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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 træffe foranstaltninger til at fremme yderligere bistand til 
ansøgere i forbindelse med flerårige programmer; 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 støtteberettigede, eller 
som er af ringe kvalitet; bemærker, at der er behov for en yderligere indsats for at nå frem 
til en tilfredsstillende situation; opfordrer Kommissionen til at undersøge de forskellige 
gennemførelsesfaser med henblik på at fremrykke gennemførelseskredsløbet til tidligere 
på året;

3. bemærker, at betalingssatsen for politikområderne miljø, folkesundhed og 
fødevaresikkerhed lå under 80 %; erkender, at der har været problemer med at planlægge 
de nødvendige betalingsbevillinger, da Kommissionen til dels er afhængig af, at fakturaer 
fra støttemodtagere og kontraherende parter indgives hurtigt; opfordrer dog 
Kommissionen til at fortsætte bestræbelserne på at forbedre sine egne procedurer, der 
indvirker på gennemførelsen af betalingsbevillingerne;

4. håber, at den model, der er blevet indført med de nye finansielle overslag, dvs. at alle 
aktiviteter inden for et enkelt politikområde samles under et enkelt program og en enkelt 
budgetpost, vil sikre mere effektiv udnyttelse af bevillingerne;

5. er på grundlag af de disponible data af den opfattelse, at der kan meddeles Kommissionen 
decharge for udgifterne inden for politikområderne miljø, folkesundhed og 
fødevaresikkerhed i 2005.
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KORT BEGRUNDELSE

I denne udtalelse behandles budgetgennemførelsen inden for politikområderne miljø, 
folkesundhed og fødevaresikkerhed i regnskabsåret 2005.

MILJØ

Gennemførelsesgraden for forpligtelser på miljøbudgetposterne var meget god, hvad angår 
interne politikker, og nåede et gennemsnitsniveau på næsten 97 %. Dette skyldtes i vid 
udstrækning de høje forpligtelsessatser for programmerne LIFE og Forest Focus, der 
tilsammen dækker mere end 2/3 af politikområdets budget. Også bevillingerne til basisstøtte 
til ngo'er blev næsten forpligtet 100 %,

I lighed med tidligere år var det vanskeligere at udnytte bevillingerne til to mindre 
programmer vedrørende civilbeskyttelse og havforurening. For programmet vedrørende 
civilbeskyttelse steg forpligtelsesniveauet en anelse fra 2004 (75 %) til 2005 (81 %), hvilket 
først og fremmest skyldtes Kommissionens øgede indsats for at forbedre kommunikationen i 
forbindelse med indkaldelsen af forslag. For programmet vedrørende havforurening blev de 
disponible bevillinger mere end fordoblet (fra 800 000 EUR til 1 900 000 EUR), men kun 
58 % kunne udnyttes. I begge tilfælde er der tale om ret specialiserede områder, og der er kun 
få potentielle ansøgere. Hvad angår havforurening var det lave bevillingsloft i Rådets 
beslutning om samfinansiering med til yderligere at begrænse den samlede udnyttelse af 
bevillingerne.

Bevillingerne under budgetposter for "lovgivning, oplysningskampagner og andre generelle 
foranstaltninger" og "lovgivning på miljøområdet" anvendes til at støtte en lang række 
foranstaltninger, som GD Miljø iværksætter for at gennemføre den eksisterende lovgivning og 
udvikle nye initiativer. Fællesskabets sjette miljøhandlingsprogram danner grundlag for disse 
aktiviteter. Bevillingerne udnyttes igennem indkaldelse af forslag til tilskud og 
udbudsprocedurer for undersøgelser eller tjenesteydelseskontrakter, hvor Kommissionen 
udvælger de bud, der er mest rentable, ofte til priser, der er lavere end oprindeligt anslået.
Gennemførelsesgraden herfor steg fra 81 % i 2004 til 87 % i 2005.

Gennemførelsesgraden for de internationale miljøaktiviteter, herunder LIFE i tredjelande, var 
betydeligt højere end året før med 96 %. Kommissionens bestræbelser på at forbedre 
indkaldelsen af forslag og øge kendskabet dertil har båret frugt med nogen forsinkelse.

Det generelle billede er igen mindre tilfredsstillende, når det drejer sig om betalinger. Den 
gennemsnitlige gennemførelse var på 78 %, hvilket er nogenlunde det samme som i 2004.
Problemer med forpligtelserne i 2004 er et år senere blevet til problemer med betalingerne.
Også her kan Kommissionen kun kontrollere og forbedre situationen til en vis grad, da 
betalingsraterne er meget afhængige af, at kontrahenter og støttemodtagere indgiver fakturaer.

SUNDHED
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2004 var det tredje år i det flerårige sundhedsprogram (2003-2008). Programmet tiltrak fortsat 
ansøgninger af tilstrækkelig høj kvalitet, og de fleste bevillinger kunne derfor forpligtes 
(94 %).

Bestræbelser på at fremrykke programmeringen og dermed træffe finansieringsafgørelserne 
på et tidligere tidspunkt bar frugt. Betalingernes værdi øgedes med 21 % i forhold til 2004.
Desuden blev indkaldelsen af forslag gjort mere målrettet og specifik, hvilket betød, at der 
blev modtaget færre forslag, og at der blev brugt mindre tid på at evaluere dem. Samtidig blev 
disse resultater imidlertid udlignet af en række faktorer. En række individuelle forpligtelser 
for 2004 blev udsat til 2005, og oprettelsen af gennemførelsesorganet vedrørende 
folkesundhedsprogrammet og forberedelserne til det nye program for folkesundhed og 
forbrugerbeskyttelse slugte mange ressourcer. Ifølge GD SANCO var resultatet, at enkelte 
forpligtelser for tilskudsaftaler vedrørende projekter i 2005 blev indgået meget sent.
Konsekvensen var den underudnyttelse af betalingsbevillingerne, som fik GD SANCO til at 
anmode om en betydelig nedskæring (17,6 mio. EUR) af sine betalingsbevillinger.

GD SANCO forvaltede fortsat halvdelen af Fællesskabsfonden for Tobak, mens forvaltningen 
af den anden halvdel forblev GD AGRI's ansvar. Bevillingerne blev anvendt til finansiering af 
EU-antirygningskampagnen "HELP". Overgangen fra den tidligere model med adskillige små 
projekter til en enkelt flerårig kampagne har forbedret den samlede budgetgennemførelse for 
fonden, men også ført til en systematisk forsinkelse på et år mellem forpligtelse og betaling. 


