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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar budgetkontrollutskottet att 
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att de totala genomförandenivåerna är tillfredsställande för 
budgetrubrikerna för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ytterligare utveckla assistansen till dem 
som ansöker om bidrag i samband med fleråriga program. Europaparlamentet välkomnar 
ansträngningarna att bättre fokusera anbudsinfordringarna och ge mer assistans till 
sökanden så att man kan undvika att projektansökningar lämnas in som uppenbart inte kan 
komma ifråga för stöd eller som är av dålig kvalitet, men konstaterar att mycket arbete 
fortfarande krävs för att situationen skall bli tillfredsställande.

3. Europaparlamentet konstaterar att betalningsnivån var under 80 procent inom 
politikområdena för såväl miljö som hälsa och livsmedelssäkerhet. Europaparlamentet 
medger svårigheterna i att planera behoven för betalningsbemyndiganden, eftersom 
inlämnande av fakturor för förmånstagare och uppdragstagare till stor del ligger utanför 
kommissionens kontroll. Europaparlamentet uppmanar dock kommissionen att noggrant 
granska sina egna förfaranden för att se om genomförandet av betalningsbemyndiganden 
skulle kunna förbättras.

4. Europaparlamentet påpekar att tillämpningen av administrativa och finansiella 
bestämmelser i budgetförordningen inte får leda till onödiga förseningar när det gäller att 
bevilja stöd eller att välja projekt som skall finansieras.

5. På grundval av de uppgifter som finns tillgängliga anser Europaparlamentet att 
kommissionen kan beviljas ansvarsfrihet för utgifterna på politikområdena miljö, folkhälsa 
och livsmedelssäkerhet.
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KORTFATTAD MOTIVERING

I detta yttrande behandlas budgetgenomförandet på politikområdena för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet för budgetåret 2004.

MILJÖ

Genomförandenivåerna för åtaganden i miljöbudgetposterna var mycket goda när det gäller 
inre politik och uppgick till i genomsnitt 96 procent. Detta berodde i hög grad på de höga 
åtagandegraderna för ”Forest Focus” och Life-programmet, som utgör mer än två tredjedelar 
av budgeten för detta politikområde. Åtagandegraderna för dessa var mellan 97 och 
99 procent. Åtagandegraderna för tre mycket mindre program – räddningstjänst, 
stadsutveckling och förorening av havet - var tämligen låga och uppgick till 75, 72 respektive 
57 procent. Dessa program är tämligen specifika till sin natur och antalet sökande som kan 
komma ifråga är därför litet. I många fall var de slutliga bidragen som behövdes för projekten 
mindre än vad som ursprungligen uppskattats. Genomförandegraden 2004 för delen yttre 
politik i Life-programmet var relativt låg (73 procent) på grund av den dåliga kvaliteten på 
projektansökningarna. Kommissionens ansträngningar för att förbättra förslagsinfordringarna 
och ge dem mer publicitet har inte burit frukt i den grad som förväntats.

Genomförandegraden för GD Miljös budgetposter för ”lagstiftning, åtgärder för att förbättra 
medvetenheten och andra allmänna åtgärder” och ”lagstiftning på miljöområdet” gick ned 
under genomsnittet (79 respektive 78 procent). Dessa budgetposter används för att stödja en 
hel rad av åtgärder från kommissionens sida för att genomföra existerande lagstiftning och 
utveckla nya politiska initiativ. Medlen genomförs genom förslagsinfordringar för bidrag och 
anbudsförfaranden för studier och tjänsteavtal. Enligt GD Miljö berodde nivån på åtagandena 
delvis på det faktum att 2004 var ett övergångsår för kommissionen. Vissa åtgärder 
senarelades till 2005 för att möjliggöra för den nya kommissionen att fatta de nödvändiga 
besluten. Resurserna koncentrerades på uppföljning och genomförande av förslag.

Den övergripande bilden är mindre tillfredsställande när det kommer till betalningar. Denna 
nivå (77 procent) kunde naturligtvis vara högre. Kommissionen kan säkert själv förbättra sig 
när det gäller projektledning, planering och bokföringssystem men det finns alltid saker i 
samband med projekt och bidrag som ligger utanför kommissionens direkta kontroll. Å andra 
sidan bör man komma ihåg att den (slutliga) betalningsgraden är en indikator på hur 
framgångsrik hela processen varit, från antagandet av en rättsakt till urvalet av enskilda 
projekt och till den faktiska utbetalningen till mottagarna.

FOLKHÄLSA

År 2004 var det andra året i det fleråriga folkhälsoprogrammet (2003–2008) där den största 
delen av utgifterna för hälsa inom Europeiska unionen ligger. Programmet fortsatte att dra till
sig ett stort antal ansökningar, som nu var mer fokuserade och av bättre kvalitet än under det 
första året. Nästan 95 procent av åtagandebemyndiganden för 2004 kunde tas i anspråk.

Upp till 60 procent av betalningsbemyndigandena utnyttjades. Enligt GD Folkhälsa och 
konsumentskydd gjordes enskilda åtaganden för bidragsöverenskommelser senare under året 
än vad som planerats och därför gjordes inga betalningar för förskottsfinansiering under 2004 
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för bidragsöverenskommelser till följd av 2004 års förslagsinfordran. Förseningarna berodde 
delvis på att ”flerpartsbidragsöverenskommelser” infördes, något som krävde visst 
tidskrävande pappersarbete. Förberedelserna för genomförandeorganet för 
folkhälsoprogrammet och det nya hälso- och konsumentprogrammet för 2007–2013 band 
dessutom en del av de personalresurser som avsatts för att genomföra programmet.  DG 
Hälsa och konsumentskydd gör medvetna insatser för att försöka förbättra 
genomförandecykeln genom olika administrativa och projektledningsrelaterade åtgärder.

GD Hälsa och konsumentskydd ansvarade, återigen tillsammans med GD Jordbruk, för 
genomförandet av gemenskapens tobaksfond. De förbättrade genomförandegraderna 
(99,2 procent för åtaganden och 87 procent för betalningar) återspeglar det faktum att de 
tillgängliga medlen koncentrerats till ett enda flerårigt avtal, som är mer lätthanterligt än ett 
antal små.
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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.


