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KORTFATTAD MOTIVERING

Allmän bakgrund

Europeiska unionens allmänna budget är det dokument i vilket samtliga inkomster och 
utgifter som bedöms bli nödvändiga för Europeiska gemenskapen och Europeiska 
atomenergigemenskapen införs och godkänns för varje budgetår.

Den 29 april lade kommissionen fram det preliminära budgetförslaget (PBF) för 2010 med 
totalt 138 563,547 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden, motsvarande 1,18 procent av 
BNI och en ökning med 1,54 procent jämfört med åtagandebemyndigandena i 2009 års 
budget. Detta lämnar en marginal på 1 754,3 miljoner EUR under det övergripande årliga tak 
som fastställts i den fleråriga budgetramen (2007─2013).

För betalningsbemyndiganden är det totala beloppet 122 322,2 miljoner EUR, motsvarande 
1,04 procent av BNI. Detta är en ökning med 5,3 procent jämfört med 
betalningsbemyndigandena i 2009 års budget. 

Enligt kommissionen står ekonomisk återhämtning i centrum för nästa års utgifter och 
förslaget kanaliserar den största andelen av medlen (45 procent) till tillväxt- och 
sysselsättningsåtgärder för att bidra till att återställa konkurrenskraften i hela EU. Medlen för 
viktiga program knutna till forskning och energi kommer att öka med mer än 12 procent och 
pengarna till sammanhållningspolitiken kommer också att öka, med EU-12 som mottagare av 
52 procent av Sammanhållningsfonden och strukturfonderna. 

PBF för 2010 per rubrik 

ÅTAGANDEBEMYNDIGANDEN 
PER RUBRIK 

Miljarder € % av total 
budget

%-förändr. 
från 2009*

1. Hållbar tillväxt:
               Konkurrenskraft 
               Sammanhållning

62,2
12,8
49,4

44,9
9,2

35,6

+3,2
+8,4
+2,0

2. Skydd och förvaltning av naturresurser:
          Direktbetalningar & marknadsrelaterade utgifter
          Landsbygdsutveckling, miljö, fiskeri

59,0
43,8
15,2

42,6
31,6
11,0

+5,1
+6,4
+2,1

3. Medborgarskap, frihet, säkerhet och rättvisa: 
Frihet, säkerhet och rättvisa
Medborgarskap

1,6
1,0
0,6

1,2
0,7
0,5

+7,6
+13,5

-0,3

4. EU som global partner 7,9 5,7 +1,8

5. Administrativa utgifter (för alla EU-institutioner):
               av vilka kommissionen

7,9
3,6

5,7
2,6

+2,1
+0,9

Totalt åtaganden € 138,6 100,0 +3,8
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I procent av EU-27 BNI 1,18
* Exklusive extraordinära åtgärder som vidtogs 2009: planen för ekonomisk återhämtning, solidaritetsfonden, 
livsmedelsmekanismen

Enskilda budgetar inom ramen för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhets 
behörighet

För miljöverksamhet under avdelning 7 ”miljö” planeras det i PBF för 2010 ett totalbelopp för 
driftsutgifterna på 363,963 miljoner EUR. Om man beaktar de medel som planeras under 
avdelning 19 06 för räddningsinsatser i tredje länder, uppgår de sammanlagda medel som ska 
förvaltas under GD ENV:s ansvar till 371,96 miljoner EUR. Minskningen med 10,6 procent 
jämfört med den framröstade budgeten för 2009 kan förklaras av den betydande ökningen av 
åtagandebemyndiganden som budgetmyndigheten 2009 röstade igenom för programmet 
LIFE+. 

För verksamhet under kapitlet 17 03 ”Folkhälsa” och kapitel 17 04 ”Livsmedels- och 
fodersäkerhet” planeras totalt 405 miljoner EUR för att genomföra EU-åtgärder som 
kompletterar åtgärder på nationell nivå.

Life+

Programmet LIFE+, som trädde i kraft i juni 2007, kommer under 2010 att genomföras för 
fjärde året i rad. Det är det enda finansiella instrumentet som tagits fram enbart för miljön och 
det omfattar en rad verksamheter som förvaltas av kommissionen och medlemsstaterna. 

Kommissionens budgetförslag för 2010 följer till fullo den ekonomiska planeringen och 
förutser en driftsbudget (07 03 07) på 291,855 miljoner EUR, vilket motsvarar en ökning med 
7,8 procent jämfört med 2009 års PBF. Utgifterna för administration (07 01 04 01) uppvisar 
en minskning med 12,5 procent från 2009 och föreslås bli 15 miljoner EUR. För att respektera 
det medbeslutade beloppet för instrumentet lades 2,4 miljoner EUR, som ursprungligen hade 
planerats till budgetposten för tekniskt stöd, till driftsbudgetposten 07 03 07.

Enligt kommissionen kommer över 78 procent av de totala anslagen att avsättas för 
finansiering av projekt med ett europeiskt mervärde genom en förslagsinfordran som 
Europeiska kommissionen kommer att anordna, och av dessa medel kommer åtminstone 
120 miljoner EUR att anslås till projekt för natur och biologisk mångfald. Kommissionen 
förväntar sig dessutom en ökning av projekten med anknytning till strategiska 
tillvägagångssätt för utveckling och genomförande av politiken avseende klimatförändringar 
och hållbar produktion och konsumtion. Även om kommissionen kunde registrera en liten 
minskning i antalet projektförslag förra året, möjligtvis till följd av den ekonomiska krisen 
och nedskärningar i samfinansieringen från medlemsstaternas förvaltningars sida, kommer 
den att fortsätta och komplettera sina ansträngningar för att förbättra kvaliteten på förslagen 
och programmens synlighet. Mot bakgrund av de enorma utmaningar som 
klimatförändringarna och många andra miljöhot utgör, bör denna nedåtgående trend utredas 
ytterligare. Cirka 50 miljoner EUR syftar till att stödja åtgärder på EU-nivå för genomförande 
och utveckling av miljölagstiftning, liksom upplysningsåtgärder och åtgärder för att 
delaktiggöra intressenter i denna process genom stöd till frivilligorganisationer som 
huvudsakligen verkar för att skydda och stärka miljön på europeisk nivå.



PA\787882SV.doc 5/14 PE427.267v01-00

SV

Nivån på begärda betalningsbemyndiganden för 2010 (167 miljoner EUR) återspeglar de 
faktiska betalningsbehoven för LIFE+ med tanke på de finansierade projektens och 
åtgärdernas normala utbetalningstakt och betalningsschema.

Civilskydd 

Det finansiella instrumentet för räddningstjänst i tredjeländer antogs i mars 2007 och 
omarbetningen av gemenskapens räddningstjänstmekanism antogs i november 2007. 
Instrumentet för tredjeländer avser att täcka utgifter i samband med mobiliseringen av 
experter för bedömning av stödbehoven och underlättande av EU:s stödinsatser i tredjeländer 
och gemenskapsmekanismen i medlemsstater vid katastrofer samt i samband med transport av 
europeisk hjälp på civilskyddsområdet i händelse av en katastrof samt tillhörande logistikstöd.
I PBF för 2010 förutses 8 miljoner EUR för detta instrument under budgetpost 19 06 05. 
Cirka 3,7 miljoner EUR avsätts under budgetpost 07 04 01 för sådana insatser inom EU av 
gemenskapsmekanismen i händelse av katastrofer.

Kommissionen påminner om att det faktiska utnyttjandet av den del av budgetresurserna som 
är avsatta för allvarliga nödsituationer, som till sin natur är oförutsägbara, beror helt på 
förekomsten av katastrofer. 

Globala miljöfrågor

Sedan 2007 täcks de externa åtgärderna på miljöområdet av instrumentet för 
utvecklingssamarbete (DCI avdelning 21 ”Utveckling”) och särskilt genom det tematiska 
programmet för miljö och hållbar förvaltning av naturresurser, däribland energi (ENRTP), 
som omfattar utvecklingspolitikens och andra externa åtgärders miljödimension samt bidrar 
till att främja EU:s miljö- och energipolitik utomlands.

De enda anslag som finns kvar i avdelning 07 ”Miljö” är de som är avsatta för betalning av 
obligatoriska bidrag till multilaterala miljöavtal, i vilka gemenskapen är en part, exempelvis 
FN:s ramkonvention om klimatförändringar och Kyotoprotokollet, konventionen om 
biologisk mångfald, konventionen för skydd av ozonskiktet och Montrealprotokollet. Den 
föreslagna budgettilldelningen för 2010 är oförändrad från 2009 års nivå med ett belopp på 
3 miljoner EUR.

I sin årliga politiska strategi för 2010 angav Europeiska kommissionen att en av de nya 
prioriteringar för 2010 års budget är ett framgångsrikt genomförande av FN:s 
klimatförändringskonferens i Köpenhamn i december 2009, som kommer att fastställa det nya 
internationella systemet för klimatförändringar efter 2012. I detta sammanhang och mot 
bakgrund av utvecklingen i förhandlingsprocessen har kommissionen meddelat att den 
kommer att föreslå extra belopp för det tematiska programmet ”Miljö och hållbar förvaltning 
av naturresurser, däribland energi” under instrumentet för utvecklingssamarbete (budgetpost 
21 04 01) under hösten 2009 för budgetmyndigheten genom en ändringsskrivelse till PBF för 
2010. Dessa extra medel anses nödvändiga i syfte att investera i kapacitetsuppbyggnad för att 
utforma och genomföra strategier för koldioxidsnål utveckling (LCDS) och förstärka åtgärder 
inom ramen för klimatförändringsalliansen (GCCA) i utvecklingsländer.
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Folkhälsoprogrammet

Det andra folkhälsoprogrammet täcker perioden 2008─2013. Huvudmålen för programmet är 
att förbättra informationen och kunskaperna om hälsa i Europa, att öka insamlingen, analysen, 
utbytet och spridningen av hälsorelaterad information, att öka kapaciteten att kunna agera 
snabbt vid hälsohot, att skydda medborgarna mot hälsohot och att främja god hälsa och 
förebygga sjukdomar genom åtgärder som rör hälsans bestämningsfaktorer. Åtgärderna på 
gemenskapsnivå kompletterar och ger mervärde åt medlemsstaternas insatser.
PBF för 2010 motsvarar till fullo den ekonomiska planeringen och förutser ett belopp på 
45,7 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden. Under 2010 fokuseras kommissionens insatser 
på en minskning av skillnaderna i hälsonivå i Europa, åtgärder mot cancer, 
gränsöverskridande aspekter av immunisering under barndomen och rekommendationer om 
vaccinering mot säsongsbunden influensa. 

Nivån på de begärda betalningsbemyndigandena för 2010 (24 miljoner EUR) återspeglar de 
faktiska betalningsbehoven för programmet. Den genomsnittliga tiden för projekten är tre år. 
Eftersom 2010 är det tredje genomförandeåret, behövs de betalningsbemyndiganden som 
föreslås i PBF.

Huvuddelen av programmet för åtgärder på hälsoområdet administreras av 
genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor, som nu nått full kapacitet. För 2010 
avsätts en andel på 7,11 miljoner EUR från det övergripande programmet till administrativa 
uppgifter. 

Tobaksfonden

Gemenskapens tobaksfond ger stöd till projekt som ökar allmänhetens medvetenhet om de 
skadliga effekterna av tobakskonsumtion genom utbildning och information. Anslagen görs 
tillgängliga genom tobaksstödet. Enligt artikel 110m i rådets förordning (EG) nr 470/2008 har 
överföringar från budgetposten för tobaksstöd till tobaksfonden förlängts för åren 2008 och 
2009. Beloppen motsvarar 5 procent för tobaksstödets respektive kalenderår.

I PBF för 2010 förutses ett belopp på 16,9 miljoner EUR som tas från tobaksstödet för 2009 
eftersom den allmänna regeln för direktstöd föreskriver att stöden ska utbetalas året efter att 
stödberättigandet konstaterats. 

Situationen är emellertid oroande eftersom det ekonomiska stödet till tobaksfonden och dess 
kampanjer lider mot sitt slut. En politik som tydligt strider mot olika EU-kampanjer mot 
rökning måste undvikas.  Tobak är den enskilt största orsaken till påverkbara dödsfall i EU 
och ligger bakom en halv miljon dödsfall varje år och över en miljon dödsfall i hela Europa. 
Det uppskattas att rökning ligger bakom 25 procent av alla cancerfall och 15 procent av alla 
dödsfall inom EU. 

Livsmedels- och fodersäkerhet

Huvudmålet under kapitel 17 04 är att minimera den skadliga inverkan på människors och 
djurs hälsa samt marknader liksom att minska riskerna längs hela livsmedelskedjan genom 
förebyggande åtgärder och hantering av kriser. 
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Livsmedelskedjan är fullständigt harmoniserad på EU-nivå och EU-åtgärderna syftar till att 
åstadkomma ytterligare förbättringar längs hela livsmedelskedjan. En ökning med 
1 miljon EUR har planerats i detta hänseende för att stödja åtgärder i samband med utbildning 
i foder- och livsmedelskontroll, verksamheten vid gemenskapens laboratorier och 
utvecklingen av en gemenskapsstrategi för säkrare livsmedel till ett totalt belopp på 
26 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden.

Utbrott av allvarliga djur- och växtsjukdomar kan spridas hastigt mellan medlemsstaterna och 
förorsaka stora direkta förluster för jordbruket och potentiellt enorma indirekta förluster för 
den europeiska ekonomin. Gemenskapens ekonomiska bidrag möjliggör snabbare utrotande 
genom vaccineringsprogram eller kontroll av djursjukdomar genom att tillhandahålla medel 
som kompletterar de ekonomiska resurserna på nationell nivå och bidrar till att harmonisera 
insatserna på gemenskapsnivå. Ökningen av budgetpost 17 04 01 01 ”Program för utrotning 
och övervakning av djursjukdomar” med 52 miljoner EUR jämfört med budgeten för 2009 
beror huvudsakligen på önskemål från medlemsstaterna. Man planerar att förstärka 
programmet för övervakning och utrotning av sjukdomarna blåtunga och salmonella. 

Pilotprojekt / Förberedande åtgärder

Pilotprojekt och förberedande åtgärder är traditionellt parlamentariska initiativ. De ger 
parlamentet en möjlighet att bana väg för nya åtgärder och verksamheter som berikar 
unionens insatser och som kan leda till att rättsakter antas om nya EU-verksamheter och 
EU-program. I artikel 49.6 i budgetförordningen definieras dessa åtgärder:

”a) Anslag till pilotprojekt av experimentell karaktär som syftar till att kontrollera om en 
åtgärd är genomförbar och ändamålsenlig. Därtill hörande åtagandebemyndiganden får tas 
upp i budgeten för högst två på varandra följande budgetår.

b) Anslag till förberedande åtgärder [...] avsedda att förbereda förslag till framtida åtgärder. 
De förberedande åtgärderna ska följa en enhetlig strategi och får vara utformade på olika sätt. 
Därtill hörande åtagandebemyndiganden får tas upp i budgeten för högst tre på varandra 
följande budgetår. Lagstiftningsförfarandet skall vara slutfört före utgången av det tredje 
budgetåret”.

Det årliga taket för åtaganden är fastställt till 40 miljoner EUR för pilotprojekt och 
100 miljoner EUR för förberedande åtgärder av vilka 50 miljoner EUR för nya åtgärder. 
Anslagen tas från de tillgängliga marginalerna under respektive rubrik.

Under 2009 röstade budgetmyndigheten igenom 15 pilotprojekt och förberedande åtgärder 
vilka genomförs av GD ENV och GD SANCO. De sammanlagda åtagandebemyndigandena 
uppgår till 9 miljoner EUR för pilotprojekt och 16 miljoner EUR för förberedande åtgärder. 
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Pilotprojekt

PBF 2010
Nummer i 

kontoplanen

Kate-
gori

Rubrik 2008
å.b.

2008
b.b.

2009
å.b.

2009
b.b.

2010
å.b.

2010
b.b.

Ansv. GD

17 03 08 1a Nytt sysselsättningsläge inom 
sjukvården: Bästa metoder för att 
förbättra vårdanställdas yrkesutbildning 
och kvalifikationer och deras löner

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 p.m. 600.000 SANCO

07 03 11 2 Skydd och bevarande av skogar p.m. 1.200.000 - p.m. - 900.000 ENV
07 03 15 2 Handel med utsläppsrätter för 

svaveldioxid och kväveoxid i Östersjön
1.000.000 1.000.000 2.000.000 2.300.000 p.m. 960.000 ENV

07 03 16 2 Utveckling av förebyggande åtgärder 
för att stoppa ökenspridningen i Europa

1.000.000 1.000.000 p.m p.m ENV

17 01 04 06 2 Förbättrade metoder för djurvänlig 
djuruppfödning

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

17 03 09 2 Sammansatt forskning om hälsa, miljö, 
transport och klimatförändringar -
Förbättring av inom- och 
utomhusluftens kvalitet

4.000.000 4.000.000 p.m 1.000.000 SANCO

07 04 02 3b Gränsöverskridande samarbete för att 
bekämpa naturkatastrofer

- 1.200.000 - 1.400.000 - 500.000 ENV

07 04 04 3b Stärka samarbetet mellan 
medlemsstaterna vid bekämpningen av 
skogsbränder

3.500.000 2.000.000 p.m 800.000 p.m 1.750.000 ENV

07 02 03 4 Miljöövervakning av 
Svartahavsbäckenet och ett gemensamt 
europeiskt ramprogram för 
utvecklingen av Svartahavsregionen

1.000.000 1.000.000 1.000.000 500.000 p.m 800.000 ENV
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Förberedande åtgärder

PBF 2010
Nummer i

kontoplanen

Kate-
gori

Rubrik 2008
å.b.

2008
b.b.

2009
å.b.

2009
b.b.

201
0

å.b.

2010
b.b.

Ansvarigt 
GD

07 03 10 2 Natura 2000 1.000.000 1.600.000 p.m 1.500.000 - 400.000 ENV
07 03 13 2 Ett integrerat system för information 

och riskhantering vid kusterna
1.000.000 1.000.000 p.m 500.000 - 220.000 ENV

07 03 17 2 Klimatet på den pannoniska slätten 2.500.000 2.500.000 p.m p.m ENV
07 04 05 2 En snabbinsatsstyrka för EU 4.000.000 4.000.000 7.500.000 7.000.000 p.m 600.000 ENV
17 04 03 03 2 Mellanstationer (rastplatser) vid 

djurtransporter
4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 p.m 2.000.000 SANCO

17 02 03 3b Övervakningsåtgärder på 
konsumentpolitikområdet

1.000.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000 p.m p.m SANCO

(Del IV i arbetsdokument som åtföljer PBF för 2010)
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När det gäller åtagandebemyndiganden för pilotprojekt och förberedande åtgärder motiverar 
kommissionen sina p.m. i budgeten med att det är budgetmyndighetens rättighet att besluta 
om huruvida pilotprojekt respektive förberedande åtgärder ska fortsätta eller inrättas. 

När det gäller genomförandet under 2009 av de nyligen genomröstade projekten har
kommissionen ännu inga preliminära resultat på grund av det tidiga stadiet i genomförandet. 

Decentraliserade organ: EMEA, ECHA, EEA, ECDC och EFSA

Det finns inte någon rättslig definition av decentraliserade organ i gemenskapslagstiftningen. 
Ett organ är dock en enhet som inrättats av gemenskapen med ställning som juridisk person. 
Decentraliserade organ inrättas av gemenskapslagstiftaren av en rad olika skäl, exempelvis för 
att tillhandahålla vissa tjänster, anställa specialister och utföra reglerings- och 
tillsynsuppgifter. 

I PBF för 2010 ingår anslag för 28 decentraliserade organ med sammanlagda bidrag från 
gemenskapen på 660,666 miljoner EUR, av vilka 79 miljoner EUR redan är öronmärkta  för 
införandet i budgeten av Europol, som tidigare finansierades av regeringarna. Beloppet till de 
decentraliserade organen utgör 0,47 procent av det totala PBF för 2010 (139,489 
miljarder EUR).
När det gäller tjänsterna vid de decentraliserade organen uppgår det planerade antalet i PBF 
till 5 027 tjänster plus 833 kontraktsanställda och 301,5 utlånade nationella experter (totalt 
6 211,5). Av dessa tjänster finns hela 453 vid det nyligen integrerade Europol. 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet har tilldelats ansvaret för Europeiska 
läkemedelsmyndigheten (EMEA), Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA), Europeiska 
miljöbyrån (EEA), Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar 
(ECDC) och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA).

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA) ger gemenskapens medlemsstater och 
institutioner bästa möjliga vetenskapliga rådgivning i alla frågor i samband med utvärderingen 
av kvalitet, säkerhet och effektivitet när det gäller humanläkemedel och veterinärmedicinska 
läkemedel. Dessutom bidrar myndigheten till innovation, öppenhet, kommunikation och 
information samt stärker det europeiska läkemedelsnätverket och medverkar till 
läkemedelslagstiftning på det internationella planet.

I PBF för 2010 förutses ett EU-bidrag på 37,112 miljoner EUR, av vilka 10,265 miljoner 
EUR är inkomster avsatta för särskilda ändamål. Detta utgör en minskning med 11,4 procent 
av gemenskapsbidraget jämfört med 2009 och till och med en minskning med 35,9 procent 
jämfört med PBF för 2009. 

Under 2010 kommer EMEA att få erfara den fulla effekten av genomförandet av förordningen 
om avancerad terapi och måste klara av samtliga verksamheter knutna till kommissionens 
förordning 1234/20081,som är tillämplig från januari 2010. Därför har EMEA begärt 
37 ytterligare tjänster för 2010. 

                                               
1 Kommissionens förordning (EG) nr 1234/2008 av den 24 november 2008 om granskning av ändringar av 
villkoren för ett godkännande för försäljning av humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel.
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Genomförandet av budgetposten 02 03 02 03 ”Särskilda bidrag för särläkemedel” ligger också 
inom EMEA:s ansvarsområde. I PBF för 2010 förutses 4,5 miljoner EUR jämfört med 
5 miljoner EUR 2009.

Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA), som inrättades den 1 juni 2007, ska sköta 
registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier samt klassificering och 
märkning av ämnen och blandningar för att garantera samstämmighet inom EU. Dessa 
REACH-processer är avsedda att tillhandahålla extrainformation om kemikalier för att 
garantera säker användning och trygga den europeiska industrins konkurrenskraft. 

Man anser att inkomsterna från ECHA:s avgifter i de flesta fall kommer att finnas tillgängliga 
just i slutet av 2010 och i början av 2011, vilket följaktligen kommer att skapa ett 
kassaflödesproblem. På grund av den växande arbetsmängden till följd av exempelvis det 
förväntade stora antalet inlämnade ärenden avseende kemikalier som framställs i stor skala, 
har myndigheten begärt en ökning av antalet tjänster. I PBF för 2010 förutses ytterligare 
102 tillfälligt anställda och 18 kontraktsanställda. I PBF för 2010 förutses för denna 
myndighet i dess inledningsfas dock endast gemenskapsbidrag på 30 miljoner EUR samt 
8,7 miljoner EUR från ”inkomster avsatta för särskilda ändamål”. Jämfört med 2009 har 
beloppet minskat med 41,8 procent. 

Europeiska miljöbyrån (EEA) är ansvarig för att lämna tillförlitlig och oberoende 
miljöinformation till medlemsstaterna och EU-institutionerna samt andra intressenter för att 
hjälpa dem att fatta underbyggda beslut om att förbättra miljön, integrera miljöhänsyn i den 
ekonomiska politiken och gå mot ett hållbart samhälle.

I PBF för 2010 tar man hänsyn till den årliga deflatorn på 2 procent och sålunda förutses 
gemenskapsbidraget uppgå till 35,258 miljoner EUR. 

Antalet anställda i EEA:s tjänsteförteckning för 2010 uppgår fortsatt till 68, vilket är samma 
antal som under 2009.

Arbetsuppgifterna för Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar
(ECDC) i Stockholm är att identifiera, granska och sprida information om aktuella och nya 
hot mot folkhälsan i form av infektionssjukdomar. Den viktigaste utvecklingsutmaningen för 
ECDC under 2010 är att säkra täckningen av sakkunskap för samtliga 55 sjukdomsområden 
för vilka ECDC har ansvar och som för närvarande inte är täckta. Därför förutses det för 2010 
i PBF 56,4 miljoner EUR för centrumet, vilket motsvarar en ökning med 13,5 procent jämfört 
med budgeten för 2009. 

I förslaget till tjänsteförteckning föreslår man att den interna personalkapaciteten ska ökas 
med 30 tillfälligt anställda och 15 kontraktsanställda, vilket skulle leda till totalt 315 tjänster i 
centrumet under 2010.

Under 2010 kommer Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) att vara i 
full verksamhet för att tillhandahålla oberoende vetenskaplig rådgivning i alla frågor med 
direkt eller indirekt inverkan på livsmedelssäkerhet, inbegripet djurs hälsa och välbefinnande 
samt växtskydd, för att stärka Europas system för livsmedels- och fodersäkerhet.
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Ett belopp på 72,996 miljoner EUR förutses i PBF för 2010, vilket är praktiskt taget samma 
belopp som budgetmyndigheten röstade igenom för 2009. 

Totalt 85 kontraktsanställda förutses förstärka EFSA:s förmåga att genomföra sin operativa 
verksamhet och utföra sina uppgifter. Myndigheten har bett om ytterligare en ökning med 
5 anställda för 2010, vilket kommissionen inte accepterat eftersom antalet anställda vid 
myndigheten redan har ökat avsevärt jämfört med den ursprungliga finansieringsöversikten.
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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar budgetutskottet att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet uppmärksammar på den roll EU:s miljöpolitik ska spela när det gäller 
att uppnå de globala målen om hållbar utveckling på lång sikt. Parlamentet stöder 
kommissionens engagemang för att FN:s klimatförändringskonferens i Köpenhamn i 
december 2009 ska resultera i att det ingås ett nytt internationellt klimatavtal för perioden 
efter 2012. Parlamentet påpekar att det inte kommer att föregripa ett eventuellt 
budgetbeslut om förslaget att anslå ytterligare medel för det tematiska programmet ”Miljö 
och hållbar förvaltning av naturresurser, däribland energi” och instrumentet för 
utvecklingssamarbete.

2. Europaparlamentet betonar att utmaningarna kring hållbar energi och kampen mot 
klimatförändring måste återspeglas i EU:s budgetprioriteringar. Dessa prioriteringar 
kommer att kräva ytterligare budgetresurser. Parlamentet konstaterar i detta sammanhang 
de svårigheter som kommissionen står inför när det gäller att genomföra budgetposten 
”Klimatförändringsåtgärder” (07 03 12), eftersom det inte finns någon rättslig grund. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att ytterligare undersöka möjliga alternativ som 
skulle göra det möjligt att genomföra de genomröstade åtagandebemyndigandena på 
20 miljoner EUR enligt befintliga rättsliga grunder eller instrument. Parlamentet begär att 
klimatförändringsfrågorna får en adekvat budgetbehandling i förslaget till nästa fleråriga 
budgetram, som kommissionen planerar att anta före den 1 juli 2011.

3. Europaparlamentet påpekar att programmet Life+ är viktigt eftersom det är det 
sammanhållna finansiella instrumentet för ett effektiviserat och förenklat tillvägagångssätt 
för att stödja utveckling och genomförande av miljöpolitiken. Parlamentet erkänner att 
hela det i det preliminära budgetförslaget (PBF) för 2010 föreslagna beloppet för 
betalningsbemyndiganden på 167 miljoner EUR är nödvändigt för att följa det 
betalningssystem som baseras på kraven i den rättsliga grunden. Rådet uppmanas att ånyo 
överväga sin syn på denna nedskärning.

4. Europaparlamentet välkomnar genomförandet av folkhälsoprogrammet 2008─2013. 
Parlamentet erkänner att hela det i det preliminära budgetförslaget (PBF) för 2010 
föreslagna beloppet för betalningsbemyndiganden behövs för att uppfylla de finansiella 
skyldigheterna enligt avtal. Kommissionen påminns om att det är nödvändigt att tillse att 
det sker en kostnadseffektiv användning av tillgängliga anslag när det gäller 
genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor.

5. Europaparlamentet betonar åter att det är nödvändigt att öka den allmänna medvetenheten 
om de skadliga effekterna av tobakskonsumtion, inbegripet passiv rökning, och uttrycker 
sin oro över att gemenskapens tobaksfond, som beviljar ekonomiskt stöd till informations-
och utbildningsprojekt, kommer att ta slut 2010. Kommissionen uppmanas att så fort som 
möjligt lägga fram förslag till uppföljningsinitiativ.

6. Europaparlamentet betonar återigen hur viktigt det är för de decentraliserade organen att 
ha ordentlig finansiering för att kunna utföra de uppgifter de tilldelats, dock utan att detta 
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minskar de tillgängliga medlen för annan gemenskapsverksamhet. Parlamentet välkomnar 
kommissionens beslut att följa budgetmyndighetens begäran att beakta inkomster avsatta 
för särskilda ändamål när det preliminära budgetförslaget (PBF) för 2010 för 
decentraliserade organ utarbetas. Parlamentet påminner i detta sammanhang 
kommissionen om punkt 39 i Europaparlamentets budgetresolution vid andrabehandlingen 
2009, i vilken det fastslås att ”de organ”, t.ex. Europeiska läkemedelsmyndigheten 
(EMEA) och Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA), ”som i stor utsträckning är 
beroende av inkomster som genereras av avgifter fortfarande bör kunna utnyttja 
instrumentet med inkomster avsatta för särskilda ändamål för att ge dem den 
budgetflexibilitet som de behöver”.

7. Europaparlamentet noterar kommissionens ansträngningar att följa artikel 45 i 
Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 178/20021,i vilken den uppmanas att 
offentliggöra en rapport i mars 2005 om huruvida det är möjligt och lämpligt att lägga 
fram ett lagstiftningsförslag om avgifter som ska betalas till Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet. Parlamentet är oroat över att kommissionen avser att lägga fram en 
slutrapport inför parlamentet och rådet först under tredje kvartalet 2010. Kommissionen 
påminns i detta sammanhang om att avgifter kan avlasta EU-budgeten och göra det 
möjligt att stödja andra prioriteringar utan att EFSA:s oberoende och vetenskapliga 
rådgivning äventyras.

                                               

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och 
krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om 
förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).


