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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Splošno ozadje

Splošni proračun Evropske unije je instrument, s katerim se načrtujejo in odobravajo vsi 
prihodki in odhodki, ki so vsako leto nepogrešljivi za Evropsko skupnost in Evropsko 
skupnost za atomsko energijo.

Komisija je 29. aprila predstavila predhodni predlog proračuna (PPP) za leto 2010, ki znaša 
138.563,547 milijonov EUR odobritev za prevzem obveznosti, kar ustreza 1,18 % BND in 
pomeni zvišanje za 1,54 % v primerjavi z odobritvami iz proračuna za leto 2009. Razlika do 
zgornje meje je tako 1.754,3 milijona EUR v okviru letnih skupnih zgornjih meja, določenih v 
večletnem finančnem okviru (VFO 2007-2013).

Skupne odobritve za plačila znašajo 122.322,2 milijona EUR, kar ustreza 1,04 % BND. V 
primerjavi s plačili iz proračuna za leto 2009 gre za 5,3-odstotno zvišanje.

Po besedah Komisije je v središču odhodkov za prihodnje leto gospodarsko okrevanje, 
predlog pa največji del sredstev (45 %) namenja ukrepom za rast in zaposlovanje, da se tako 
pomaga ponovno vzpostaviti konkurenčnost v Uniji. Sredstva za večje programe, ki so 
povezani z raziskavo in energijo, bodo povečana za več kot 12 %, prav tako bodo povečana 
sredstva za kohezijsko politiko, da bo tako EU-12 prejela 52 % kohezijskih in strukturnih 
sredstev.
Predhodni predlog proračuna za leto 2010 po razdelkih 

ODOBRITVE ZA PREVZEM OBVEZNOSTI 
PO RAZDELKIH

V milijardah 
EUR

% 
celotnega 
proračuna

% 
spremembe 
v primerjavi 

z letom 
2009*

1. Trajnostna rast:
               Konkurenčnost 
               Kohezija

62.2
12.8
49.4

44.9
9.2

35.6

+3.2
+8.4
+2.0

2. Ohranjanje in upravljanje naravnih virov:
          Neposredna izplačila in odhodki, povezani s 
trgom
          Razvoj podeželja, okolje, ribolov

59.0
43.8
15.2

42.6
31.6
11.0

+5.1
+6.4
+2.1

3. Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica:
Svoboda, varnost in pravica
Državljanstvo

1.6
1.0
0.6

1.2
0.7
0.5

+7.6
+13.5

-0.3

4. EU kot globalni akter 7.9 5.7 +1.8

5. Upravni odhodki (za vse institucije EU):
               od tega Komisija

7.9
3.6

5.7
2.6

+2.1
+0.9
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Odobritve za prevzem obveznosti skupaj 138.6 EUR 100.0 +3.8

V odstotkih BND EU-27 1.18

* Z izjemo izrednih ukrepov, sprejetih leta 2009: Evropski načrt za oživitev gospodarstva, solidarnostni sklad, instrument 
za hrano

Posamezni proračuni v pristojnosti Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane

V predhodnem predlogu proračuna za leto 2010 je pod naslovom 7 „Okolje“ za okoljske 
dejavnosti predviden znesek za odhodke iz poslovanja v višini 363,963 milijona EUR. Če 
upoštevamo tudi sredstva, predvidena pod naslovom 19 06 za ukrepe civilne zaščite v tretjih 
državah, celotna sredstva, ki se upravljajo pod odgovornostjo GD ENVI, znašajo 371,96 
milijona EUR. Znižanje za 10,6 % v primerjavi z izglasovanim proračunom za leto 2009 se 
lahko razloži z znatnim povečanjem odobritev za prevzem obveznosti, za katere je glasoval 
proračunski organ leta 2009 za program LIFE+.

Za dejavnosti v poglavju 17 03 „Javno zdravje“ in poglavju 17 04 „Varnost živil in krme“ je 
skupni znesek v višini 405 milijonov EUR predviden za izvajanje evropskih ukrepov, ki 
dopolnjujejo ukrepe na nacionalni ravni.

LIFE+

Program LIFE+, ki je začel veljati junija 2007, bo leta 2010 v svojem četrtem letu izvajanja 
in je edini finančni instrument, ki je namenjen izključno okolju in ki pokriva veliko različnih
dejavnosti, ki jih upravljajo Komisija in države članice.

Sredstva, ki jih je predlagala Komisije za proračun za leto 2010 so popolnoma v skladu s 
finančnim načrtovanjem in predvidevajo operativni proračun (07 03 07) v višini 291.855 
milijonov EUR, kar predstavlja povečanje za 7,8 % v primerjavi s predhodnim predlogom 
proračuna za leto 2009. Odhodki za upravno poslovanje (07 01 04 01) kažejo 12,5-odstotno 
zmanjšanje v primerjavi z letom 2009 in se predlagajo v višini 15 milijonov EUR. Da bi se 
ohranilo znesek, o katerem se je soodločalo za instrument, se je operativni vrstici 07 03 07 
dodalo 2,4 milijona EUR, ki so bili prvotno predvideni za proračunsko vrstico za tehnično 
pomoč.

Po navedbah Komisije naj bi od vseh odobritev za prevzem obveznosti več kot 78 % namenili 
financiranju projektov z dodano evropsko vrednostjo prek poziva za zbiranje predlogov, ki ga 
bo organizirala Evropska komisija, pri čemer bo najmanj 120 milijonov EUR namenjenih 
projektom na področju narave in biotske raznovrstnosti. Komisija pričakuje dodatno 
povečanje števila projektov v zvezi s strateškimi pristopi k razvoju in izvajanju politik na 
področjih podnebnih sprememb ter trajnostne proizvodnje in potrošnje. Čeprav je Komisija 
lansko leto zabeležila rahlo zmanjšanje števila predlogov za projekte, verjetno zaradi 
gospodarske krize in zmanjšanja sofinanciranja s strani uprav držav članic, pa si bo še naprej 
in močneje prizadevala za izboljšanje kakovosti predlogov in vidnosti programa. Zaradi 
izjemnih izzivov, ki nastajajo zaradi podnebnih sprememb, in zaradi različnih drugih groženj 
na področju okolja je treba takšno zmanjšanje sredstev dodatno preučiti. Približno 50 
milijonov EUR je namenjenih financiranju ukrepov na ravni EU za izvajanje in razvoj 
okoljske zakonodaje, pa tudi ukrepov za osveščanje ter pridobivanje novih interesnih skupin 
prek podpore nevladnim organizacijam, ki so dejavne predvsem na področju zaščite in 
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izboljševanja okolja na evropski ravni.

Raven odobritev plačil, ki se zahteva za leto 2010 (167 milijonov EUR), odraža trenutne 
potrebe za plačila za LIFE+, ob upoštevanju normalne stopnje izplačil in razporeda plačil za 
financirane projekte in ukrepe.

Civilna zaščita 

Finančni instrument za civilno zaščito v tretjih državah je bil sprejet marca 2007, prenova 
mehanizma EU za civilno zaščito pa je bila sprejeta novembra 2007. Instrument za tretje 
države je namenjen kritju odhodkov, ki se nanašajo na uporabo sredstev za strokovnjake, ki 
ugotavljajo potrebe za pomoč, in za pospeševanje evropske pomoči za tretje države in 
mehanizma EU v državah članicah v primeru katastrof, ter na prevoz evropske pomoči civilne 
zaščite v primeru katastrofe kakor tudi s tem povezane logistike. Za leto 2010 predhodni 
predlog proračuna predvideva 8 milijonov EUR za ta instrument v proračunski vrstici 19 06 
05. Približno 3,7 milijona EUR je v proračunski vrstici 07 04 01 namenjenih za takšne 
intervencije znotraj EU prek mehanizma Skupnosti za nujne primere.

Komisija opozarja, da je dejanska uporaba dela proračunskih sredstev, namenjenih odzivu na 
glavne izredne razmere, ki so po svoji naravi nepredvidljive, popolnoma odvisna od pojava 
katastrof.

Globalne okoljske zadeve

Od leta 2007 zunanji ukrepi na področju okolja sodijo pod instrumente za razvojno 
sodelovanje (naslov 21 „Razvoj“), in še zlasti pod tematski program za okolje in trajnostno 
upravljanje naravnih virov, vključno z energijo, ki zadeva okoljsko dimenzijo razvoja in 
druge zunanje politike, kot tudi pomaga spodbujati okoljsko in energetsko politiko Evropske 
unije v tujini.

Edina odobrena sredstva, ki ostanejo v okviru naslova 07 „Okolje“, so sredstva, namenjena 
plačilu obveznih prispevkov za večstranske okoljske sporazume, katerih podpisnica je 
Skupnost, kot so okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi podnebja in Kjotski 
protokol, Konvencija o biološki raznovrstnosti, Konvencija o zaščiti ozonskega plašča in 
Montrealski protokol itd. Predlagana proračunska sredstva za leto 2010 ostajajo v primerjavi z 
letom 2009 nespremenjena v višini treh milijonov EUR.

V svoji letni strategiji politik 2010 je Evropska komisija navedla, da je ena izmed novih 
prednostnih nalog, opredeljenih za proračun za leto 2010, uspešen zaključek konference 
Združenih narodov o podnebnih spremembah v Københavnu decembra 2009, ki bo opredelila 
nove mednarodne ureditve v zvezi s podnebnimi spremembami po letu 2012. S tem v zvezi in 
v luči napredka v pogajalskem procesu, je Komisija naznanila, da bo jeseni 2009 predlagala 
proračunskemu organu s pisnim predlogom spremembe k predhodnemu predlogu proračuna 
za leto 2010 dodatne zneske za tematski program 'Okolje in trajnostno upravljanje naravnih 
virov, vključno z energijo' iz instrumenta za razvojno sodelovanje (proračunska vrstica 21 04 
01). Ta dodatna sredstva se potrebujejo za naložbe v krepitev sposobnosti za opredelitev in 
izvajanje strategij za razvoj z nizkimi emisijami ogljika in za okrepitev ukrepov v okviru 
svetovnega zavezništva za boj proti podnebnim spremembam v državah v razvoju.
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Program javnega zdravja

Drugi program javnega zdravja pokriva obdobje od leta 2008 do leta 2013. Glavni cilji 
programa so izboljšati informacije in znanje o zdravju v Evropi, okrepiti zbiranje, 
analiziranje, izmenjavo in širjenje informacij, povezanih z zdravjem, izboljšati zmožnost 
hitrega odziva na nevarnosti za zdravje, zaščititi državljane pred grožnjami za zdravje in 
spodbujati dobro zdravstveno stanje ter preprečevati bolezni z ukrepi o dejavnikih zdravja.
Ukrepi na ravni Skupnosti dopolnjujejo in prinašajo dodano vrednost ukrepom držav članic.

Predhodni predlog proračuna za leto 2010 je popolnoma v skladu s finančnim načrtovanjem in 
predvideva znesek v višini 45,7 milijonov EUR odobritev za prevzem obveznosti. V letu 2010 
bodo ukrepi Komisije osredotočeni na zmanjševanje zdravstvenih neenakosti v Evropi, ukrepe 
proti raku, čezmejne vidike otroškega cepljenja in na priporočila o cepljenju proti sezonski 
gripi.

Raven odobritev plačil, ki se zahteva za leto 2010 (24 milijonov EUR), odraža trenutne 
potrebe za plačila programa. Povprečna dolžina projektov je tri leta. Ker je leto 2010 tretje 
leto izvajanja, se potrebujejo plačilne obveznosti, ki so predlagane v predhodnem predlogu 
proračuna.

Večji del akcijskega programa za zdravje upravlja izvajalska agencija za zdravje in 
potrošnike, ki je dosegla svoj delovni tempo. V letu 2010 se bo delež v višini 7,11 milijonov 
EUR iz vseh sredstev programa namenil za upravne naloge.

Tobačni sklad

Tobačni sklad Skupnosti financira projekte za dviganje ozaveščenosti javnosti o škodljivih 
učinkih uživanja tobaka, zlasti z izobraževanjem in obveščanjem. Sredstva daje na razpolago 
pomoč za tobak. V skladu s členom 110 m Uredbe Sveta (ES) 470/2008 so bili prenosi iz 
vrstice pomoči za tobak v tobačni sklad podaljšani za leti 2008 in 2009. Zneski so v višini 5 % 
pomoči za tobak, ki je bila dodeljena za koledarsko leto.

Predhodni predlog proračuna za leto 2010 predvideva, da se znesek v višini 16,9 milijonov 
EUR zadrži iz pomoči za tobak za leto 2009, saj splošno pravilo za neposredno pomoč 
predvideva prispevke, ki se plačajo leto po upravičenosti.

Položaj pa je zaskrbljujoč, saj se bodo finančna podpora za tobačni sklad in tovrstne kampanje 
zaključile. Treba se je izogniti politiki, ki bi bila v izrazitem nasprotju z raznimi kampanjami 
EU proti kajenju. V Evropski uniji je tobak največji povzročitelj smrti, ki bi jo bilo sicer 
mogoče preprečiti, saj zaradi posledic kajenja vsako leto umre več kot pol milijona ljudi, po 
vsej Evropi pa več kot milijon ljudi. Ocene kažejo, da je 25 % smrti zaradi raka in 15 % vseh 
smrti v Uniji mogoče pripisati kajenju.

Varnost živil in krme

Glavni cilj v okviru poglavja 17 04 je zmanjšati škodljive učinke na zdravje ljudi in živali ter 
trge in zmanjšati tveganja vzdolž živilske verige s preventivnimi ukrepi in kriznim 
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upravljanjem.

Sektor živilske verige je na ravni EU popolnoma usklajen in ukrepi EU imajo za namen 
dodatne izboljšave vzdolž živilske verige. S tem v zvezi je bilo predvideno povečanje v višini 
enega milijona EUR v podporo ukrepom, ki se nanašajo na nadzor krme in hrane, dejavnosti 
laboratorijev Skupnosti in razvoj strategije Skupnosti za varnejšo hrano, tako da znaša celotni 
znesek 26 milijonov EUR za odobritve za prevzem obveznosti.

Izbruhi resnih bolezni živali in rastlin se lahko hitro razširijo po državah članicah in lahko 
povzročijo večje neposredne izgube za kmetijstvo in morebitne posredne izgube za evropsko 
gospodarstvo. Finančna pomoč Skupnosti omogoča pospešeno izkoreninjenje prek programov 
cepljenja ali nadzora bolezni živali z zagotavljanjem sredstev, ki bodo dopolnjevala državna 
finančna sredstva in pripomogla k uskladitvi ukrepov na ravni Skupnosti. Povečanje 
proračunske vrstice 17 04 01 01 „Izkoreninjanje živalskih bolezni“ za 52 milijonov EUR v 
primerjavi s proračunom za leto 2009, se je izvedlo predvsem na zahtevo držav članic. 
Predvideva se okrepitev nadzora in program za izkoreninjenje bolezni modrikastega jezika in 
salmonele.

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi so tradicionalno parlamentarne pobude. Danes mu 
omogočajo, da utira pot novim ukrepom in dejavnostim, ki bogatijo ukrepe Unije in lahko 
privedejo do sprejetja pravnih aktov, ki določajo nove dejavnosti in programe EU. V členu 
49(6) finančne uredbe so ti ukrepi opredeljeni kot:

„(a) odobrena proračunska sredstva za eksperimentalne pilotske projekte, namenjene 
preskušanju izvedljivosti ukrepa in njegove uporabnosti. Sredstva za prevzem obveznosti 
zanje se lahko vključijo v proračun za največ dve zaporedni proračunski leti;

(b) proračunska sredstva za pripravljalne ukrepe, namenjene za pripravo predlogov za 
sprejetje prihodnjih ukrepov Skupnosti. Pri pripravljalnih ukrepih je treba uporabiti skladen 
pristop, imajo pa lahko različne oblike. Ustrezne odobritve za prevzem obveznosti se lahko 
vključijo v proračun največ tri zaporedna proračunska leta. Zakonodajni postopek mora biti 
zaključen pred koncem tretjega proračunskega leta.“

Letne zgornje meje odobritev za prevzem obveznosti so določene na 40 milijonov EUR za 
pilotne projekte in 100 milijonov EUR za pripravljalne ukrepe, od katerih je 50 milijonov 
EUR namenjenih za nove ukrepe. Ta sredstva se odštejejo od razpoložljive razlike v 
zadevnem razdelku.

Leta 2009 je proračunski organ glasoval o 15 pilotnih projektih/pripravljalnih ukrepih, ki jih 
izvajata GD ENV in GD SANCO in za katere znašajo vse odobritve za prevzem obveznosti za 
pilotne projekte 9 milijonov EUR in za pripravljalne ukrepe 16 milijonov EUR.
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Pilotni projekti

PPP 2010
Nomenklatur

a

Ra
zd
ele
k

Naslov 2008
odobritve 

za 
prevzem 

obveznost
i

2008
odobritve 

plačil

2009
odobritve 

za 
prevzem 

obveznost
i

2009
odobritve 

plačil

2010
odob
ritve 
za 

prev
zem 
obve
znos

ti

2010
odobrit

ve 
plačil

Pristojni 
GD

17 03 08 1a Nove zaposlitvene razmere v sektorju zdravja: 
najboljše ravnanje za izboljšanje strokovnega 
usposabljanja in kvalifikacij zdravstvenih 
delavcev ter njihovih plač

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 p.m. 600.00
0

SANCO

07 03 11 2 Varstvo in ohranjanje gozdov p.m. 1.200.000 - p.m. - 900.00
0

ENV

07 03 15 2 Trgovanje z emisijami žveplovega dioksida in 
dušikovega oksida v Baltskem morju

1.000.000 1.000.000 2.000.000 2.300.000 p.m. 960.00
0

ENV

07 03 16 2 Razvoj preprečevalnih ukrepov za ustavitev 
dezertifikacije v Evropi

1.000.000 1.000.000 p.m. p.m. ENV

17 01 04 06 2 Izboljšane metode za živalim prijazno 
proizvodnjo

1.000.000 1.000.000 p.m. p.m. p.m. p.m. SANCO

17 03 09 2 Obsežna raziskava o zdravju, okolju, prometu in 
podnebnih spremembah – izboljšanje kakovosti 
zraka v zaprtih prostorih in na prostem

4.000.000 4.000.000 p.m. 1.000.0
00

SANCO

07 04 02 3b Čezmejno sodelovanje v boju proti naravnim 
nesrečam

- 1.200.000 - 1.400.000 - 500.00
0

ENV

07 04 04 3b Okrepitev sodelovanja med državami članicami 
pri boju proti gozdnim požarom

3.500.000 2.000.000 p.m. 800.000 p.m. 1.750.0
00

ENV

07 02 03 4 Okoljsko spremljanje območja Črnega morja in 
skupni evropski okvirni program za razvoj 
črnomorske regije

1.000.000 1.000.000 1.000.000 500.000 p.m. 800.00
0

ENV
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Pripravljalni ukrepi

PPP 2010
Nomenklat

Ra
zd
ele
k

Naslov 2008
odobritve 

za 
prevzem 

obveznost
i

2008
odobritve 

plačil

2009
odobritve 

za 
prevzem 

obveznost
i

2009
odobritve 

plačil

2010
odob
ritve 
za 

prev
zem 
obve
znos

ti

2010
odobrit

ve 
plačil

Odgovorn
i GD

07 03 10 2 Natura 2000 1.000.000 1.600.000 p.m. 1.500.000 - 400.00
0

ENV

07 03 13 2 Celovit sistem za obalno komunikacijo in 
obvladovanje tveganja

1.000.000 1.000.000 p.m. 500.000 - 220.00
0

ENV

07 03 17 2 Podnebje Karpatske kotline 2.500.000 2.500.000 p.m. p.m. ENV
07 04 05 2 Zmogljivost hitrega odzivanja EU 4.000.000 4.000.000 7.500.000 7.000.000 p.m. 600.00

0
ENV

17 04 03 03 2 Nadzorne točke (počivališča) za prevoz živali 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 p.m. 2.000.0
00

SANCO

17 02 03 3b Spremljevalni ukrepi na področju potrošniške 
politike

1.000.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000 p.m. p.m. SANCO

(Delovni dokument Del IV, ki spremlja PPP 2010)
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V zvezi z odobritvami za prevzem obveznosti za pilotske projekte in pripravljalne ukrepe v 
predhodnem predlogu proračuna za leto 2010, Komisija upravičuje svoje zaznamke (p.m.) z 
ohranjanjem pristojnosti proračunskega organa za nadaljevanje ali oblikovanje pilotnih 
projektov in pripravljalnih ukrepov.

Glede izvajanja na novo potrjenih projektov v letu 2009 pa Komisija zaradi zgodnje faze 
izvajanja še ne razpolaga s predhodnimi rezultati.

Decentralizirane agencije: Evropska agencija za zdravila, Evropska agencija za 
kemikalije, Evropska agencija za okolje, Evropski center za preprečevanje in nadzor 
bolezni ter Evropska agencija za varnost hrane

V okviru prava Skupnosti ni pravne opredelitve decentralizirane agencije. Vendar pa je 
agencija organ, ki sta ga ustanovili Skupnosti in ima pravno osebo. Evropski zakonodajalec 
decentralizirane agencije ustanavlja iz različnih razlogov, na primer za opravljanje določenih 
storitev, zaposlovanje posebnih strokovnjakov, izvajanje regulativnih nalog in spremljanje.

Predhodni predlog proračuna za leto 2010 vključuje proračunska sredstva za 28 
decentraliziranih agencij, pri čemer skupni znesek subvencij Skupnosti znaša 
660,666 milijonov EUR, od katerih je 79 milijonov EUR že predvidenih za vključitev 
Europola, ki je bil prej financiran na medvladni ravni. Znesek, namenjen decentraliziranim 
agencijam, predstavlja 0,47 % celotnega predhodnega predloga proračuna za leto 2010 
(139,489 milijard EUR).
Glede delovnih mest, pa je število v predhodnem predlogu proračuna predvidenih delovnih 
mest za decentralizirane agencije doseglo 5.027 mest, katerim je treba prišteti 833 pogodbenih 
delavcev in 301,5 napotenih nacionalnih strokovnjakov (skupaj 6.211,5). Europol, ki je bil 
vključen pred kratkim, pa predstavlja 453 takšnih mest.

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane je bil imenovan kot pristojni odbor za 
Evropsko agencijo za zdravila, Evropsko agencijo za kemikalije, Evropsko agencijo za okolje, 
Evropski center za preprečevanje in nadzor bolezni ter Evropsko agencijo za varnost hrane.

Evropska agencija za zdravila zagotavlja državam članicam in institucijam Skupnosti 
najboljše možne znanstvene nasvete glede katerega koli vprašanja o oceni kakovosti, varnosti 
in učinkovitosti zdravil za uporabo v humani medicini ali uporabo v veterinarski medicini. 
Poleg tega agencija prispeva k oblikovanju okolja, ki spodbuja inovacije; prizadeva si za 
odprtost, komunikacijo in zagotavljanje informacij; krepi evropsko mrežo zdravil in povečuje 
svoj prispevek k regulaciji zdravil na mednarodni ravni.

Predhodni predlog proračuna za leto 2010 predvideva evropski prispevek v višini 37,112 
milijonov EUR, od katerega je 10.265 EUR namenskih prejemkov. To predstavlja zmanjšanje 
za 11,4 % prispevka Skupnosti v primerjavi z letom 2009 in zmanjšanje za 35,9 % v 
primerjavi s predhodnim predlogom proračuna za leto 2009.

V letu 2010 se bo morala Agencija za zdravila soočiti s celotnim vplivom izvajanja uredbe o 
naprednem zdravljenju in bo morala voditi vse dejavnosti, povezane z Uredbo Komisije 
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1234/20081, ki se bo uporabljala od 1. januarja 2010. Zato je Agencija za zdravila za leto 
2010 zaprosila za 37 dodatnih delovnih mest.
Izvajanje proračunske vrstice 02 03 02 03 „Posebni prispevek za zdravila za sirote“ spada tudi 
pod pristojnost Agencije za zdravila. Predhodni predlog proračuna za leto 2010 predvideva 
4,5 milijonov EUR v primerjavi s petimi milijoni EUR v letu 2009.

Evropska agencija za kemikalije, ki je bila ustanovljena 1. junija 2007, ima za namen 
upravljanje registracij, evalvacij, avtorizacij in omejevanj kemikalij, kakor tudi razvrščanje in 
označevanje snovi in zmesi, da se zagotovi skladnost po vsej Evropski uniji. Ti postopki 
REACH so namenjeni zagotavljanju dodatnih informacij o kemikalijah, jamčenju varne 
uporabe kemikalij in za zagotavljanje konkurenčnosti v evropski industriji.

Ocenjuje se, da bodo prihodki iz taks Evropske agencije za kemikalije prejeti predvsem ob 
koncu leta 2010 in na začetku leta 2011, kar bo posledično povzročilo težavo denarnega toka. 
Zaradi vedno večje količine dela zaradi pričakovanega visokega števila predloženih spisov 
glede kemikalij velikega volumna, je agencija zaprosila za povečanje števila delovnih mest. V 
predhodnem predlogu proračuna za leto 2010 je predvidenih dodatnih 102 začasnih 
uslužbencev in 18 pogodbenih delavcev. Vendar pa je v predhodnem predlogu proračuna za 
leto 2010 predviden za to agencijo v njeni začetni fazi delovanja samo prispevek Skupnosti v
višini 30 milijonov EUR in 8,7 milijonov EUR namenskih prejemkov. V primerjavi z letom 
2009 je bil znesek zmanjšan za 41,8 %.

Evropska agencija za okolje je odgovorna za zagotavljanje zanesljivih in neodvisnih 
informacij o okolju državam članicam in evropskim institucijam ter drugim zainteresiranim 
stranem, da tako olajša osveščeno izbiro glede izboljšanja okolja, vključevanja 
okoljevarstvenih vidikov v gospodarske politike in napredka na poti k trajnosti.

V predhodnem predlogu proračuna za leto 2010 je upoštevan 2-odstotni letni deflator, zato 
predvidena subvencija Skupnosti znaša 35,258 milijona EUR.

Število zaposlenih v kadrovskem načrtu Evropske agencije za okolje za leto 2010 ostaja 68, 
kar je enako kot v letu 2009.

Evropski center za preprečevanje in nadzor bolezni iz Stockholma je pristojen za 
prepoznavanje in ocenjevanje sedanjih in nastajajočih groženj za zdravje ljudi, ki jih 
povzročajo nalezljive bolezni, ter obveščanje o njih. Glavni razvojni izziv centra v letu 2010 
je zagotoviti strokovno znanje za vseh 55 bolezenskih področij, za katere je center pristojen, 
in kar trenutno še ni izpolnjeno. Vendar pa je v predhodnem predlogu proračuna za leto 2010 
predvidenih 56,4 milijonov EUR za center, kar predstavlja povečanje za 13,5 % v primerjavi s 
proračunom za leto 2009.

Osnutek kadrovskega načrta predlaga povečanje števila notranjega osebja za 30 začasnih 
uslužbencev in 15 pogodbenih delavcev, kar bo pomenilo, da bo v letu 2010 v centru 315 
delovnih mest.

                                               
1 Uredba Komisije (ES) št. 1234/2008 z dne 24. novembra 2008 o pregledu sprememb pogojev dovoljenja za 
promet z zdravili za uporabo v humani medicini in zdravili za uporabo v veterinarski medicini.



PA\787882SL.doc PE427.267v01-0012/13 PA\787882SL.doc

SL

Leta 2010 bo Evropska agencija za varnost hrane dosegla popolno operativnost za nudenje 
neodvisnih znanstvenih nasvetov pri vseh zadevah, ki imajo neposredni ali posredni vpliv na 
varnost hrane, vključno z zdravjem in dobrim počutjem živali ter varstvom rastlin, da se tako 
okrepi evropski sistem za varnost živil in krme.

V predhodnem predlogu proračuna za leto 2010 je predviden znesek v višini 72,996 milijonov 
EUR, kar je približno enako znesku, ki ga je potrdil proračunski organ leta 2009.

Skupaj je predvidenih 85 pogodbenih delavcev, da se tako okrepi sposobnost Evropske 
agencije za varnost hrane za izvajanje svojih operativnih dejavnosti in izpolnjevanje svoje 
misije. Agencija je poleg tega zaprosila za 5 novih delovnih mest za leto 2010, kar pa 
Komisija ni sprejela, saj je skupno število osebja agencije že zelo visoko v primerjavi z 
začetnim finančnim poročilom.

POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za proračun, kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. opozarja na vlogo okoljske politike EU pri dolgoročnem doseganju splošnega cilja 
trajnostnega razvoja; podpira prizadevanja Komisije za uspešen izid konference Združenih 
narodov o podnebnih spremembah v Københavnu decembra 2009, ki bo opredelila nove 
mednarodne ureditve v zvezi s podnebnimi spremembami po letu 2012; opozarja, da ne bo 
vplivala na proračunsko odločitev glede predloga, da se namenijo dodatna sredstva 
tematskemu programu 'Okolje in trajnostno upravljanje naravnih virov, vključno z 
energijo' in instrumentu za razvojno sodelovanje;

2. poudarja, da se morajo izzivi, povezani s trajnostno energijo in bojem proti podnebnim 
spremembam, odražati v prednostnih nalogah proračuna EU; ugotavlja, da bodo za 
navedene prednostne naloge potrebna dodatna proračunska sredstva; s tem v zvezi 
ugotavlja težave, s katerimi se sooča Komisija pri izvajanju proračunske vrstice „Ukrepi v 
zvezi s podnebnimi spremembami“(07 03 12), saj pravna podlaga ne obstaja; spodbuja 
Komisijo, naj preuči dodatne možnosti, ki bi omogočile izvajanje potrjenih odobritev za 
prevzem obveznosti v višini 20 milijonov EUR v okviru obstoječih pravnih podlag ali 
instrumentov; zahteva, da se v naslednjem predlogu večletnega finančnega okvira, ki ga 
Komisija namerava sprejeti pred 1. julijem 2011, nameni primerno pozornost vprašanjem 
podnebnih sprememb;

3. poudarja pomen programa LIFE+ kot skladnega finančnega instrumenta za izboljšan in 
poenostavljen pristop k podpori razvoja in izvajanja okoljske politike; priznava potrebo po 
celotnem znesku za odobritve plačil, kot je predvideno v predhodnem predlogu proračuna 
za leto 2010, v višini 167 milijonov EUR, da se tako sledi shemi plačil, ki temelji na 
zahtevah za pravno podlago; poziva Svet, da ponovno razmisli o svojem pristopu glede 
tega zmanjšanja;

4. pozdravlja izvajanje programa javnega zdravja za obdobje 2008-2013; priznava potrebo 
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po celotnem znesku za odobritve plačil, kot je predvideno v predhodnem predlogu 
proračuna za leto 2010, da se tako spoštuje sprejete finančne obveznosti; opozarja 
Komisijo, da zagotovi stroškovno učinkovito uporabo razpoložljivih sredstev glede 
izvajalske agencije za zdravje in potrošnike;

5. poudarja potrebo po večji obveščenosti javnosti o škodljivih učinkih uživanja tobaka, 
vključno s pasivnim kajenjem; in je zaskrbljen, da bo leta 2010 prenehal delovati tobačni 
sklad Skupnosti, ki zagotavlja finančno podporo projektom obveščanja in izobraževanja; 
poziva Komisijo, da čim prej predstavi nadaljnje pobude;

6. znova poudarja, da morajo imeti decentralizirane agencije za izpolnjevanje svojih nalog 
primerna finančna sredstva, vendar to ne bi smelo pomeniti zmanjšanja sredstev za druge 
dejavnosti Skupnosti; pozdravlja sklep Komisije, da bo upoštevala zahteve proračunskega 
organa in pri pripravi predhodnega predloga proračuna decentraliziranih agencij za leto 
2010 upoštevala namenske prejemke; vendar s tem v zvezi opozarja Komisijo na odstavek 
39 resolucije o proračunu za leto 2009, ki jo je Evropski parlament sprejel med drugo 
obravnavo, kjer je navedeno, da morajo tiste agencije, na primer Evropska agencija za 
zdravila in Evropska agencija za kemikalije, ki se v večji meri opirajo na prihodke iz 
pristojbin, še vedno uporabljati instrument namenskih prihodkov, da pridobijo potrebno 
proračunsko prožnost;

7. upošteva prizadevanja Komisije pri spoštovanju člena 45 Uredbe (ES) št. 178/2002 
Evropskega Parlamenta in Sveta1, ki zahteva, da Komisija do marca 2005 objavi poročilo 
o izvedljivosti in koristnosti evropske zakonodaje o pristojbinah, ki se plačujejo Evropski 
agenciji za varnost hrane; je zaskrbljen, ker namerava Komisija predstaviti Parlamentu in 
Svetu končno poročilo samo v tretji četrtini leta 2010; s tem v zvezi opozarja Komisijo, 
da lahko pristojbine razbremenijo evropski proračun, zaradi česar bo mogoče financirati 
druge prednostne naloge brez ogrožanja neodvisnosti in znanstvenega svetovanja 
Evropske agencije za varnost hrane.

                                               
1 Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o 
določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za 
varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1).


