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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 genomförandegraden i stort sett tillfredsställande för 
budgetrubrikerna miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att främja ytterligare 
stöd till de fleråriga programmen. Parlamentet välkomnar ansträngningarna att göra 
ansökningsförfarandet mer fokuserat och att ge mer stöd åt sökandena för att undvika 
ansökningar om stöd till projekt som helt klart inte kan komma i fråga för stöd eller 
ansökningar av dålig kvalitet. Parlamentet noterar att det behövs ytterligare arbete för att 
uppnå en tillfredsställande situation. Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka 
olika genomförandefaser med syftet att tidigarelägga genomförandet under året. 

3. Europaparlamentet noterar att utbetalningskvoten för både miljöpolitiken och politiken för 
livsmedelssäkerhet understeg 80 procent. Parlamentet inser problemen med att planera 
behoven av betalningsbemyndiganden, eftersom kommissionen delvis är beroende av att 
fakturor för förmånstagare och uppdragstagare lämnas in snabbt. Dock uppmanar 
parlamentet kommissionen att fortsätta ansträngningarna att förbättra sina egna rutiner 
som påverkar genomförandet av betalningsbemyndigandena.

4. Europaparlamentet hoppas att den modell som införts genom den nya budgetplanen, 
d.v.s. att samla alla aktiviteter inom ett politikområde under ett enda program och en enda 
budgetpost, kommer att leda till att de tillgängliga anslagen används effektivare.

5. På grundval av de uppgifter som finns tillgängliga anser Europaparlamentet att 
kommissionen kan beviljas ansvarsfrihet för utgifterna inom politikområdena miljö, 
folkhälsa och livsmedelssäkerhet under 2005.
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MOTIVERING

Detta yttrande behandlar genomförandet av budgeten för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet under budgetåret 2005

MILJÖ

Genomförandenivåerna för åtaganden i miljöbudgetposterna var mycket goda när det gäller 
inre politik och uppgick till i genomsnitt 97 procent. Detta berodde i hög grad på de höga 
åtagandegraderna för Life-programmet och ”Forest Focus”, som tillsammans utgör mer än 
två tredjedelar av budgeten för detta politikområde. Åtagandebemyndiganden avseende
frivilligorganisationernas kärnverksamhet utnyttjades också nästan helt och hållet.

Liksom tidigare år visade det sig svårare att genomföra två mindre program, räddningstjänst 
och förorening av havet. För räddningstjänsten ökade nivån för åtaganden något från 2004 
(75 procent) till 2005 (81 procent) i huvudsak p.g.a. kommissionens ökade ansträngningar att 
informera bättre i samband med ansökningsomgångarna. För programmet avseende 
förorening av havet mer än fördubblades de tillgängliga åtagandena (från 800 000 EUR till 
1 900 000 EUR) men bara 58 procent kunde genomföras. I båda fallen rör det sig om tämligen 
specialiserade områden och antalet sökande som kan komma ifråga är litet. När det gäller 
förorening av havet innebar de låga taken för bidrag, som lagts fast i rådets beslut om 
medfinansiering, ytterligare en begränsning för utnyttjande av medlen.

Medlen i budgetposterna ”lagstiftning, åtgärder för att förbättra medvetenheten och andra 
allmänna åtgärder” och ”lagstiftning på miljöområdet” används för att stödja en hel rad av 
åtgärder från GD Miljös sida för att genomföra existerande lagstiftning och utveckla nya 
politiska initiativ. Gemenskapens sjätte handlingsprogram för miljön är grunden för dessa 
aktiviteter. Medlen tilldelas genom förslagsinfordringar för bidrag och anbudsförfaranden för 
studier och tjänsteavtal, varvid kommissionen väljer de anbud som ger bäst valuta för 
pengarna, ofta till priser som är lägre än vad som ursprungligen förväntades.
Genomförandegraden för dessa poster steg från 81 procent under 2004 till 87 procent 
under 2005.

Genomförandegraden för de internationella miljösatsningarna inklusive Life-programmet för 
tredjeländer var väsentligt högre än året innan, 96 procent. Kommissionens ansträngningar för 
att förbättra förslagsinfordringarna och göra dem mer kända har med viss försening burit 
frukt.

Den övergripande bilden är än en gång mindre tillfredsställande när det kommer till 
betalningar. Den genomsnittliga genomförandenivån var 78 procent, d.v.s. ungefär samma 
nivå som 2004. Problem med åtagandena under 2004 har inneburit problem med 
betalningarna året efter. Återigen kan kommissionen bara i viss mån kontrollera och förbättra 
situationen eftersom betalningsgraden till stor del beror på hur snabbt uppdragstagare och 
förmånstagare skickar in sina fakturor.

FOLKHÄLSA
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År 2005 var det tredje året i det fleråriga folkhälsoprogrammet (2003–2008). Programmet 
fortsatte att dra till sig ansökningar av tillräcklig kvalitet, och de flesta
åtagandebemyndigandena (94 procent) kunde således tas i anspråk.

Ansträngningarna att planera i ett tidigare skede och således anta finansieringsbesluten 
tidigare var lyckosamma: Betalningarna ökade värdemässigt med 21 procent jämfört 
med 2004. Dessutom var ansökningsomgångarna mer fokuserade och specifika vilket 
resulterade i färre ansökningar och kortare tid för deras bedömning. Samtidigt förtog ett antal 
faktorer dessa framgångar: Slutförandet av enskilda åtaganden under 2004 sköts fram 
till 2005 och inrättandet av genomförandeorganet för folkhälsoprogrammet och 
förberedelserna för det nya hälso- och konsumentprogrammet tog mycket resurser i anspråk. 
Enligt GD Hälsa och konsumentskydd ledde allt detta till förseningar av enskilda åtaganden 
avseende avtal om ekonomiskt stöd för projekt som utvalts 2005. Den oundvikliga följden 
blev ett underutnyttjande av betalningsbemyndigandena vilket fick GD Hälsa och 
konsumentskydd att begära en väsentlig minskning (17,6 miljoner EUR) av sina 
betalningsbemyndiganden.

GD Hälsa och konsumentskydd fortsatte att förvalta halva tobaksfonden, med den andra 
halvan under GD Jordbruks förvaltning. Medlen har använts till finansiering av den 
gemenskapsövergripande kampanjen ”Hjälp” – en kampanj mot rökning. Förändringen från 
den tidigare modellen med flera mindre projekt till en enda flerårig kampanj har generellt 
förbättrat genomförandet av tobaksfonden men också skapat en systematisk eftersläpning på 
ett år mellan åtaganden och utbetalningar.


