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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet noterar att bekämpningen av klimatförändringarna och en effektiv 
användning av naturresurser är två prioriteringar i Europa 2020-strategin och att 
prioriteringen om klimatåtgärder lett till att det inrättats ett särskilt generaldirektorat som 
ska arbeta med klimatpolitik och begränsnings- och anpassningsåtgärder till följd av 
klimatförändringarna. Parlamentet ser trots detta bekämpningen av klimatförändringarna 
som en övergripande prioritering i EU:s politik.

2. Parlamentet noterar ändringen av rubriken för avdelning 07 till ”Miljö- och klimatpolitik”. 
Parlamentet välkomnar de särskilda budgetkapitlen för klimatåtgärder (07 11, 07 12 och 
07 13) och noterar de ökade anslag som föreslås för genomförandet av EU:s politik och 
lagstiftning om klimatåtgärder.

3. Europaparlamentet välkomnar höjningen av de totala anslagen för Life+ till 
333,5 miljoner EUR, vilket innebär en ökning på 8,68 procent jämfört med beloppen i 
2010 års budget och konstaterar att denna ökning kommer att finansiera en ökning av 
resurserna för projekt inom alla politikområden, inbegripet klimatet, en ökning på 
60 procent av resurserna till stödåtgärder som kommissionen ska vidta till stöd för politik 
och lagstiftning om klimatåtgärder samt oförändrat stöd till icke-statliga organisationer 
och stödåtgärder för miljön.

4. Europaparlamentet noterar att efter omorganiseringen av vissa verksamheter och tjänster 
under den nya kommissionen måste också kontoplanen anpassas, i synnerhet till följd av 
att ansvaret för räddningsinsatser överfördes till GD Humanitärt bistånd (ECHO).

5. Europaparlamentet upprepar behovet av att höja den allmänna medvetenheten om de 
skadliga effekterna av tobakskonsumtion, inbegripet passiv rökning, och oroas över att 
gemenskapens tobaksfond, som beviljar ekonomiskt stöd till informations- och 
utbildningsprojekt, kommer att upphöra 2010. Parlamentet begär en ny rättslig grund för 
att fortsätta detta framgångsrika instrument för att höja medvetenheten och uppmanar 
kommissionen, dvs. GD AGRI och GD SANCO, att hitta en lämplig lösning för att 
fortsätta kampanjen under övergångsperioden.

6. Europaparlamentet är övertygat om att budgetplaneringen för 2011–2013 för Europeiska 
kemikaliemyndigheten (ECHA) är alltför optimistisk och anser att det är mycket 
orealistiskt att räkna med självfinansiering av denna myndighet för 2011. Parlamentet 
påpekar att de förväntade avgiftsbaserade inkomsterna för 2011 bygger på bedömningar 
som gjordes 2006. Parlamentet begär att det planeras för åtgärder som kan vidtas vid 
behov.

7. Europaparlamentet är medvetet om att ytterligare medel måste anslås till 
kemikaliemyndigheten inom området lagstiftning om biocider ifall förberedande åtgärder 
är nödvändiga för att inom myndighetens ansvarsområde genomföra ytterligare åtgärder i 
framtiden.



PE443.010v01-00 4/9 PA\820440SV.doc

SV

8. Europaparlamentet konstaterar att EU:s bidrag till Europeiska läkemedelsmyndigheten 
(EMA) minskat genom åren, trots att EU-lagstiftaren tilldelar myndigheten ytterligare 
folkhälsoärenden som ska finansieras genom EU-bidrag. Parlamentet konstaterar vidare 
att allt fler verksamheter relaterade till folkhälsa till följd av detta måste korsfinansieras 
genom avgiftsintäkter, vilket leder till att verksamheter relaterade till folkhälsa måste 
minskas, eftersom myndigheten i första hand måste täcka sina avgiftsrelaterade 
verksamheter. Parlamentet oroas därför av kommissionens strategi att på nytt ta med 
EMA:s inkomster avsatta för särskilda ändamål vid beräkningen av förslaget till budget 
för EMA.

9. Europaparlamentet bekräftar på nytt EMA:s lagstadgade skyldighet att handlägga alla 
läkemedelsansökningar inom en bestämd tidsram. Parlamentet konstaterar att fler 
ansökningar leder inte endast till fler avgifter utan innebär även att det behövs mer 
personal för att handlägga dessa ansökningar. Parlamentet stöder därför EMA:s begäran 
om 48 tillfälligt anställda som specialiserade vetenskapliga experter med yrkeserfarenhet, 
vilket inte skulle belasta EU-budgeten eftersom befattningarna uteslutande finansieras 
genom avgifter.

10. Europaparlamentet uttrycker sin oro över den planerade minskningen av 
åtagandebemyndiganden för folkhälsa, veterinära och fytosanitära åtgärder till 
340 miljoner EUR, och betonar behovet av fortsatt beredskap när det gäller utrotning av 
djursjukdomar.

11. Europaparlamentet noterar kommissionens (GD Hälso- och konsumentfrågor) planerade 
tidsfrist för tillämpningen av artikel 45 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 178/2002, enligt vilken kommissionen senast i mars 2005 skulle ha lagt fram en rapport 
om huruvida det är möjlig och lämpligt att införa EU-lagstiftning om avgifter för 
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet. Parlamentet påminner i detta 
sammanhang om att ett belopp avseende samma ärende har förts till reserven i budgeten 
för 2010. 
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KORTFATTAD MOTIVERING

Allmän bakgrund

Budgetförfarandet för 2011 är det första inom ramen för Lissabonfördraget och kommer att 
ske genom en enda behandling där enighet om alla utgifter måste uppnås med den andra 
grenen av budgetmyndigheten under förlikningsförfarandet.

Europaparlamentet konstaterar att förslaget till budget (BF) för 2011 totalt uppgår till 
142 576,4 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden (ÅB) och 130 147,2 miljoner EUR i 
betalningsbemyndiganden (BB), vilket innebär att det återstår en marginal på 
1 224,4 miljoner EUR i ÅB och 4 417,8 miljoner EUR i BB. Dessa belopp motsvarar 
1,15 procent respektive 1,05 procent av EU:s förväntade BNI för 2011.

Enskilda budgetar inom ramen för behörigheten för utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet – miljö

Klimatförändringar

Bekämpningen av klimatförändringarna och en effektiv användning av naturresurserna är två 
av de främsta prioriteringarna i EU 2020-strategin. Prioriteringen om klimatåtgärder ledde till 
att ett särskilt generaldirektorat med ansvar för klimatpolitik (begränsning och anpassning) –
DG Klimatpolitik – inrättades i februari 2010. 

Den höga prioritet som getts både miljön och klimatåtgärder återspeglas också i de 
anslagsnivåer som föreslås inom ramen för programmet Life+ och motsvarande budgetposter.

Kommissionen föreslår att de totala anslagen för programmet Life+ ska ökas från ett anslag 
på 306 855 miljoner EUR 2010 till 333 500 miljoner EUR, dvs. en ökning på 8,68 procent 
jämfört med beloppen i 2010 års budget. Detta motsvarar också en ökning med 
7,4 miljoner EUR över den ursprungliga budgetplaneringen för programmet, som 
kommissionen föreslår ska återspeglas även i 2012 och 2013 års anslagsnivåer.

Denna ökning kommer i huvudsak att finansiera:

– En ökning av de tillgängliga resurserna för projekt inom alla politikområden, även 
klimatpolitiken, inom ramen för budgetposten 07 03 07 (från 240 miljoner EUR 2010 till 
260,13 miljoner EUR för 2011 års budgetförslag).

– En ökning på 60 procent av de tillgängliga resurserna för att stödja åtgärder som 
kommissionen genomför till stöd för politik och lagstiftning om klimatåtgärder (en ökning 
på 7,2 miljoner EUR mellan 2010 och 2011).

– Ett oförändrat stöd till icke-statliga organisationer och till stödåtgärder för miljön som tar 
hänsyn till de ökade kraven i fråga om administrativt stöd för urval, övervakning och 
spridning av projektresultat i linje med revisionsrättens och Europaparlamentets 
rekommendationer inom ramen för beviljandet av ansvarsfrihet för 2008 (främjande av 
projektens hållbarhet).

Med hänsyn till dessa element bygger den antagna kontoplanen för förslaget till budget för 
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2011 på följande i fråga om Life+:

– Stöd till projekt och icke-statliga organisationer kommer att fortsätta att hanteras av 
GD Miljö på grund av de krav som ställs av den rättsliga grunden (det är inte möjligt att i 
förväg fastställa finansieringsbeloppet för prioriteringar som rör klimatförändringarna) –
budgetposterna 07 01 04 01 och 07 03 07.

– Åtgärder som vidtas av kommissionen till stöd för utveckling och genomförande av 
miljöpolitik och miljölagstiftning (inklusive stöd i samband med urval, övervakning, 
revision och utvärdering av projekt) stannar också kvar inom ramen för kapitel 07 03 –
budgetposterna 07 01 04 01 och 07 03 07.

– Särskilda budgetposter som skapats till stöd för åtgärder som vidtas av kommissionen till 
stöd för utveckling och genomförande av politik och lagstiftning om klimatpolitik, 
(medvetandehöjande åtgärder, publiceringsverksamhet och IT-systemen CITL och ODS) 
inom ramen för särskilda budgetposter – budgetposterna 07 01 04 05 och 07 12 01.

Life +

Kommissionens finansieringsbeslut för utgifter inom ramen för 2010 års budget antogs i 
oktober 2009.

Inbjudan att lämna projektförslag offentliggjordes den 4 maj 2010 och omfattade ett 
totalbelopp på 240 000 000 EUR. Projektförslagen ska skickas till den relevanta nationella 
myndigheten senast den 1 september 2010. Därefter kommer de nationella myndigheterna att 
skicka projektförslagen vidare till kommissionen senast den 4 oktober 2010 och 
kommissionen kommer att jämföra projektens utformning med kriterierna för Life+ och 
utvärdera förslagen på basis av urvals- och tilldelningskriterierna för Life+. Tillkännagivandet 
av vilka projekt som slutligen kommer att tilldelas finansiering förväntas sedan ske i juli eller 
augusti 2011, och projekten kommer att starta tidigast den 1 september 2011.

Inbjudan att lämna projektförslag omfattas av ett övergripande åtagande som ingicks, i 
enlighet med artikel 76 i budgetförordningen och artikel 92 i genomförandebestämmelserna 
för denna, för motsvarande belopp, vilket gör att bidragsöverenskommelserna med 
bidragsmottagarna kan undertecknas senast vid utgången av 2011.

De tillgängliga åtagandebemyndigandena för 2010 kommer därför att utnyttjas fullt ut.

Nivån för betalningsbemyndigandena (167 miljoner) väntas utnyttjas fullt ut.

Europeiska miljöbyrån

Bidraget till Europeiska miljöbyrån föreslås ökas med 2 procent (i princip den årliga 
deflatorn), med följande:

– En ökning av tjänsteförteckningen med en tjänst för att stödja byråns roll i GMES (global 
övervakning för miljö och säkerhet).

– En omfördelning av bidragen för avdelningarna 1 och 2 för att stödja byråns strategi att på 
medellång sikt bygga upp en stark sakkunskap hos sina anställda.
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EEA:s budgetgenomförande för 2009 visar ett överskott på 851 673 EUR vilket har utnyttjats 
som inkomster avsatta för särskilda ändamål av kommissionen för att fastställa förslaget till 
budget för EEA, eftersom budgetmyndigheten krävde detta för icke avgiftsfinansierade 
byråer. 

Det anslagsbelopp som begärs inom ramen för förslaget till budget för 2011 är därför på 
35 105 327 EUR och totalbeloppet av EU:s bidrag, med beaktande av överskottet för 
utestående fordringar från 2009, uppgår till 35 957 000 EUR. 

Globala miljöfrågor

Sedan 2007 har de externa åtgärderna på miljöområdet täckts av instrumenten för externa 
åtgärder inom politikområde 21 (Utveckling) och särskilt genom ENRTP (Tematiskt program 
för miljö och hållbar förvaltning av naturresurser, däribland energi, kapitel 21 04 i BF).

De enda anslag som finns kvar under avdelning 07 är de som är avsatta för obligatoriska 
bidrag till multilaterala miljöavtal som gemenskapen är part i, såsom Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändring och Kyotoprotokollet, konventionen om biologisk 
mångfald etc. Det föreslagna budgetanslaget för 2011 förblir oförändrat från 2010 års nivåer 
(3 000 000 EUR). I fråga om kontoplanen delas anslaget upp mellan kapitel 07 02 
(Globala miljöfrågor) och ett nytt kapitel 07 11 (Globala klimatåtgärder). Det sistnämnda 
täcker obligatoriska undertecknanden av internationella avtal inom klimatområdet och om 
ozonuttunnande ämnen som bryter ned ozonskiktet (Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändring och Kyotoprotokollet, Wienkonventionen och Montrealprotokollet).

Det bör noteras att kommissionen, efter Köpenhamnsavtalet, förslår en kraftig ökning av 
medel till det tematiska programmet för miljön och hållbar förvaltning av naturresurser, 
däribland energi (budgetposten 21 04 01) som i synnerhet omfattar

– ett belopp på 50 miljoner EUR för att täcka begränsnings- och anpassningsåtgärder i 
utvecklingsländer, i enlighet med det löfte som gavs inom ramen för Köpenhamnsavtalet,

– ytterligare 15 miljoner EUR i stöd till samarbetet inom den globala 
klimatförändringsalliansen med de minst utvecklade länderna.

Enskilda budgetar inom ramen för behörigheten för utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet – folkhälsa och livsmedel

Folkhälsa

Hälsoprogrammet (17 03 06), vars åtagandebemyndiganden 2010 uppgick 45,7 miljoner EUR 
och som föreslås ges 47,06 miljoner EUR för 2011, syftar till att komplettera de nationella 
åtgärderna och uppmuntra samarbete mellan medlemsstaterna, anslutningsländerna och 
internationella organisationer.

De tre främsta målsättningarna är att förbättra medborgarnas hälsoskydd, förbättra hälsan och 
få fram och sprida hälsoinformation och kunskap. Den lilla ökningen är i linje med 
budgetplaneringen.
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Det totalbelopp på 205,11 miljoner EUR som avsatts för folkhälsa (17 03) innebär en 
minskning på 15,77 miljoner EUR jämfört med 2010 års budget. Minskningen beror främst på 
att förordningen om finansiering av tobaksfonden och av tobaksproducenternas 
informationskampanj mot rökning upphör att gälla.

Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar

Budgeten för ECDC minskade med 3,49 miljoner EUR – en konsekvens av att man inte 
utnyttjat alla medel under tidigare år. De outnyttjade medlen har av kommissionen utnyttjats 
som medel för särskilda ändamål för att fastställa förslaget till budget för centrumet.

Europeiska läkemedelsmyndigheten

EU:s bidrag till EMA uppgår till 38,42 miljoner EUR varav 5,477 miljoner är avsatta för 
särskilda ändamål. Än en gång trotsar kommissionen parlamentets omröstning om 
hanteringen av inkomster avsatta för särskilda ändamål i avgiftsberoende byråer.

Vidare bör det noteras att ytterligare anslag kan komma att behövas under 2011 för det 
läkemedelspaket som för närvarande debatteras i Europaparlamentet och rådet.

Livsmedels- och fodersäkerhet och veterinära åtgärder 

I enlighet med ”från jord till bord”-principen om livsmedels- och fodersäkerhet syftar denna 
åtgärd till att åstadkomma förbättringar utmed hela livsmedelskedjan. Denna sektor är 
fullständigt harmoniserad på EU-nivå. I kapitel 17 04 (livsmedels- och fodersäkerhet) föreslås 
340,3 miljoner för 2011 jämfört med 354,9 miljoner för 2010. 

Denna nedskärning hänger i huvudsak samman med åtgärderna för att utrota djursjukdomar 
(15 miljoner EUR) och fonden för nödfallsåtgärder (10 miljoner EUR). När det gäller åtgärder 
för utrotning av djursjukdomar har vaccinering och andra åtgärder för att bekämpa blåtunga 
successivt minskat. När det gäller fonden för nödfallsåtgärder kan de minskade medlen till 
åtgärder förklaras av osäkerheten rörande verkställandet av dessa åtgärder, eftersom detta är 
avhängigt av eventuella sjukdomsutbrott. Om ett behov plötsligt uppstod till följd av ett 
utbrott skulle medel snabbt göras tillgängliga.

En ökning med 4 miljoner EUR föreslås för nya åtgärder inom området foder- och 
livsmedelskontroller för att finansiera förändringar i verksamheten inom 
EU:s referenslaboratorier samt det eventuella inrättandet av ett laboratorium för bihälsa.

När det gäller växtskyddsåtgärder föreslås en liten ökning (0,45 miljoner EUR). De extra 
resurserna behövs för att kommissionen ska kunna fullgöra de nya uppgifter och skyldigheter 
som den tilldelats i och med att förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av 
växtskyddsmedel på marknaden har trätt i kraft. Dessa nya uppgifter och skyldigheter 
kompletterar den fortsatta administrativa verksamheten inom växtskydd som har finansierats 
genom denna post under tidigare år.

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet

Överlåtelsen av EFSA:s nya säte planeras ske i mars 2011 och flytten av EFSA:s personal till 
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de nya lokalerna väntas därför ske före årets slut. Utgifterna för användningen av 
byggnaderna täcks av budgetmedel som redan anslagits. För att täcka de reella kostnaderna 
för att iordningställa lokalerna, genomföra övergången, betala den dubbla hyran under 
den tre månader långa övergångsperioden, genomföra omlokaliseringen, inrätta gemensamma 
faciliteter samt införskaffa extra utrustning föreslås ett extrabelopp på 3,29 miljoner EUR till 
EFSA:s budget. 

Övriga budgetposter inom ramen för behörigheten för utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet

Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA)

Till följd av kommissionens förslag om en förordning om utsläppande på marknaden och 
användning av biocidprodukter (KOM(2009)0267) där det föreskrivs en mängd 
arbetsuppgifter rörande bedömning och godkännande av verksamma ämnen från och med 
2013 och 2014 föreslår kommissionen att nödvändiga budgetposter för betalningen av ett 
bidrag skapas så snart som förordningen har antagits (budgetposterna 07 03 60 01 och 07 03 
60 02). Det planeras emellertid inte för några anslag för att göra det möjligt för myndigheten 
att genomföra de nödvändiga förberedelserna av sina nya uppgifter under slutet av 2011 och 
under 2012.

Pilotprojekt och förberedande åtgärder

Inom ramen för förslaget till budget för 2011 föreslår kommissionen följande:

– Inrättandet av en ny förberedande åtgärd ”Införlivande av klimatpolitiken och 
klimatanpassning med övriga åtgärder” (budgetposten 07 13 03).

– En förlängning av den förberedande åtgärden ”Miljöövervakning av Svartahavsbäckenet 
och ett gemensamt europeiskt ramprogram för utvecklingen av Svartahavsregionen” 
(budgetposten 07 02 04).

Nio pilotprojekt och förberedande åtgärder röstades igenom för 2010 års budget, varav åtta 
genomförs av GD ENV och ett av GD SANCO.


