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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 övergripande genomförandenivåerna för budgetens 
utgiftskategorier miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet är tillfredsställande.

2. Europaparlamentet betonar att den övergripande budgetgenomförandenivån på 
94,6 procent för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet är ett tillfredsställande resultat 
med tanke på att 2007 var det första året i den nya budgetramen 2007–2013 och ett år som 
kännetecknades av antagandet och ikraftträdandet av nya program på politikområdet 
miljö.

3. Europaparlamentet betonar särskilt att genomförandet av programmet Life+ uppnådde en 
genomförandegrad på 98,87 procent för åtagandebemyndiganden.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla ytterligare stöd till sökande inom 
fleråriga program, särskilt genom att erbjuda sökande särskild utbildning och utarbeta 
användarvänliga riktlinjer. 

5. Europaparlamentet välkomnar ansträngningarna att göra anbudsfordringar mer fokuserade 
och att ge mer stöd till sökande, särskilt inom folkhälsoprogrammen, så att man kan 
undvika att projektansökningar lämnas in som uppenbarligen inte kan komma ifråga för 
stöd eller som är av dålig kvalitet, men noterar att ytterligare insatser behövs för att 
situationen ska bli tillfredsställande.

6. Europaparlamentet betonar att administrativa och finansiella bestämmelser i 
budgetförordningen inte får leda till onödiga förseningar för beviljandet av bidrag eller 
urvalet av projekt som ska finansieras. Kommissionen uppmanas att fortsätta sina
ansträngningar att förbättra administrativa förfaranden som påverkar genomförandet av 
åtagande- och betalningsbemyndiganden.

7. Med utgångspunkt från tillgänglig information anser Europaparlamentet att kommissionen 
kan beviljas ansvarsfrihet vad gäller utgifterna under 2007 på politikområdena för miljö, 
folkhälsa och livsmedelssäkerhet.
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SHORT JUSTIFICATION

I detta yttrande behandlas budgetgenomförandet på politikområdena för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet för budgetåret 2007.

Miljö

Budgetåret 2007, som var det första året i den nya budgetramen (2007-2013), kännetecknades 
av antagandet och ikraftträdandet av nya program på politikområdet miljö, såsom Life+, 
antaget den 9 juni 2007, och det finansiella instrumentet för civilskydd, antaget den 
5 mars 2007. Den övergripande nivån för budgetgenomförandet låg på tillfredsställande 
94,6 procent. 
Genomförandet av Life+ programmet kan anses vara mycket tillfredsställande vad avser 
åtagandebemyndiganden, trots att den rättsliga grunden antogs sent (23 maj 2007), och 
genomförandegraden uppgick till 98,87 procents av detta programs driftsbudget.

Den nya rättsliga grunden för civilskyddet, som antogs den 5 mars 2007, utökar räckvidden 
för detta instrument som nu täcker skydd, särskilt av människor, men också av miljön och 
egendom, inbegripet kulturarvet, i händelse av naturliga eller mänskligt framkallade 
katastrofer, terroristdåd och tekniska, radiologiska eller miljömässiga olyckor.
Finansieringsnivån enligt den tidigare rättsliga grunden var 7,01 miljoner EUR 2006. Det nya 
finansiella instrumentet som antogs 2007 hade tillgängliga anslag på 20,8 miljoner EUR 
(budgetposterna 07 04 01 och 19 06 05).
För katastrofberedskapen hade ett belopp på 7,225 miljoner EUR avsatts i 
finansieringsbeslutet för nya åtgärder men den faktiska genomförandegraden var i själva 
verket mycket låg, mindre än 1 procent, både på grund av att den rättsliga grunden antogs sent 
och att den faktiska medelanvändningen är direkt korrelerad till hur katastrofer inträffar, något 
som är mycket svårt att förutse. Genomförandet av civilskyddsinstrumentet kan dock i stort 
anses vara tillfredsställande.

De nya programmen är ett tecken på radikala förändringar för genomförandeinstrumentet på 
miljöområdet, huvudsakligen för att sammanföra ett antal tidigare instrument och initiativ i 
det nya programmet Life+, där civilskydd uppgraderas (+havsföroreningar) genom det 
finansiella instrumentet för civilskydd (som också täcker stöd till civilskyddsinsatser i 
tredjeländer) samt att överföra den mesta externa verksamheten till de instrument som 
förvaltas av Relex och där endast ett litet ad hoc-anslag finns kvar under GD Miljös direkta 
förvaltning för att betala för anslutningen till multilaterala miljöavtal. 

En övergripande genomförandenivå på 80,04 procent av betalningsbemyndiganden uppnåddes 
på miljöområdet, vilket är något lägre än nivån under 2006. Men denna nivå stiger till 
84,57 procent om man beaktar betalningsnivån för icke-differentierade anslag.

Folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Genomförandenivån för betalningsbemyndiganden i folkhälsoprogrammet uppgick till 
89 procent 2007 med ett underutnyttjande på 6,7 miljoner EUR, vilket dels berodde på att 
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betalningarna överskattades när 2007 års budget utarbetades i början av 2006 och dels på 
mottagarrelaterade faktorer.

Genomförandegraden för betalningar för folkhälsobudgetposter är lägre än 
genomförandegraden för åtaganden men detta beror till stor del på det faktum att mottagarna 
inte alltid haft möjlighet att utnyttja hela den budget som de beviljats. De neddragningar av 
beviljade belopp som mottagarna begärt uppgick till 1,3 miljoner EUR fram till den 
15 oktober 2007.

Genomförandegraden för åtagandebemyndiganden för tobaksfonden är mycket 
tillfredsställande (nästan 100 procent). Anslagen till denna budgetpost är ”icke-differentierade 
anslag”, vilket i presentationen skulle kunna ge ett felaktigt intryck av underutnyttjande. Men 
denna budgetpost uppvisar inget underutnyttjande.

För livsmedelssäkerhet, djurhälsa, djurskydd och växtskydd var genomförandenivån för 
budgetposten för utrotning av djursjukdomar tämligen hög och detta motsvarar 97,4 procent 
av anslaget.
Genomförandegraden för åtagandebemyndiganden för livsmedelssäkerhetsåtgärder 
kännetecknas då och då av en låg genomförandegrad, vilket för anslagen för katastrofer 
berodde på att detta är en högst oförutsägbar budgetpost. Om få sjukdomar bryter ut inom EU 
betyder detta lyckligtvis att endast en liten andel av anslagen behöver användas. I andra fall, 
såsom för kontrollen av foder och livsmedel, beror den låga genomförandegraden på 
en överskattning av betalningarna, eller såsom i fallet för livsmedel- och fodersäkerhet, på 
en överskattning av utbildningstillfällen, behov och kostnader.
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