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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. ugotavlja, da sta boj proti podnebnim spremembam in učinkovita uporaba naravnih virov 
prednostni nalogi strategije Evropa 2020 ter da je bil zaradi prednostnega sprejetja 
podnebnih ukrepov ustanovljen poseben generalni direktorat, namenjen politiki podnebnih 
sprememb ter njihovemu blaženju in prilagajanju; ne glede na to meni, da je 
preprečevanje podnebnih sprememb horizontalna prednostna naloga politik EU;

2. je seznanjen s spremembo v Naslovu 07 "Okolje in podnebje"; pozdravlja vzpostavitev 
posebnih proračunskih poglavij za podnebje (07 11, 07 12 in 07 13) in je seznanjen s 
predlaganim povečanjem sredstev za izvajanje politike in zakonodaje EU na področju 
podnebnih sprememb;

3. pozdravlja povečanje skupne ravni sredstev za LIFE+ na 333,5 milijona EUR, kar v 
primerjavi s proračunom za leto 2010 predstavlja povečanje za 8,68 %, in ugotavlja, da se 
bo s temi sredstvi financirala višja razpoložljiva raven sredstev za projekte na vseh 
političnih področjih, vključno s podnebjem, zatem 60-odstotno povečanje razpoložljivih 
sredstev za podporo ukrepov, ki jih Komisija izvaja v podporo politiki in zakonodaji na
področju podnebja, kot tudi večja raven podpore nevladnih organizacij in podpornih 
političnih ukrepov za okolje;

4. je seznanjen, da je bilo treba zaradi reorganizacije nekaterih dejavnosti in služb v okviru 
nove Komisije prilagoditi tudi proračunsko nomenklaturo, zlasti zaradi prenosa civilne 
zaščite pod odgovornost generalnega direktorata ECHO;

5. znova poudarja, da je treba povečati ozaveščenost javnosti o škodljivih učinkih uživanja 
tobaka, vključno s pasivnim kajenjem, in izraža zaskrbljenost, da bo leta 2010 prenehal 
delovati sklad Skupnosti za tobak, ki zagotavlja finančno podporo projektom obveščanja 
in izobraževanja; zahteva, naj se v okviru nove pravne podlage nadaljuje ta uspešen 
instrument za ozaveščanje javnosti, in poziva Komisijo (to je GD AGRI in GD SANCO), 
naj najde zadovoljivo rešitev v zvezi z nadaljevanjem kampanje v prehodnem obdobju; 

6. je prepričan, da je finančno načrtovanje za Evropsko agencijo za kemikalije za obdobje 
2011–2013 preveč optimistično, in meni, da so načrti za samofinanciranje te agencije v 
letu 2011 zelo nerealistični;  poudarja, da pričakovani prihodek od pristojbin v letu 2011 
temelji na ocenah, opravljenih leta 2006; poziva k pripravi previdnostnih ukrepov, ki bi se 
uporabljali po potrebi;

7. se zaveda, da bo treba zagotoviti dodatna finančna sredstva Evropski agenciji za 
kemikalije na področju zakonodaje o biocidih, če bodo potrebne pripravljalne naloge za 
prihodnje izvajanje dodatnih nalog v okviru te agencije;

8. ugotavlja, da se z leti prispevek Evropske unije za Evropsko agencijo za zdravila 
zmanjšuje, kljub temu, da je zakonodajalec Evropske unije agenciji, ki bi se morala 
financirati s subvencijami Evropske unije, dodelil dodatne naloge, povezane z javnim 
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zdravstvom; poleg tega opaža, da je zato treba vedno več dejavnosti javnega zdravstva 
navzkrižno subvencionirati s prihodki od pristojbin, kar je privedlo do tega, da bo treba 
zmanjšati dejavnosti, povezane z javnim zdravstvom, saj mora Evropska agencija za 
zdravila prednostno obravnavati svoje dejavnosti, povezane s pristojbinami; zato izraža 
zaskrbljenost, da je Komisija namenske prejemke Evropske agencije za zdravila ponovno 
vključila v izračun predloga proračuna, predvidenega za to agencijo;

9. ponovno potrjuje, da je za Evropsko agencijo za zdravila pravno zavezujoče, da 
obravnava vse zdravstvene zahtevke, ki prispejo v določenem roku; ugotavlja, da 
posledično večje število zahtevkov ne pomeni samo več pristojbin, ampak ustvarja 
potrebo po večjemu številu osebja, ki te zahtevke obravnava; zato podpira prošnjo 
agencije za 48 začasnih uslužbencev, ki bodo delovali kot strokovno znanstveno osebje, 
saj to ne vpliva na proračun Evropske unije, glede na to, da se ta mesta financirajo 
izključno s pristojbinami;

10. izraža zaskrbljenost zaradi načrtovanega zmanjšanja sredstev za prevzem obveznosti za 
javno zdravstvo, veterinarske in fitosanitarne ukrepe na 340 milijonov EUR in poudarja, 
da je treba biti še naprej pozoren na izkoreninjenje živalskih bolezni;

11. je seznanjen, da je Komisija (GD SANCO) postavila rok, do katerega mora izpolniti 
zahteve iz člena 45 Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta, ki zahteva, 
da se do marca 2005 izdela posvetovalni dokument o izvedljivosti in koristnosti evropske 
zakonodaje o pristojbinah Evropske agencije za varnost hrane; v zvezi s tem spominja, da 
je bil v proračunu za leto 2010 za isto vprašanje uvrščen v rezervo določen znesek;
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OBRAZLOŽITEV

Splošno ozadje

Proračunski postopek za leto 2011 je prvi, ki se izvaja v okviru Lizbonske pogodbe in bo 
strukturiran v eni sami obravnavi, ki se mora zaključiti z doseganjem dogovora z drugo vejo 
proračunskega organa med spravnim postopkom o vseh odhodkih.
V predlogu proračuna za leto 2011 je skupaj predvidenih 142.576,4 milijona EUR sredstev za 
obveznosti in 130.147,2 milijona EUR sredstev za plačila, kar pomeni, da razlika do zgornje 
meje za obveznosti znaša 1.224,4 milijona EUR, za plačila pa 4.417,8 milijona EUR. Zneska 
predstavljata 1,15 % oziroma 1,05 % predvidenega BND Evropske unije za leto 2011.

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

Podnebne spremembe

Boj proti podnebnim spremembam in učinkovita uporaba naravnih virov sta dve od 
prednostnih nalog strategije EU do leta 202. Zaradi prednostnega pomena podnebnih ukrepov 
je bil februarja 2010 ustanovljen poseben generalni direktorat, namenjen podnebni politiki 
(blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje), to je GD za podnebne ukrepe (v 
nadaljevanju GD CLIMA). 

O prednostnem pomenu ukrepov na področju okolja in podnebja priča tudi visoka raven 
proračunskih sredstev, predlaganih v okviru programa LIFE + in ustreznih proračunskih 
vrstic.

Komisija predlaga povečanje skupnega obsega proračunskih sredstev za program LIFE +, in 
sicer od 306.855.000 EUR za leto 2010 na 333.500.000 milijonov EUR, kar je povečanje za 
8,68 % v primerjavi s proračunom za leto 2010. To pomeni tudi za 7,4 milijona EUR več 
sredstev v primerjavi z začetnim načrtovanjem programa, Komisija pa prav tako predlaga, naj 
se s tem nadaljuje tudi v okviru proračunskih sredstev za leti 2012 in 2013.
Povečanje sredstev bo namenjeno zlasti financiranju:

- povečanja razpoložljivih sredstev za projekte na vseh političnih področjih, vključno z 
podnebjem, v okviru proračunske vrstice 07 03 07 (od 240 milijonov EUR v letu 2010 
na 260, 13 milijona EUR v predlogu proračuna za leto 2011);

- 60-odstotnega povečanja razpoložljivih sredstev za podporo ukrepov Komisije v 
podporo politiki in zakonodaji na področju podnebja (7,2 milijona EUR več sredstev za 
leto 2011 glede na leto 2010);

- okrepljene podpore nevladnim organizacijam in podpornim političnim ukrepom na 
področju okolja ob upoštevanju večjih zahtev v zvezi z upravno podporo izbiri, 
spremljanju in širjenju rezultatov projektov v skladu s priporočili Računskega sodišča in 
Evropskega parlamenta v okviru podelitve razrešnice za leto 2008 (spodbujanje trajnosti 
projektov).

Kar zadeva program LIFE + in ob upoštevanju pravkar navedenih elementov, proračunska 
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nomenklatura, sprejeta za predlog proračuna za leto 2001, temelji na naslednjem:
- podpora projektov in nevladnih organizacij bo še naprej pod vodstvom GD ENV zaradi 

zahtev pravne podlage (ni mogoče vnaprej opredeliti zneska financiranja prednostnih 
nalog na področju podnebja); proračunski vrstici 07 01 04 01 in 07 03 07;

- ukrepi, ki jih je Komisija sprejela v podporo okoljski politiki / razvoju in izvajanju 
zakonodaje (vključno s podporo izbiri, spremljanju, reviziji in ocenjevanju projektov) 
prav tako ostajajo v Poglavju 07 03 – proračunski vrstici 07 01 04 01 in 07 03 07;

- posebne proračunske vrstice, ustvarjene za podporo ukrepov Komisije v podporo 
politiki in razvoju ter izvajanju zakonodaje na področju podnebja (vključno s 
povečanjem ozaveščanja, objavljanje in informacijski sistemi CITL in ODS) v posebnih 
proračunskih vrsticah – proračunska vrstica 07 01 04 05 in 07 12 01.

Life +

Komisija je oktobra 2009 sprejela sklep o financiranju odhodkov za proračun za leto 2010.

Poziv za zbiranje predlogov je bil objavljen 4. maja 2010 v skupnem obsegu 240.000.000 
EUR. Predloge projektov je treba poslati ustreznim nacionalnim organom najpozneje do 1. 
septembra 2010. Zatem bodo nacionalni organi do 4. oktobra 2010 predloge projektov poslali 
Evropski komisiji, ki bo preverila, ali načrti projektov izpolnjujejo merila za izpolnjevanju 
pogojev programa LIFE+, ter bo predloge ocenila na podlagi meril za izbor in dodelitev 
sredstev. Pričakuje se, da bo končna odločitev o projektih, ki so bili izbrani za financiranje, 
objavljena v juliju/avgustu 2011, najzgodnejši datum začetka projektov pa je 1. september 
2011.
Stroški poziva za zbiranje predlogov se krijejo iz skupnih prevzetih obveznosti v skladu s 
členom 76 finančne uredbe in členom 92 izvedbenih določb za ustrezen znesek, kar omogoča, 
da se z upravičenci podpiše sporazum o donaciji do konca leta 2011.

Zato bodo razpoložljiva sredstva za prevzem obveznosti za leto 2010 v celoti uporabljena.
Pričakuje se, da bodo sredstva za plačila (167 milijonov) v celoti uporabljena.

Evropska agencija za okolje

Za to agencijo se predlaga povečanje sredstev za 2 % (to je pravzaprav stopnja letnega 
deflatorja) skupaj s:

- povečanjem kadrovskega načrta za eno mesto, da se okrepi vloga agencije v Evropskem 
programu za opazovanje zemlje (GMES);

- ponovnim usklajevanjem subvencije za naslova 1 in 2, da se podpre srednjeročna 
strategija agencije za vzpostavljanje lastnega močnega strokovnega znanja.

Realizacija proračuna Evropske agencije za okolje za leto 2009 kaže na presežek v višini 
851.673 EUR, ki ga je Komisija uporabila kot namenski prejemek za vzpostavitev predloga 
proračuna za to agencijo v skladu z zahtevo proračunskega organa za agencije, ki se ne 
financirajo s pristojbinami.  
Znesek zahtevanih proračunskih sredstev iz predloga proračuna za leto 2011 tako znaša 
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35.105.327 EUR, medtem ko skupni znesek subvencije EU, ki upošteva namenski prejemek 
iz presežka za leto 2009, znaša 35.957.000 EUR.

Globalne okoljske zadeve

Od leta 2007 zunanji ukrepi na področju okolja sodijo pod instrumente zunanjih ukrepov iz 
področja 21 (razvoj), še posebej pod tematski program za okolje in trajnostno upravljanje 
naravnih virov, vključno z energijo, Poglavje 21 04 predloga proračuna.

V Naslovu 7 ostajajo samo še proračunska sredstva, namenjena obveznim prispevkom 
večstranskim sporazumom na področju okolja, katerih podpisnica je Skupnost, kot so Okvirna 
konvencija Združenih narodov o spremembi podnebja, Kjotski protokol, Konvencija o 
biološki raznolikosti itd. Predlagan obseg proračunskih sredstev za leto 2011 ostaja 
nespremenjen na ravni iz leta 2010 (3.000.000 EUR). Na ravni proračunske nomenklature so 
sredstva razdeljena med Poglavjem 07 02 (Globalne okoljske zadeve) in novim Poglavjem 07 
11 (Globalni podnebni ukrepi), ki zajema obvezne članarine za mednarodne sporazume o 
snoveh, ki škodujejo podnebju in ozonu (Okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi 
podnebja (UNFCCC), Kjotski protokol, Dunajska konvencija, Montrealski protokol).

Treba je opozoriti, da je na podlagi københavnskega dogovora Komisija predlagala precejšnje 
povečanje sredstev tematskega programa za okolje in trajnostno upravljanje naravnih virov, 
vključno z energijo (proračunska vrstica 21 04 01), ki vključuje zlasti:

- v skladu z obljubo v okviru københavnskega dogovora znesek v višini 50 milijonov 
EUR za kritje ukrepov blažitve podnebnih sprememb in prilagajanje nanje v državah v 
razvoju;

- dodatnih 15 milijonov EUR za podporo Globalnega zavezništva o podnebnih 
spremembah z najmanj razvitimi državami.

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

Javno zdravje

Namen programa za zdravje (17 03 06) s 45,7 milijona EUR sredstev za prevzem obveznosti 
v letu 2010 in predlaganimi 47,06 milijona EUR za leto 2011 je dopolnjevanje nacionalnih 
politik in spodbujanje sodelovanja med državami članicami, državami pristopnicami in 
mednarodnimi organizacijami.

Trije glavni cilji programa so izboljšati zdravstveno varnost državljanov, krepiti zdravje ter 
pridobivati in razširjati informacije in znanje o zdravju. Rahlo povečanje sredstev je v skladu 
s finančnim načrtovanjem.
Skupno povečanje predvidenih sredstev za javno zdravje (17 03) v višini 205,11 milijona 
EUR predstavlja zmanjšanje sredstev za 15,77 milijona EUR v primerjavi s proračunom za 
leto 2010. Sredstva so se zmanjšala predvsem zaradi poteka veljavnosti uredbe, ki je 
predvidevala financiranje tobačnega sklada – informacijske kampanje proti kajenju s strani 
proizvajalcev tobaka.
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Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni

Proračun centra se je zmanjšal za 3,49 milijona EUR, kar je posledica neuporabe vseh 
razpoložljivih sredstev centra v preteklem letu. Neuporabljena sredstva je Evropska komisija 
uporabila kot namenske prejemke za oblikovanje predloga proračuna agencije.

Evropska agencija za zdravila

Prispevek EU za to agencijo znaša 38,42 milijona EUR, od tega je 5,477 milijona namenskih 
prejemkov. Tukaj Komisija znova ne priznava glasovanja Parlamenta glede ravnanja z 
namenskimi prejemki agencij, odvisnih od pristojbin.

Nadalje je treba opozoriti, da bodo v letu 2011 mogoče potrebna dodatna proračunska 
sredstva zaradi svežnja o zdravilih, ki je trenutno v obravnavi v Evropskem parlamentu in 
Svetu.

Varnost hrane in krme ter veterinarski ukrepi

V skladu s pristopom "od hleva do mize" glede varnosti hrane in krme poskuša ta ukrep 
izboljšati celotno prehrambeno verigo. Ta sektor je popolnoma usklajen na ravni EU. Ne 
glede na to se v Poglavju 17 04 (Varnost hrane in krme) predlaga 340,3 milijona EUR za leto 
2011 v primerjavi s 354,9 milijona EUR v letu 2010. 

Sredstva so nižja predvsem zaradi ukrepov za izkoreninjenje živalskih bolezni (15 milijonov 
EUR) in ukrepov sklada za nujne primere (10 milijonov EUR). Glede ukrepov za 
izkoreninjenje živalskih bolezni je razlog v zmanjšanju obsega cepljenja in drugih ukrepov 
proti bolezni modrikastega jezika. Zmanjšanje sredstev za ukrepe sklada za nujne primere je 
posledica negotovosti glede njihovega izvajanja, saj je vse odvisno od izbruha bolezni. Če bi 
nenadoma izbruhnila bolezen, bi bila sredstva hitro zagotovljena.
Predlagano je bilo povečanje sredstev v višini 4 milijonov EUR za nove ukrepe na področju 
nadzora krme in hrane, in sicer za financiranje sprememb pri dejavnostih referenčnih 
laboratorijev EU in za financiranje možne ustanovitve dodatnega laboratorija za zdravje 
čebel.
Glede ukrepov na področju zdravstvenega varstva rastlin je bilo predlagano rahlo povečanje 
sredstev (0,45 milijona EUR).  Dodatna sredstva Komisija nujno potrebuje za izpolnjevanje 
novih nalog in obveznosti, ki so ji bile dodeljene z začetkom veljavnosti Uredbe 1107/2009 o 
fitofarmacevtskih sredstvih. Te nove naloge in obveznosti dopolnjujejo tekoče upravne 
dejavnosti zdravstvenega varstva rastlin, ki so se v preteklih letih financirale iz te proračunske 
vrstice.

Evropska agencija za varnost hrane

Predvideno je, da bo agencija prevzela svoj sedež marca leta 2011, njeno osebje pa se bo 
selilo v nove prostore predvidoma pred koncem leta. Proračunska sredstva za kritje stroškov 
za uporabo stavbe so bila že zagotovljena, vendar s v proračunu agencije predlaga dodaten 
znesek višini 3,29 milijona EUR, in sicer za kritje dejanskih stroškov opremljanja prostorov, 
upravljanja selitve, plačevanja dvojne najemnine v trimesečnem prehodnem obdobju, selitve, 
vzpostavitve skupnih objektov in nakupa nekaj dodatne opreme. 
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Druge proračunske vrstice pod pristojnostjo odbora ENVI

Evropska agencija za kemikalije (ECHA) 

Zaradi predloga Uredbe Komisije o dajanju v promet in uporabi biocidnih pripravkov 
(KOM(2009)267), ki predvideva nekatere naloge glede ocenjevanja in izdaje dovoljenj za 
aktivne snovi od leta 2013 in 2014 naprej, Komisija predlaga odprtje potrebnih proračunskih 
vrstic za plačilo subvencije takoj po sprejetju uredbe (proračunski vrstici 07 03 60 01 in 07 03 
60 02). Vendar ni predvidenih nobenih proračunskih sredstev za to, da se agenciji omogoči 
izvedba nujnih priprav na nove naloge do konca leta 2011 in 2012.

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi

V okviru predloga proračuna za leto 2011 Komisija predlaga:

- vzpostavitev novega pripravljalnega ukrepa "vključevanje podnebnih ukrepov in 
prilagajanje na podnebne spremembe" (proračunska vrstica 07 03 13);

- podaljšanje pripravljalnega ukrepa – "okoljsko spremljanje območja Črnega morja in 
skupni evropski okvirni program za razvoj regije Črnega morja" (proračunska vrstica 
07 02 04).

V okviru proračuna za leto 2010 je bilo sprejetih devet pilotnih projektov in pripravljalnih 
ukrepov, od tega jih osem izvaja GD ENV in eden GD SANCO.


