verbeteren 
en er meer ruchtbaarheid aan te geven, hadden niet het gewenste resultaat.

De tenuitvoerleggingspercentages voor de begrotingslijnen van het Directoraat-generaal 
Milieu betreffende 'wetgevings-, bewustmakings- en andere activiteiten' en 'milieuwetgeving' 
lagen onder het gemiddelde (79 % en 78 %). Deze begrotingslijnen worden gebruikt ter 
ondersteuning van een brede waaier aan acties die door de Commissie worden ondernomen 
om de bestaande wetgeving ten uitvoer te leggen en nieuwe beleidsinitiatieven te 
ontwikkelen. De middelen worden aangewend via oproepen tot het indienen voorstellen voor 
subsidies en aanbestedingsprocedures voor onderzoeken of dienstverleningsovereenkomsten. 
Volgens het Directoraat-generaal Milieu is het niveau van de vastleggingen deels het gevolg 
van het feit dat 2004 voor de Commissie een overgangsjaar was. Sommige acties werden tot 
2005 uitgesteld teneinde de nieuwe Commissie de kans te geven de nodige beslissingen te 
nemen. De middelen werden toegespitst op de follow-up en tenuitvoerlegging van voorstellen.

Het algemene beeld is minder bevredigend als het over betalingen gaat. Het behaalde 
percentage, 77 %, zou uiteraard hoger kunnen. De eigen systemen voor projectbeheer, 
planning en boekhouding van de Commissie zijn beslist voor verbetering vatbaar, maar er zijn 
bij projecten en subsidies altijd bepaalde elementen waarop de Commissie geen invloed kan 
uitoefenen. Anderzijds mogen we niet vergeten dat het (definitieve) betalingspercentage een 
indicator is van het welslagen van een hele procedure, vanaf de goedkeuring van een wettekst 
tot de selectie van individuele projecten en de eigenlijke betalingen aan de begunstigden. 

VOLKSGEZONDHEID

2004 was het tweede jaar van het meerjarenprogramma voor volkgezondheid (2003-2008), 
dat bij de gezondheidsuitgaven in de Europese Unie de hoofdrol speelt. Het programma bleef 
een groot aantal aanvragen aantrekken, die nu gerichter en van betere kwaliteit waren dan in 
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het eerste jaar. Bijna 95 % van de kredieten voor 2004 kon worden vastgelegd. 

Van de betalingskredieten is 60 % gebruikt. Volgens het Directoraat-generaal Gezondheid en 
consumentenbescherming werden individuele vastleggingen voor subsidieovereenkomsten 
later in het jaar gedaan dan voorzien. Daarom werden in 2004 geen 
voorfinancieringsbetalingen uitgevoerd voor subsidieovereenkomsten die het resultaat waren 
van de oproep tot het indienen van voorstellen in 2004. De vertragingen waren deels te wijten 
aan de invoering van subsidieovereenkomsten tussen verschillende partners, waarvoor het 
papierwerk tijdrovend was. Bovendien legde het voorbereidend werk voor het Uitvoerend 
agentschap voor volksgezondheid en het nieuwe Programma voor gezondheid en 
consumenten (2007-2013) deels beslag op de personele middelen die voor de 
tenuitvoerlegging van het programma waren bestemd. Het Directoraat-generaal Gezondheid 
en consumentenbescherming probeert de tenuitvoerleggingscyclus met verscheidene 
administratieve en projectbeheersmaatregelen gericht te verbeteren. 

Het Directoraat-generaal Gezondheid en consumentenbescherming was, opnieuw samen met 
het Directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling, verantwoordelijk voor de 
uitvoering van het Communautair Fonds voor onderzoek en informatie (tabak). De verbeterde 
tenuitvoerleggingspercentages (99,2 % voor vastleggingen en 87 % voor betalingen) 
weerspiegelen het feit dat de beschikbare fondsen geconcentreerd waren op één enkel 
meerjarencontract, dat beter hanteerbaar is dan meerdere kleine contracten.
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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
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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.


