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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 uitvoeringspercentages van de begrotingslijnen voor milieu, 
volksgezondheid en voedselveiligheid als bevredigend;

2. roept de Commissie op om maatregelen te nemen ter bevordering van de verlening van 
meer steun aan indieners van aanvragen in het kader van meerjarenprogramma's; 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 duidelijk niet voor financiering in 
aanmerking komen of die ondermaats zijn; merkt op dat er nog meer moet worden gedaan 
voordat een bevredigende situatie is bereikt; verzoekt de Commissie de verschillende 
stadia van uitvoering te onderzoeken ten einde de uitvoeringscyclus naar vroeger in het 
jaar te verplaatsen

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 ten dele afhankelijk is van een 
snelle indiening van facturen door begunstigden en contractanten; verzoekt de Commissie 
evenwel verdere inspanningen te doen om verbeteringen aan te brengen in haar eigen 
procedures die gevolgen hebben voor de tenuitvoerlegging van betalingskredieten;

4. spreekt de hoop uit dat het in het kader van de nieuwe financiële vooruitzichten 
geïntroduceerde model, d.w.z. samenvoeging van alle activiteiten in één beleidsgebied 
met één programma en één begrotingslijn, zal leiden tot een meer efficiënte uitvoering van 
de beschikbare kredieten;

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 in 2005.
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BEKNOPTE MOTIVERING

Dit advies gaat over de uitvoering van de begroting op de gebieden milieu, volksgezondheid 
en voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2005.

MILIEU

De uitvoeringspercentages voor de vastleggingen bij de begrotingslijnen voor milieu waren 
wat de interne beleidsmaatregelen betreft zeer goed: er werd gemiddeld een percentage van 
97 % bereikt. Dit was grotendeels toe te schrijven aan de hoge vastleggingspercentages van 
Forest Focus en het LIFE-programma, die meer dan twee derde van de begroting voor dit 
beleidsgebied vertegenwoordigen. Ook de kredieten voor de basisfinanciering van NGO's 
werden bijna helemaal vastgelegd.

Net als in vorige jaren bleek de uitvoering van twee kleinere programma’s, namelijk civiele 
bescherming en verontreiniging van de zee, problematischer. Wat civiele bescherming betreft 
steeg het niveau van de vastleggingen enigszins (van 75% in 2004 tot 81% in 2005), hetgeen 
vooral is toe te schrijven aan de grotere inspanningen van de Commissie om beter te 
communiceren over de uitnodiging tot het indienen van voorstellen. Voor het programma 
verontreiniging van de zee was sprake van meer dan een verdubbeling van de beschikbare 
kredieten (van €800.000 tot €1.900.000), maar slechts 58% kon worden uitgevoerd. Beide
programma’s zijn zeer specifiek van aard en het aantal in aanmerking komende indieners is
klein. Wat verontreiniging van de zee betreft werd het algehele gebruik van de middelen 
verder beperkt door de in het besluit van de Raad voor de medefinanciering vastgestelde lage 
bijdrageplafonds.

De middelen in het kader van de begrotingslijnen voor 'wetgevings-, bewustmakings- en 
andere algemene activiteiten' en 'milieuwetgeving'  worden gebruikt ter ondersteuning van een 
brede waaier aan acties die door DG Milieu worden ondernomen om de bestaande wetgeving 
ten uitvoer te leggen en nieuwe beleidsinitiatieven te ontwikkelen. Het zesde communautaire 
Milieuactieprogramma vormt de basis voor deze activiteiten. De middelen worden aangewend 
via oproepen tot het indienen voorstellen voor subsidies en aanbestedingsprocedures voor 
onderzoeken of dienstverleningsovereenkomsten. Bij de selectie van de aanbiedingen probeert 
de Commissie zoveel mogelijk waar voor haar geld te krijgen, hetgeen vaak leidt tot prijzen 
die lager zijn dan verwacht. De uitvoeringspercentages stegen van 81% in 2004 tot 87% in 
2005.

De uitvoeringspercentages voor de internationale milieuactiviteiten, met inbegrip van LIFE 
derde landen, waren aanzienlijk hoger dan een jaar eerder, nl. 96%. Inspanningen van de 
Commissie om de uitnodiging tot het indienen van voorstellen te verbeteren en daaraan meer 
ruchtbaarheid te geven, hebben met enige vertraging resultaten opgeleverd.

Het algemene beeld is minder bevredigend wat betreft de betalingen. Het gemiddelde
uitvoeringspercentage was 78 %, ongeveer net zo hoog als in 2004. Problemen met betrekking 
tot de vastleggingen in 2004 hebben geleid tot problemen met de betalingen een jaar later. 
Ook wat dit betreft kan de Commissie de situatie slechts tot op zeker hoogte beheersen en 
verbeteren, omdat de uitvoering voor een groot deel afhankelijk is van de indiening van 
facturen door contractanten en begunstigden.
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VOLKSGEZONDHEID

2004 was het derde jaar van het meerjarenprogramma voor volkgezondheid (2003-2008). Het 
programma bleef een groot aantal aanvragen van voldoende kwaliteit aantrekken, en daardoor 
konden de meeste kredieten worden vastgelegd (94%). 

Inspanningen om de programmeringscyclus naar voren te halen en derhalve de 
financieringsbesluiten eerder vast te stellen, hadden resultaat. de betalingen namen ten 
opzichte van 2004 met 21% toe. Bovendien had de uitnodiging tot het indienen van 
voorstellen een meer gericht en specifiek karakter, waardoor het aantal voorstellen daalde en 
minder tijd nodig was voor de beoordeling daarvan. Tegelijkertijd werden deze resultaten 
echter teniet gedaan door een aantal factoren: de definitieve afhandeling van individuele 
verplichtingen van 2004 werd doorgeschoven naar 2005, en er werd veel geïnvesteerd in de 
oprichting van het Uitvoerend agentschap voor volksgezondheid en de voorbereidingen voor 
het nieuwe Programma voor gezondheid en consumenten (2007-2013). Volgens het 
Directoraat-generaal Gezondheid en consumentenbescherming resulteerde dit allemaal in een 
late afhandeling van individuele verplichtingen voor subsidieovereenkomsten voor in 2005 
geselecteerde projecten. Het onvermijdelijke gevolg was een onderbesteding van 
betalingskredieten, hetgeen voor het Directoraat-generaal Gezondheid en 
consumentenbescherming aanleiding was te vragen om een aanzienlijke verlaging 
(€17.600.000) van de desbetreffende betalingskredieten. 

Het Directoraat-generaal Gezondheid en consumentenbescherming was, opnieuw samen met 
het Directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling, voor de helft 
verantwoordelijk voor het beheer van het Communautair Fonds voor onderzoek en informatie 
(tabak). De middelen werden gebruikt voor de financiering van de communautaire anti-
rookcampagne "Help". De overgang van het eerdere model met verschillende kleine projecten 
naar één enkele meerjarencampagne heeft geleid tot een verbetering van de algehele 
uitvoering van het Tabaksfonds, maar heeft tevens tot gevolg gehad dat er sprake is van een 
systematische vertraging van één jaar tussen vastlegging en betaling.


