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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. v celoti podpira načelo, da bi morala finančna sredstva EU voditi do izboljšanja splošnega 
stanja evropskega okolja in javnega zdravja in tako prispevati k uresničitvi ciljev, 
določenih v strategiji EU 2020; pozdravlja dejstvo, da se spodbujanje bolj trajnostnega, z 
vidika virov učinkovitejšega in ekološkega gospodarstva obravnava v strategiji EU 2020 
kot prednostno politično področje, in poudarja, da se mora ta potreba odražati v 
izboljšanem zakonodajnem okviru in pri financiranju; 

2. zato ugotavlja, da predlog proračuna za leto 2012 pod naslovom 07 »Ukrepi na področju 
okolja in podnebja« predvideva celoten znesek za odhodke iz poslovanja v višini 
401.792.000 EUR, kar pomeni 2,6-odstotno povečanje sredstev za prevzem obveznosti v 
primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2011; poleg tega ugotavlja 2,4-odstotno 
povečanje sredstev za poslovanje, predlaganih za politiko javnega zdravja v primerjavi z 
zneskom 206.106.000 EUR iz leta 2011;

3. pozdravlja dejstvo, da se v predlogu proračuna za leto 2012 ukrepi na področju okolja in 
podnebja obravnavajo kot pomembna prednostna naloga; je prepričan, da mora povečanje 
skupnega obsega proračunskih sredstev za uspešni program LIFE + na 354.755.000 EUR 
spremljati sorazmerna raven odobritev plačil; 

4. je na splošno zaskrbljen, ker je Svet zmanjšal odobritve plačil, da bi umetno povečal 
rezerve za plačila; prepričan je, da je treba v vsakem primeru zagotoviti sredstva zaradi 
uspešnega izvajanja programov in ukrepov v zvezi z okoljem, javnim zdravjem in 
varnostjo hrane;

5. poziva države članice, naj še izboljšajo svoje izvajanje okoljske zakonodaje EU; spodbuja 
Komisijo, naj v skladu s tem izboljša svoje postopke ugotavljanja kršitev, tako da zagotovi 
izredno podporo za ustrezne oddelke in/ali opredeli stopnje glede na posamezne primere; 
zahteva, da se objavijo ustrezne zbirke podatkov;

6. meni, da je eden odločilnih dejavnikov za javno zdravje uravnotežena prehrana, ki vsebuje 
različna in zdrava živila; je seznanjen, da je Evropsko sodišče aprila 2011 sprejelo 
odločitev o delni razveljavitvi uredbe Komisije (ES) št. 983/20081 o razdeljevanju hrane iz 
intervencijskih zalog v korist najbolj ogroženih oseb; je zaskrbljen, ker je Evropska 
komisija napovedala izrazito zmanjšanje proračunskih sredstev za program razdeljevanja 
hrane najbolj ogroženim osebam v Skupnosti, zlasti ob upoštevanju težkih socialnih 
razmer v številnih državah članicah po finančni in gospodarski krizi; poziva Komisijo in 
Svet, naj najdeta način za nadaljevanje programa za najbolj ogrožene osebe, ki ga Sodišče 
Evropske unije ne bo moglo izpodbijati, da bi lahko ohranili proračunska sredstva za 
razdeljevanje hrane na zahtevani ravni;

                                               
1 3. oktobra 2008, o sprejetju načrta za dodeljevanje sredstev državam članicam za dobavo 

hrane iz intervencijskih zalog najbolj ogroženim osebam v Skupnosti za proračunsko leto 
2009.
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7. ponovno potrjuje, da je treba bolj obveščati javnost o škodljivih učinkih uživanja tobaka, 
vključno s pasivnim kajenjem; podpira prizadevanja Komisije za nadaljevanje kampanje 
HELP za življenje brez tobaka z dodelitvijo 10 milijonov EUR v okviru programa za 
javno zdravje;

8. ponovno poudarja, da decentralizirane agencije potrebujejo ustrezno financiranje in osebje 
za izpolnjevanje svojih dosedanjih nalog in tistih, ki sta jim jih na novo dodelila 
zakonodajalec EU in Komisija; se ponovno ne strinja z uporabo namenskih prejemkov za 
zmanjšanje prispevka iz proračuna EU za agencije, ki so odvisne od pristojbin, kot je 
Evropska agencija za zdravila (EMA);

9. ugotavlja, da je treba spremeniti finančno poročilo o zakonodaji farmakovigilance na 
podlagi prvotnega zakonodajnega predloga Komisije, ki predvideva 23 dodatnih 
uslužbencev; priznava nove dodatne naloge Evropske agencije za zdravila in zahteva, da 
Komisija predloži spremenjeno finančno poročilo in uredbo o pristojbinah veliko prej, 
preden začne veljati zakonodaja 1. julija 2012; potrjuje svoje obveznosti do agencije v 
okviru zakonodaje o zdravilih sirotah; 

10. ugotavlja, da bi nekatere dodatne zahteve držav članic in Komisije (na primer delo v zvezi 
z ogljikovim dioksidom in energijo), povezane s svežnjem ukrepov za podnebne 
spremembe in energijo, lahko izvajala Evropska agencija za okolje (EEA); priznava, da 
izvajanje te nove naloge ni v celoti omogočeno preko preoblikovanja prednostnih nalog in 
prerazporeditve osebja ter zato pozdravlja predlog proračuna EEA; 

11. priznava, da mora Evropska agencija za kemikalije (ECHA) začeti izvajati nove naloge, ki 
so ji bile dodeljene, na primer obravnava vlog za pridobitev dovoljenja, priprava 
znanstvenih mnenj za Komisijo, kot podlaga za sklepe EU o odobritvi dovoljenj, in 
izvajanje novih nalog, ki izhajajo iz usklajevanja in sprejemanja odločitev glede ocen 
kemičnih snovi, ki so jih opravili organi držav članic; glede na to priznava zahtevo 
agencije ECHA po desetih novih delovnih mestih, ki so proračunsko nevtralna;

12. poleg tega poudarja, da mora vsaka revizija finančnih poročil v zvezi z zakonodajo o 
biocidih ter izvozom in uvozom nevarnih kemikalij temeljiti na končnem zakonodajnem 
sporazumu ter da je treba po potrebi agenciji zagotoviti dodatna sredstva; glede tega 
zahteva, da Komisija v celoti predstavi zadevne prihranke (proračun in osebje) v ustreznih 
generalnih direktoratih Komisije, ko naj bi agencija ECHA izvedla zgoraj navedene 
naloge; 
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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 se vsako leto štejejo za potrebne za Evropsko skupnost in Evropsko 
skupnost za atomsko energijo.

Komisija je 20. aprila predstavila predlog proračuna za leto 2012 v skupnem znesku
147.435.442.000 EUR sredstev za prevzem obveznosti, ki ustrezajo 1,12 % BND. Razlika do 
zgornje meje je tako 1.603.500.000 EUR v okviru letnih skupnih zgornjih meja, določenih v 
večletnem finančnem okviru (VFO 2007–2013). Skupni znesek odobritev za plačila znaša 
132.738.713.000 EUR, kar ustreza 1,01 % BND. 

Po mnenju Komisije predlog proračuna upošteva sedanja prizadevanja za fiskalno 
konsolidacijo v državah članicah in s tem povezane težave. Predlagano povečanje skupnega 
zneska odobrenih sredstev je dragocen prispevek za oživitev in rast evropskega gospodarstva 
ter nujna posledica pogodbenih obveznosti Unije, ki mora poravnati naraščajoče neporavnane 
obveznosti tega leta in prejšnjih let, zdaj ko so vsi pomembnejši programi v polnem teku. 
Urejena rast odobritev plačil je potrebna tudi, da bi se izognili nadaljnjemu večanju 
neporavnanih obveznosti.

COREPER je 7. julija sprejel stališče o predlogu proračuna za leto 2012. Za odobritve za 
prevzem obveznosti je treba zagotoviti 146.245.338.000 EUR in za odobritve plačil 
129.088.042.000 EUR. 

To stališče temelji na načelu delovanja v okviru proračunskih smernic, določenih za proračun 
za leto 2012 v sklepih Sveta, sprejetih februarja 2011, na podlagi pristopa, ki bo vodil do 
proračuna v skladu s proračunsko disciplino in dobrim finančnim upravljanjem, ter ustreznega 
upoštevanja gospodarskih in proračunskih omejitev v državah članicah; zagotavljanju 
primernih finančnih sredstev za različne prednostne naloge Evropske unije ter odločnem 
nadzoru odobritev za plačila v vseh razdelkih in podrazdelkih večletnega finančnega okvira.

Svet bo po zaključku pisnega postopka 25. julija 2011 sprejel stališče o proračunu EU za leto 
2012. 

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

Life +
V predlogu proračuna za leto 2012 imajo pomembno prednost ukrepi na področju okolja in 
podnebja, kar odraža visoka raven proračunskih sredstev, predlaganih v okviru programa 
Life+ in ustreznih proračunskih vrstic.

Komisija predlaga povečanje skupnega obsega proračunskih sredstev za program LIFE + na 
354.755.000 EUR, kar pomeni 4,3-odstotno povečanje v primerjavi s proračunskimi zneski iz 
leta 2011 (340.200.000 EUR). To je v skladu s finančnim načrtovanjem.
To povečanje je namenjeno financiranju projektov na vseh področjih politike, vključno s 
podnebnimi spremembami, podpori ukrepom, ki jih Komisija izvaja v podporo politiki in 
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zakonodaji na področju podnebja, ter zagotavljanju podpore nevladnim organizacijam, 
strateškim podpornim ukrepom ter ob upoštevanju povečanih zahtev v zvezi z upravno 
podporo izbiri, spremljanju in širjenju rezultatov projektov ter zahtev v zvezi z vrednotenjem.
V zvezi s proračunsko vrstico 07 01 04 05 (upravna podpora za politiko na področju 
podnebnih sprememb) se zahteva povečanje sredstev zaradi novih potreb v smislu objav 
(vključno z avdiovizualno produkcijo) o ukrepih na področju podnebnih sprememb ter za 
financiranje vzdrževanja in gostovanja neodvisne evidence transakcij Skupnosti in registrov 
(v skladu z razvojem, ki ga zahteva direktiva) ter drugih občutljivih sistemov informacijske 
tehnologije (snovi, ki tanjšajo ozonski plašč).
COREPER je predlagal številna zmanjšanja odobritev za prevzem obveznosti in odobritev 
plačil v vseh ustreznih proračunskih vrsticah.

Globalne okoljske zadeve
Od leta 2007 sodijo zunanji ukrepi na področju okolja 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). Vendar je treba 
omeniti, da Komisija predlaga občutno povečanje virov za to proračunsko vrstico 
(200.700.000 EUR pri odobritvah za prevzem obveznosti in 170.000.000 EUR pri odobritvah 
plačil). V skladu z obljubo v okviru københavnskega dogovora je znesek v višini 50 milijonov 
EUR namenjen za kritje ukrepov blažitve podnebnih sprememb in prilagajanje nanje v 
državah v razvoju.

Svet je predlagal zmanjšanja v tej proračunski vrstici za 1,5 milijona EUR pri odobritvah za 
prevzem obveznosti in za 30,5 milijona EUR pri odobritvah plačil.

V naslovu 7 ostajajo samo še proračunska sredstva, namenjena plačilu obveznih prispevkov 
za večstranske sporazume na področju okolja, katerih podpisnica je Skupnost, kot so Okvirna 
konvencija Združenih narodov o spremembi podnebja, Kjotski protokol, Konvencija o 
biološki raznolikosti itd. Predlagani obseg proračunskih sredstev za leto 2012 ostaja podoben 
ravni iz leta 2011 (3,1 milijona EUR). 
Omeniti je treba, da je COREPER zmanjšal tudi sredstva, predvidena za mednarodne 
prispevke EU.

Javno zdravje
Sredstva za program javnega zdravja se povečajo za 1.240.000 EUR, v skladu s celotnimi 
sredstvi za program, dodeljenimi za obdobje 2008–2013. Čeprav imajo za javno zdravje 
glavno odgovornost države članice in ima program javnega zdravja v bistvu posreden vpliv na 
zdravje prebivalstva EU, mora imeti EU temeljno vlogo kot katalizator za ukrepanje in 
reformo v okviru držav članic, zlasti na področjih, kjer je sodelovanje na ravni EU nujno in 
kjer je treba zakonodajo EU izvajati, posodabljati ali ustvarjati. Ukrepi, ki se izvajajo v okviru 
programa javnega zdravja, dopolnjujejo in dodajajo vrednost ukrepom držav članic na 
področju spodbujanja zdravja in preprečevanja bolezni.

Do leta 2010 je bila kampanja HELP za življenje brez tobaka financirana s sredstvi, odštetimi 
od pomoči, dodeljene proizvajalcem tobaka (5 %, kakor je opredeljeno v členu 110 uredbe 
1782/2003), to pomeni, da so bila prerazporejena sredstva iz razdelka 2, Kmetijski odhodki 
(16 milijonov EUR letno). Ker so se subvencije za proizvajalce tobaka iztekle leta 2009, je 
leto 2010 zadnje leto, v katerem so bila sredstva prejeta iz razdelka 2. Od leta 2011 se 
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kampanja proti kajenju financira iz programa javnega zdravja. V letu 2012 je 10 milijonov 
EUR namenjenih za kampanjo.

Veterinarski ukrepi
V predlogu proračuna je predvideno zmanjšanje za 17.050.000 EUR za veterinarske ukrepe, 
predlaga se skupni znesek 333.000.000 EUR za leto 2012. Zmanjšanje sredstev je povezano s 
pričakovano upočasnitvijo cepljenja in drugih ukrepov proti bolezni modrikastega jezika ter 
predvidenimi sredstvi za ukrepe sklada za nujne primere kot posledica negotovosti glede 
njihovega izvajanja, saj je vse odvisno od izbruha bolezni. Komisija je potrdila, da bodo 
dodatna sredstva po potrebi dodeljena za sklad za nujne primere.
Povečanje sredstev za 2 milijona EUR je bilo predlagano za ukrepe na področju 
zdravstvenega varstva rastlin, za financiranje dodatnih ukrepov proti izbruhu borove ogorčice, 
za nadzor dveh vrst hroščev in palmovega rilčkarja. 

Dodatno povečanje sredstev v višini 2 milijonov EUR je bilo dogovorjeno za nove ukrepe na 
področju nadzora krme in hrane, in sicer za financiranje sprememb pri dejavnostih referenčnih 
laboratorijev EU ter ustanovitve dodatnega laboratorija za zdravje čebel (uredba Komisije št. 
208/2011).

COREPER je predlagal zmanjšanje sredstev v ustreznih proračunskih vrsticah v zvezi z 
veterinarskimi ukrepi. 

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi
Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi so bili izglasovani v okviru naslova 07 v proračunu za 
leto 2011 in so v postopku izvajanja, ki ga vodi GD ENVI ali GD CLIMA. 
V predlogu proračuna za leto 2012 Komisija predlaga nadaljevanje pripravljalnega ukrepa za 
vključevanje podnebnih ukrepov in prilagajanje podnebnim spremembam (proračunska 
vrstica 07 03 13) še za eno leto. 

Decentralizirane agencije
V predlogu proračuna za leto 2012, kakor ga je predložila Komisija, se dodeljuje 741.500.000 
milijonov EUR decentraliziranim agencijam za delovne in upravne naloge. Ta znesek 
predstavlja 0,5 % celotnega predloga proračuna EU za leto 2012. V kadrovskem načrtu se 
predlaga 4854 delovnih mest v decentraliziranih agencijah (brez pogodbenih uslužbencev).
COREPER je sprejel naslednji pristop:

– agencije »v polnem teku«: ni povečanja sredstev, ni novih delovnih mest
– agencije »z novimi nalogami«: povečanje, omejeno na največ 1,5 % + 1/3 zahtevanih 

delovnih mest + sprejetje delovnih mest, ki se sama 
financirajo

– agencije »v zagonu«: povečanje, omejeno na 3/4 naslovov 1 in 2 + 3/4 zahtevanih delovnih 
mest.

 Evropska agencija za okolje
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Agencija mora izvajati dodatne naloge v zvezi z določbami o spremljanju in poročanju v 
zakonodaji o okolju EU (kakovost zraka) in podnebju ter nekatere od dodatnih zahtev, 
povezanih s svežnjem o podnebju in energiji, ki jih zahtevajo države članice in Komisija (na 
primer delo v zvezi s CO2 in avtomobili). 

Komisija je zato predlagala 2,82-odstotno povečanje proračunskih virov (ob upoštevanju 
namenskih prejemkov, ki izvirajo iz presežkov in preteklih dveh let) in dve dodatni delovni 
mesti. 

 Evropska agencija za kemikalije 
Predlog proračuna ne predvideva nobenih finančnih prispevkov za agencijo v letu 2012.

Vendar je treba upoštevati nove naloge, ki izhajajo iz zakonodaje na področju biocidov ter 
izvoza in uvoza nevarnih kemikalij (»soglasje po predhodnem obveščanju«). V primeru 
biocidov (proračunski vrstici 07 03 60 01 in 07 03 60 02) so bile naloge Evropske agencije za 
kemikalije v zvezi z biocidnimi pripravki, ki jih je predvidel zakonodajni organ, po prvotnem 
predlogu Komisije (KOM(2009)267) občutno razširjene in pričakuje se, da bodo obravnavane 
v skupnem stališču Sveta. Na tej stopnji odražajo zneski, zahtevani za leto 2012 v predlogu 
proračuna, načrt prihodkov, kakor je bil vključen v prvotno zakonodajno finančno poročilo, ki 
ga je predložila Komisija leta 2009. Po sprejetju skupnega stališča Sveta in odvisno od obsega 
nalog na področju biocidov, ki bodo nazadnje dodeljene agenciji, mora Komisija predložiti 
sporočilo o tem skupnem stališču ter mu priložiti ustrezno popravljeno oceno finančnih 
posledic zakonodajnega predloga, ki bo odražala dodatne naloge in pričakovane rezultate, ki 
bodo količinsko opredeljeni. Komisija bi zato morala pravočasno med letnim proračunskim 
postopkom ustrezno prilagoditi sredstva, zahtevana v proračunu za leto 2012 glede osebja 
Evropske agencije za kemikalije in prispevka zanjo iz proračuna EU. Kar zadeva izvoz in 
uvoz nevarnih kemikalij, je predlog Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 689/2008 
namenjen uskladitvi navedene uredbe z zakonodajo o razvrščanju, označevanju in pakiranju 
kemikalij, posledično pa bo Evropska agencija za kemikalije vključena v izvajanje dejavnosti 
v zvezi s soglasjem po predhodnem obveščanju. Predložitev predloga Komisije se pričakuje v 
drugem četrtletju leta 2011 (proračunski vrstici 07 03 70 01 in 07 03 70 02).

 Evropski center za preprečevanje in nadzor bolezni
 Subvencija EU, kakor jo je sprejela Komisija, znaša 57.300.000 EUR, kar je 1.400.000 EUR 
manj od zneska, ki ga je zahteval Evropski center za preprečevanje in nadzor bolezni, vendar 
je v skladu z uporabo pravila Komisije. Evropski center za preprečevanje in nadzor bolezni ni 
zahteval povečanja osebja.

 Evropska agencija za varnost hrane 
Subvencija EU, kakor jo je sprejela Komisija, znaša 77.121.000 EUR (vključno z namenskimi 
prejemki iz prejšnjih let). To pomeni splošno 2-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2011, 
vendar zmanjšanje za 370.000 EUR glede na zahtevo Evropske agencije za varnost hrane. 
Evropska agencija za varnost hrane ni zahtevala povečanja osebja.

 Evropska agencija za zdravila
 Celotni znesek predloga proračuna za leto 2012 je znašal 238.400.000 EUR, vključno s 

prihodki od pristojbin v višini 171.200.000 EUR. Tako je prispevek EU, ki ga je zahtevala 
Evropska agencija za zdravila, znašal 57.100.000 EUR, vključno z namenskimi prejemki 
9.800.000 EUR. Od tega zneska je bilo 17.800.000 EUR predvidenih za nove potrebe v 
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zvezi z uredbo o farmakovigilanci. Predvideti je treba dodatna delovna mesta za izvajanje. 
Vendar zaradi sprememb nalog, ki jih je treba izvesti, te ocene za farmakovigilanco ne 
ustrezajo prvotnemu finančnemu poročilu, ki ga je potrdila Komisija in je predvidevalo 23 
dodatnih uslužbencev. Predvideno je bilo tudi, da se bodo dodatni stroški krili s 
pristojbinami. Te pristojbine ne bodo začele veljati 1. julija 2012 in zato mora stroške kriti 
EU. Vendar je Komisija sklenila, da ni bilo mogoče povečati prispevka Evropske agencije 
za zdravila za farmakovigilanco brez revidiranega finančnega poročila, ki ga je sprejela 
Komisija in sta ga potrdila Parlament ter Svet. Ko bo to novo finančno poročilo potrjeno, 
bo Komisija predlagala sprejetje proračuna za leto 2012. Zato predlog proračuna, ki ga je 
sprejela Komisija, povečuje število uslužbencev v kadrovskem načrtu Evropske agencije 
za zdravila za 23, kakor je bilo načrtovano v prvotnem finančnem poročilu. 


