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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Budgetudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. støtter fuldt ud princippet om, at EU's midler bør føre til en forbedring af den generelle 
situation for Europas miljø og folkesundheden for at bidrage til at nå de mål, der er fastsat 
i Europa-2020-strategien; glæder sig over, at fremme af en mere bæredygtig, 
ressourceeffektiv og økologisk økonomi indgår i Europa 2020-strategien som et prioriteret 
politikområde, og understreger behovet for, at dette afspejles i en forbedret lovgivning og 
finansiering;

2. bemærker derfor, at der i budgetforslaget for 2012 i afsnit 07 om miljø og klimaindsats er 
opført et samlet beløb til aktionsudgifter på 401,792 mio. EUR, der svarer til en forhøjelse 
på 2,60 % i forpligtelsesbevillinger sammenlignet med det vedtagne 2011-budget, og 
bemærker en yderligere forhøjelse på 2,4 % i aktionsbevillinger, som er foreslået til 
politikken for folkesundhed sammenlignet med beløbet for 2011, der var på 206,106 mio. 
EUR;

3. glæder sig over, at miljøet og klimaindsats har prioriteres højt i budgetforslaget for 2012;
er overbevist om, at den generelle forhøjelse af bevillingerne til det vellykkede LIFE +-
program til 354,755 mio. EUR skal ledsages af et tilsvarende niveau af 
betalingsbevillinger;

4. er generelt bekymret over Rådets nedskæringer i betalingsbevillingerne for kunstigt at øge 
margenerne for betalinger; er overbevist om, at der under alle omstændigheder bør stilles 
midler til rådighed for den vellykkede gennemførelse af programmer og foranstaltninger 
inden for miljø, folkesundhed og fødevaresikkerhed;

5. anmoder medlemsstaterne om yderligere at forbedre deres gennemførelse af EU's 
miljølovgivning; opfordrer Kommissionen til at styrke sine overtrædelsesprocedurer i 
overensstemmelse med dette ved hjælp af mere støtte til de relevante enheder og/eller ved 
at fastsætte niveauer for sagerne; anmoder om, at disse databaser stilles til rådighed for 
offentligheden;

6. mener, at en af vejene til folkesundhed er en afbalanceret ernæring, som består af varieret 
og sund kost; bemærker, at Domstolen i april 2011 traf en afgørelse om en delvis 
annullation af Kommissionens forordning (EF) nr. 983/20081 om levering af fødevarer fra 
interventionslagre til de socialt dårligst stillede personer; er bekymret over 
Kommissionens meddelelse om drastiske nedskæringer i de pågældende budgetbevillinger 
til EU's fødevaredistributionsprogram for de dårligst stillede i Fællesskabet, navnlig i lyset 
af den vanskelige sociale situation i mange medlemsstater efter den finansielle og 
økonomiske krise; opfordrer Kommissionen og Rådet til at finde en måde, hvorpå
ordningen for de dårligst stillede personer kan fortsætte i en form, som Domstolen ikke 

                                               
1 af 3. oktober 2008 om vedtagelse af en plan for tildeling til medlemsstaterne af midler, der skal afholdes over 

2009-budgettet, og som skal dække udgifterne til levering af fødevarer fra interventionslagre til de socialt 
dårligst stillede personer i Fællesskabet.
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kan anfægte, for at bevillingerne til fødevaredistribution til mest trængende kan 
opretholdes på det nødvendige niveau;

7. bekræfter behovet for at øge offentlighedens opmærksomhed på de skadelige virkninger af 
rygning, herunder passiv rygning; støtter Kommissionens bestræbelser på at fortsætte 
HELP-kampagnen for et liv uden tobak ved at afsætte 10 mio. EUR under 
folkesundhedsprogrammet;

8. understreger på ny, at decentraliserede agenturer har brug for tilstrækkeligt med midler og 
ansatte for at udføre deres gamle opgaver og dem, som de for nylig er blevet tildelt af 
EU's lovgiver og Kommissionen; tager på ny afstand fra, at formålsbestemte indtægter 
anvendes til at reducere EU-budgettets bidrag til gebyrafhængige agenturer som f.eks. Det 
Europæiske Lægemiddelagentur; 

9. bemærker nødvendigheden af at revidere finansieringsoversigten for lovgivning om 
lægemiddelovervågning på grundlag af Kommissionens oprindelige lovgivningsforslag, 
hvori der var 23 flere ansatte; erkender Det Europæiske Lægemiddelagenturs nye tildelte 
opgaver og anmoder Kommissionen om at forelægge en revideret finansieringsoversigt og 
forordningen om gebyrer i god tid, inden lovgivningen træder i kraft den 1. juli 2012;
bekræfter sin forpligtelse over for Det Europæiske Lægemiddelagentur i forbindelse med 
lovgivningen om lægemidler til sjældne sygdomme;

10. bemærker, at nogle af de yderligere krav i forbindelse med klima- og energipakken, som 
medlemsstaterne og Kommissionen havde fremsat (som f.eks. arbejdet med CO2 og biler) 
kunne varetages af Det Europæiske Miljøagentur (EEA); anerkender, at udførelsen af 
denne nye opgave ikke er helt mulig ved ændrede prioriteringer og omplacering af ansatte 
og hilser derfor EEA's budgetforslag velkommen;

11. erkender nødvendigheden af, at der startes med at udføre de nye opgaver, som Det 
Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) har fået tildelt, som f.eks. behandling af 
ansøgninger om godkendelse og udarbejdelse af videnskabelige udtalelser til 
Kommissionen som et grundlag for EU-beslutninger om at tildele godkendelser og til at 
påtage sig nye opgaver, som følger af koordineringen og beslutningstagningen i 
forbindelse med vurdering af kemiske stoffer, som foretages af medlemsstaternes 
myndigheder, anerkender ECHA's anmodning om ti nye stillinger, som er budgetneutral;

12. understreger desuden, at enhver revision af finansieringsoversigter i biocidlovgivningen 
samt eksport og import af farlige kemikalier skal baseres på den endelige 
lovgivningsmæssige aftale, og at yderligere midler om nødvendigt skal stilles til rådighed 
for agenturet; anmoder i denne forbindelse Kommissionen om fuldt ud at forelægge 
tilsvarende besparelser (budget- og personalemæssige) i de pågældende 
generaldirektorater i Kommissionen, når de ovennævnte opgaver skal udføres i ECHA.
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KORT BEGRUNDELSE
Generel baggrund
Den Europæiske Unions almindelige budget er det dokument, der for hvert regnskabsår 
forudgående angiver og godkender de samlede indtægter og udgifter, der skønnes nødvendige 
for Den Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab.

Kommissionen forelagde den 20. april 2011 budgetforslaget (BF) for 2012 med et samlet 
beløb på 147 435,442 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger (FB) svarende til 1,12 % af BNI.
Dette giver en samlet margen på 1 603,5 mio. EUR til det samlede årlige loft, der er fastsat i 
den flerårige finansielle ramme (FFR 2007–2013). Betalingsbevillingerne (BB) beløber sig til 
i alt 132 738,713 mio. EUR, hvilket svarer til 1,01 % af BNI.

Ifølge Kommissionen tages der i BF fuldt ud hensyn til den igangværende 
budgetkonsolideringsindsats i medlemsstaterne og de dertil knyttede vanskeligheder. Den 
foreslåede forøgelse af bevillingerne udgør et værdifuldt bidrag til genopretningen af EU's 
økonomi og vækst, og den er en nødvendig konsekvens af EU's kontraktlige forpligtelse til at 
indfri det stigende antal uindfriede forpligtelser for indeværende og foregående år, nu hvor 
gennemførelsen af alle større programmer er godt i gang. En kontrolleret udvikling i 
betalingsbevillingerne er også nødvendig for at undgå yderligere forøgelse af de uindfriede 
forpligtelser.

Coreper vedtog den 7. juli 2011 sin holdning til budgetforslaget for 2012. Der vil være 
146 245,338 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 129 088,042 mio. EUR i 
betalingsbevillinger til rådighed.

Denne holdning er baseret på princippet om at arbejde inden for rammerne af de 
budgetretningslinjer for 2012-budgettet, der blev fastsat i Rådets konklusioner, der vedtoges i 
februar 2011, at følge en tilgang, der fører til et budget, som er i overensstemmelse med 
budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning, og som tager behørigt hensyn til de 
økonomiske og budgetmæssige begrænsninger i medlemsstaterne, at stille tilstrækkelige 
midler til rådighed for Den Europæiske Unions prioriteringer og holde betalingsbevillingerne 
håndfast under kontrol i alle udgiftsområder og underudgiftsområder i den flerårige finansielle 
ramme.

Efter afslutningen på en skriftlig procedure vil Rådet vedtage sin holdning om EU's budget for 
2012 den 25. juli 2011.

De enkelte budgetter, som henhører under ansvarsområdet for Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Life+
I budgetforslaget for 2012 har miljøet og klimaindsatsen høj prioritet, der giver sig udslag i 
størrelsen af de bevillinger, der foreslås under LIFE+-programmet og de tilhørende 
budgetposter.
Kommissionen foreslår at øge det samlede niveau for bevillingerne til LIFE +-programmet til 
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354,755 mio. EUR, svarende til en forhøjelse på 4,3 % i forhold til 2011-budgettet (340,2 
mio. EUR). Dette er i tråd med den finansielle programmering.

Denne forhøjelse er beregnet til at finansiere projekter i alle politikområder, herunder klima, 
for at støtte foranstaltninger, som har Kommissionen truffet til støtte for klimapolitik og
–lovgivning og at støtte ngo’er og politiske støtteforanstaltninger under hensyntagen til de 
øgede krav med hensyn til administrativ støtte til udvælgelse, overvågning og udbredelse af 
projektresultaterne og evalueringskravene.
Med hensyn til budgetpost 07 01 04 05 (administrativ støtte til politikken vedrørende 
klimaindsatsen) anmodes om en forhøjelse for at tage højde for nye behov i forbindelse med 
offentliggørelser (herunder audiovisuelle produktioner) vedrørende klimaindsatsen såvel som 
for at finansiere vedligeholdelse og hosting af Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal 
og registre (efter den udvikling, der kræves i direktivet) og andre vigtige it-systemer 
(ozonnedbrydende stoffer).
Coreper har foreslået betydelige nedskæringer i forpligtelses- og betalingsbevillingerne for 
alle de relevante budgetposter.

Internationale miljøanliggender
Siden 2007 er eksterne aktioner på miljøområdet omfattet af instrumenterne for eksterne 
aktioner under politikområde 21 (Udvikling), og navnlig gennem ENRTP (tematisk program 
for miljø og bæredygtig forvaltning af naturressourcer, herunder energi, kapitel 21 04 i BF).
Dog skal det bemærkes, at Kommissionen foreslår en væsentlig forhøjelse af midlerne til 
denne budgetpost (henholdsvis 200,7 mio. EUR i FB og 170,0 mio. EUR i BB). I tråd med det 
tilsagn, der blev givet i henhold til Københavnsaftalen, afsættes et beløb på 50 mio. EUR til 
dækning af udgifter til modvirknings- og tilpasningsforanstaltninger i udviklingslandene.
Rådet har foreslået nedskæringer i denne budgetpost med 1,5 mio. EUR i FB og 30,5 mio. 
EUR i BB.
De eneste bevillinger, der stadig hører under afsnit 07, er dem, der er afsat til obligatoriske 
bidrag til multilaterale miljøaftaler, hvor EU er aftalepart, såsom De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer og Kyoto-protokollen, konventionen om den 
biologiske mangfoldighed (CBD) mv. Den foreslåede budgettildeling for 2012 svarer til 
niveauet for 2011 (3,1 mio. EUR).

Det bør bemærkes, at Coreper også har foretaget nedskæringer i de midler, der er afsat til 
EU's internationale bidrag.

Folkesundhed
Bevillingerne for folkesundhedsprogrammet er forhøjet med et beløb på 1 240 mio. EUR i 
overensstemmelse med den overordnede ramme for programmet for 2008 – 2013. Selv om 
hovedansvaret i spørgsmål om folkesundhed ligger hos medlemsstaterne, og selv om 
folkesundhedsprogrammet i det væsentlige har en indirekte indvirkning på sundheden hos 
befolkningen i EU, har EU en fundamental rolle at spille som en katalysator for handling og 
reform i medlemsstaterne, især inden for områder, hvor samarbejde på EU-plan er absolut 
nødvendigt, og hvor EU-lovgivning skal håndhæves, opdateres eller etableres. De tiltag, der 
udføres inden for rammerne af folkesundhedsprogrammet, supplerer og tilfører værdi til 
medlemsstaternes indsats på området for sundhedsfremme og forebyggelse af sygdomme.

Indtil 2010 blev HELP-kampagnen for et liv uden tobak finansieret med bevillinger, som blev 
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fratrukket støtten til tobaksproducenterne (5 % som fastsat i artikel 110 i forordning (EF) nr. 
1782/2003), dvs. der er blevet overført bevillinger fra udgiftsområde 2 Landbrugsudgifter (16 
mio. EUR pr år). Da tilskuddene til tobaksproducenterne ophørte i 2009, var 2010 det sidste 
år, hvor der blev overført bevillinger fra udgiftsområde 2. Siden 2011 er anti-rygekampagnen 
finansieret under folkesundhedsprogrammet. I 2012 er 10 mio. EUR øremærket til 
kampagnen.

Veterinærforanstaltninger
I BF er der foreslået en nedskæring på 17,050 mio. EUR til veterinærforanstaltninger, således 
at der samlet foreslås 333 mio. EUR for 2012. Nedgangen er relateret til den forventede 
nedsatte tempo for vaccinationer og andre foranstaltninger mod sygdommen bluetongue, samt 
til de bevillinger, der er afsat til foranstaltningerne vedrørende beredskabsfonden som følge af 
usikkerheden omkring gennemførelsen, idet den afhænger af sygdommenes udbrud.
Kommissionens bekræftede, at der vil blive afsat yderligere bevillinger til beredskabsfonden, 
hvis det bliver nødvendigt.

Der er opnået enighed om en forhøjelse på 2 mio. EUR til planteværn med henblik på at 
finansiere supplerende foranstaltninger mod udbrud af fyrretræsnematoden, til kontrol af to 
typer af biller og den røde palmesnudebille.
En forhøjelse på 2 mio. EUR er blevet aftalt til de nye foranstaltninger inden for foderstof- og 
fødevarekontrol for at finansiere ændringerne i aktiviteterne i EU-referencelaboratorier og 
oprettelse af et yderligere laboratorium for biers sundhed (Kommissionens forordning (EU) 
nr. 208/2011).

Coreper har foreslået nedskæringer til de pågældende budgetposter for 
veterinærforanstaltninger.

Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger
Der blev vedtaget 8 pilotprojekter og forberedende foranstaltninger under afsnit 07 i budgettet 
for 2011, og de er i implementeringsfasen i enten i GD ENV eller GD CLIMA.

I budgetforslaget for 2012 foreslår Kommissionen en fortsættelse i endnu et år af den 
forberedende foranstaltning "Klimamainstreaming og -tilpasning" (budgetpost 07 03 13).

Decentrale organer
I budgetforslaget for 2012, som Kommissionen har foreslået, afsættes 741,5 mio. EUR til 
decentrale organer til administrative og operationelle opgaver. Dette beløb udgør 0,5 % af det 
samlede forslag til EU's budget for 2012. I stillingsfortegnelserne er der 4854 ansatte i de 
decentrale organer (undtagen kontraktansatte).
Coreper har valgt følgende fremgangsmåde:

– organer, der er på fuld kapacitet: ingen stigninger, ingen nye stillinger
– organer "med nye opgaver": stigningen begrænses til maksimalt 1,5 % + 1/3 af de 

anmodede stillinger + selvfinansierede stillinger 
accepteres

– organer i startfasen: stigningen begrænses til 3/4 af afsnit 1 og 2 + 3/4 af de anmodede 
stillinger.
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 Det Europæiske Miljøagentur
Agenturet skal udføre yderligere opgaver i forbindelse med overvågning og 
rapporteringsbestemmelserne i EU's miljø- (luftkvalitet) og klimalovgivning såvel som nogle 
af de yderligere krav i forbindelse med klima- og energipakken, som medlemsstaterne og 
Kommissionen har anmodet om (som f.eks. arbejdet med CO2 og biler).
Kommissionen har derfor foreslået en forhøjelse på 2,82 % af budgetbevillingerne (under 
hensyntagen til formålsbestemte indtægter, der stammer fra overskud fra de to foregående år) 
og to yderligere stillinger.

 Det Europæiske Kemikalieagentur
I budgetforslaget er der ikke afsat nogen finansielle bidrag til agenturet i 2012.
Men der skal tages hensyn til de nye opgaver, der følger af lovgivningen på området for 
biocider og eksport og import af farlige kemikalier ("forudgående informeret samtykke").
Hvad angår biocider (budgetpost 07 03 60 01) og 07 03 60 02, så er de opgaver vedrørende 
biocidprodukter, som lovgivningsmyndigheden havde planlagt, som ECHA skulle udføre, 
blevet udvidet meget siden Kommissionen oprindelig fremlagde sit forslag 
(KOM(2009)0267), hvilket forventes at fremgå af Rådets fælles holdning. På nuværende 
tidspunkt svarer de beløb, der anmodes om i budgetforslaget for 2012, til skønnene i den 
oprindelige finansieringsoversigt til lovforslaget, som Kommissionen fremlagde i 2009. Når 
Rådet har vedtaget en fælles holdning, skal Kommissionen afhængig af omfanget af de 
opgaver, der til sidst overdrages til agenturet, fremlægge en meddelelse om den fælles 
holdning, som vedlægges en revision af finansieringsoversigten, hvori der tages hensyn til de 
supplerende ansvarsområder og en kvantificering af de forventede resultater. Kommissionen 
bør i overensstemmelse hermed tilpasse de midler, der i 2012-budgettet kræves i form af 
ECHA-personale og bidrag fra EU-budgettet, rettidigt i forbindelse med den årlige 
budgetprocedure. Med hensyn til eksport og import af farlige kemikalier er formålet med 
Kommissionens forslag til en revision af forordning (EF) nr. 698/2008 at tilpasse den til 
lovgivningen om klassificering, mærkning og emballering af kemikalier, og Det Europæiske 
Kemikalieagentur vil blive inddraget i gennemførelsen af arbejdet med forudgående 
informeret samtykke. Kommissionens forslag forventes at blive udarbejdet i andet kvartal af 
2011 (budgetpost 07 03 70 01 og 07 03 70 02).

 Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme
EU-tilskuddet, som vedtages af Kommissionen, beløber sig til 57,3 mio. EUR, hvilket er 1,4 
mio. EUR lavere end ønsket af ECDC, men som svarer til anvendelsen af Kommissionens 
regel. ECDC anmodede ikke om flere ansatte.

 Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet
EU-tilskuddet, som Kommissionen vedtog, beløber sig til 77,121 mio. EUR (inklusive 
formålsbestemte indtægter fra foregående år). Dette svarer til samlet stigning på 2 % 
sammenlignet med 2011, dog en reduktion på 0.37 mio. EUR sammenlignet med EFSA's 
anmodning. EFSA anmodede ikke om flere ansatte.

 Det Europæiske Lægemiddelagentur
Det samlede budgetforslag for 2012, som EMA anmodede om, udgjorde 238,4 mio. EUR, 
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inklusive gebyrindtægter på 171,2 mio. EUR. Det EU-bidrag, som EMA anmodede om, 
udgjorde 57,1 mio. EUR, inklusive formålsbestemte indtægter på 9,8 mio. EUR. Ud af disse 
indtægter er 17,8 mio. EUR afsat til nye behov som følge af forordningen om 
lægemiddelovervågning. Det er nødvendigt med flere stillinger til gennemførelsen. Som følge 
af ændringerne i de opgaver, der skal udføres, svarer disse skøn for lægemiddelovervågning 
imidlertid ikke til den oprindelige finansieringsoversigt, som Kommissionen godkendte, hvori 
der var 23 flere ansatte. Det var også meningen, at disse ekstraudgifter skulle dækkes af 
gebyrer. Disse gebyrer vil først træde i kraft den 1. juli 2012, og derfor skal udgifterne dækkes 
af EU. Kommissionen mente imidlertid, at det ikke var muligt at forhøje EMA's bidrag til 
lægemiddelovervågning uden en revideret finansieringsoversigt, som er vedtaget af 
Kommissionen og godkendt af Parlamentet og Rådet. Når denne nye finansieringsoversigt er 
godkendt, vil Kommissionen foreslå, at budgettet for 2012 vedtages. Budgetforslaget, som er 
vedtaget af Kommissionen, indeholder en stigning i stillingsfortegnelsen for EMA på 23 
ansatte, som det var planlagt i den oprindelige finansieringsoversigt.


