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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet stöder helt och fullt principen att EU-finansiering bör leda till en 
allmän förbättring av miljön i Europa och av folkhälsan för att bidra till uppnåendet av 
målen i EU 2020-strategin. Parlamentet välkomnar att främjandet av en hållbarare, 
resurseffektivare och mer ekologisk ekonomi ingår i EU 2020-strategin som ett prioriterat 
politikområde, och betonar att detta måste återspeglas i en förbättrad lagstiftningsram och 
förbättrad finansiering. 

2. Europaparlamentet noterar således att det i avdelning 07 ”Miljö- och klimatpolitik” i 
förslaget till budget för 2012 finns ett totalt belopp för driftsutgifter på 401,792 miljoner 
EUR, vilket innebär en ökning av åtagandebemyndigandena med 2,60 % jämfört med den 
antagna budgeten för 2011, och konstaterar dessutom att de föreslagna driftsanslagen till 
folkhälsan har ökat med 2,4 % jämfört med beloppet 206,106 miljoner EUR i 2011 års 
budget.

3. Europaparlamentet välkomnar den höga prioritet som miljö- och klimatpolitiken har fått i 
förslaget till budget för 2012. Parlamentet är övertygat om att ökningen av de totala 
anslagen till det framgångsrika programmet Life+ till 354,755 miljoner EUR måste 
åtföljas av en därtill anpassad nivå på betalningsbemyndigandena. 

4. Europaparlamentet är allmänt oroat av rådets nedskärningar av 
betalningsbemyndigandena med syftet att på ett konstlat sätt öka betalningarnas 
marginaler. Parlamentet är övertygat om att medlen i alla händelser måste göras 
tillgängliga p.g.a. det framgångsrika genomförandet av program och åtgärder för miljön, 
folkhälsan och säkra livsmedel.

5. Europaparlamentet kräver att medlemsstaterna ytterligare förbättrar sitt genomförande av 
EU:s miljölagstiftning. Parlamentet uppmuntrar kommissionen att i linje med detta skärpa 
sina överträdelseförfaranden, antingen genom att ge extra stöd åt respektive enheter 
och/eller att fastställa kostnad per mål. Databaser som redovisar ovanstående bör inrättas 
och göras tillgängliga för allmänheten.

6. Europaparlamentet anser att en av nycklarna till god folkhälsa är en balanserad diet med
varierande och hälsosam kost. Parlamentet noterar att Europeiska unionens domstol i april 
2011 i ett domslut delvis annullerade kommissionens förordning (EG) nr 983/20081 om 
distribution av livsmedel från interventionslager till de sämst ställda. Parlamentet är oroat 
över Europeiska kommissionens tillkännagivande av drastiska nedskärningar av 
respektive budgetanslag till EU:s program för distribution av livsmedel till de sämst 
ställda i gemenskapen, särskilt med tanke på den svåra sociala situationen i många 
medlemsstater i spåren av den finansiella och ekonomiska krisen.  Kommissionen och 
rådet uppmanas att finna ett sätt att fortsätta detta program i en form som inte kan prövas i 

                                               
1 Den 3 oktober 2008, antagande av planen för att tilldela medlemsstaterna resurser som hänförs till 
räkenskapsåret 2009 för leverans av livsmedel från interventionslager till de sämst ställda i gemenskapen.
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domstolen, så att anslagen för livsmedelsdistribution till de mest behövande kan behållas 
på den nivå som krävs. 

7. Europaparlamentet upprepar hur viktigt det är att öka det allmänna medvetandet om de 
skadliga effekterna av tobakskonsumtion, inbegripet passiv rökning. Parlamentet stöder 
kommissionens ansträngningar att fortsätta kampanjen Help för ett liv utan tobak, genom 
att öronmärka 10 miljoner EUR inom ramen för folkhälsoprogrammet.

8. Europaparlamentet understryker åter att de decentraliserade byråerna behöver adekvat 
finansiering och personalstyrka för att kunna genomföra sina tidigare uppgifter och sådana 
som de nyligen ålagts av EU:s lagstiftare och kommissionen. Parlamentet uttrycker åter 
sitt missnöje med att inkomster avsatta för särskilda ändamål används för att minska EU-
budgetens bidrag till avgiftsberoende byråer, t.ex. Europeiska läkemedelsmyndigheten 
(EMA). 

9. Europaparlamentet konstaterar att det är nödvändigt att revidera finansieringsöversikten 
för lagstiftningen om säkerhetsövervakning av läkemedel mot bakgrund av 
kommissionens inledande lagförslag som innehåller 23 ytterligare tjänster. Parlamentet 
erkänner att EMA nyligen fått ytterligare uppgifter, och uppmanar kommissionen att lägga 
fram en reviderad finansieringsöversikt samt avgiftsbestämmelserna i god tid innan 
lagstiftningen träder i kraft den 1 juli 2012.  Parlamentet bekräftar åter sitt åtagande 
gentemot EMA inom ramen för lagstiftningen om särläkemedel.

10. Europaparlamentet noterar att vissa av de ytterligare krav som medlemsstaterna och 
kommissionen har framfört i samband med klimat- och energipaketet (t.ex. arbete i 
samband med koldioxidutsläpp och bilar) kan hanteras av Europeiska miljöbyrån (EEA). 
Parlamentet inser att det inte är möjligt att genomföra denna nya uppgift endast genom 
omprioriteringar och omflyttning av personal, och välkomnar därför EEA:s budgetförslag.

11. Europaparlamentet inser hur viktigt det är att komma igång med de nya uppgifter som 
Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) har fått sig tilldelad, t.ex. att handlägga 
tillståndsansökningar och utarbeta vetenskapliga yttranden för kommissionen som grund 
för EU:s beslut om beviljande av tillstånd samt att ta itu med nya uppgifter som följer av 
den samordning av och de beslut om utvärderingar av kemiska ämnen som görs av 
medlemsstaternas myndigheter. Parlamentet noterar de tio nya tjänster som ECHA begär i 
detta sammanhang, och som är budgetneutrala. 

12. Europaparlamentet betonar dessutom att varje revidering av den finansieringsöversikt som 
avser lagstiftning om biocider och export och import av farliga kemikalier måste baseras 
på den slutliga lagstiftningsöverenskommelsen, och att ytterligare medel måste ställas till 
byråns förfogande om så krävs. Kommissionen uppmanas i detta sammanhang att 
presentera en fullständig redogörelse för vilka besparingar (budget och personal) som blir 
följden inom kommissionens respektive generaldirektorat när de ovan nämnda uppgifterna 
kommer att ingå i ECHA:s ansvarsområde. 
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KORTFATTAD MOTIVERING
Allmän bakgrund

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

Den 20 april presenterade kommissionen förslaget till budget (BF) för 2012 med 
147 435,442 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden, vilket motsvarar 1,12 % av BNI. Detta 
ger en total marginal på 1 603,5 miljoner under det totala årliga taket enligt den fleråriga 
budgetramen (2007–2013). Betalningsbemyndigandena uppgår totalt till 132 738,713 
miljoner EUR, vilket motsvarar 1,01 % av BNI. 

Enligt kommissionen tar budgetförslaget hänsyn till medlemsstaternas pågående 
ansträngningar till finanspolitisk konsolidering och de därmed sammanhängande problemen. 
Den föreslagna ökningen av de totala anslagen utgör ett värdefullt bidrag till den ekonomiska 
återhämtningen och tillväxten i Europa, och är en nödvändig konsekvens av unionens 
kontraktsenliga skyldighet att infria den växande nivån av utestående åtaganden från 
innevarande och tidigare år, nu när alla större program löper i normalt tempo. Att 
betalningsbemyndigandena ökar på ett kontrollerat sätt är också nödvändigt för att undvika att 
de utestående åtagandena fortsätter att växa.

Den 7 juli antog Coreper sin ståndpunkt avseende förslaget till budget för 2012. 
Åtagandebemyndigandena skulle uppgå till 146 245,338 miljoner EUR och 
betalningsbemyndigandena till 129 088,042 miljoner EUR.  

Denna ståndpunkt baserar sig på principen att arbeta inom de ramar som ges av de 
budgetriktlinjer som fastställdes för 2012 års budget i de slutsatser från rådet som antogs i 
februari 2011, nämligen att använda sig av ett angreppssätt som ger en budget som lever upp 
till budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning och som samtidigt tar vederbörlig hänsyn 
till de ekonomiska och budgetmässiga begränsningarna i medlemsstaterna, att erbjuda 
Europeiska unionens olika prioriterade områden adekvat finansiering samt att hålla 
betalningsbemyndigandena under strikt kontroll under alla rubriker och underrubriker i den 
fleråriga budgetramen.

Rådet kommer att anta sin ståndpunkt avseende EU-budgeten för 2012 den 25 juli 2011, efter 
att ett skriftligt förfarande har avslutats.

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

Life +

Budgetförslaget för 2012 ger miljö- och klimatpolitiken hög prioritet, vilket återspeglas i 
anslagsnivån för programmet Life + och dess budgetposter.

Kommissionen föreslår en total ökning av anslagen till programmet Life + till 
354,755 miljoner EUR, d.v.s. en ökning med 4,3 % jämfört med nivån för 2011 
(340,2 miljoner EUR). Detta ligger i linje med budgetplaneringen.



PE467.318v02-00 6/9 PA\875737SV.doc

SV

Denna ökning är avsedd att finansiera projekt inom alla politikområden, inklusive 
klimatområdet, att stödja åtgärder som kommissionen vidtar för att stödja klimatpolitiken och 
klimatlagstiftningen och för att stödja frivilligorganisationer, att finansiera stödåtgärder samt 
beakta de ökade kraven i fråga om administrativt stöd för urval, uppföljning och spridning av 
projektresultat samt utvärderingskrav.

När det gäller budgetpost 07 01 04 05 (administrativt stöd till klimatpolitiken) begärs en 
ökning för att beakta nya behov vad gäller publikationer (inklusive audiovisuella 
produktioner) om klimatpolitiken samt för att finansiera och härbärgera gemenskapens 
oberoende transaktionsförteckning och register (efter den utveckling som krävs i direktivet) 
och andra kritiska IT-system (ozonnedbrytning).

Coreper har föreslagit kraftiga nedskärningar av åtagande- och betalningsbemyndiganden i 
alla relevanta budgetposter.

Globala miljöfrågor

Sedan 2007 har de externa åtgärderna på miljöområdet täckts av instrumenten för externa 
åtgärder inom politikområde 21 (Utveckling), särskilt genom ENRTP (Tematiskt program för 
miljö och hållbar förvaltning av naturresurser, däribland energi, kapitel 21 04 i BF). Man bör 
dock notera att kommissionen föreslår en väsentlig ökning av medlen i denna budgetpost 
(200,7 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden och 170,0 miljoner EUR i 
betalningsbemyndiganden). Ett belopp på 50 miljoner EUR ska täcka begränsnings- och 
anpassningsåtgärder i utvecklingsländer, i enlighet med det löfte som gavs inom ramen för 
Köpenhamnsavtalet.

Rådet har föreslagit nedskärningar i denna budgetpost med 1,5 miljoner EUR i 
åtagandebemyndiganden och 30,5 miljoner EUR i betalningsbemyndiganden. 

De enda anslag som finns kvar under avdelning 07 är de som är avsatta för betalning av 
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 2012 förblir ligger kvar på ungefär 
samma nivå som 2011 (3,1 miljoner EUR). 

Man bör notera att Coreper också har gjort nedskärningar i de medel som har avsatts för EU:s 
internationella bidrag.

Folkhälsa

Medlen för folkhälsoprogrammet har utökats med 1,240 miljoner EUR, i linje med den totala 
finansieringsramen för programmet under 2008–2013. Även om ansvaret för folkhälsan 
huvudsakligen ligger hos medlemsstaterna och folkhälsoprogrammet i grund och botten har 
en indirekt effekt på hälsan hos EU:s befolkning, har EU en mycket viktig roll att spela som 
katalysator för insatser och reformer i medlemsstaterna, särskilt inom områden där samarbete 
på EU-nivå är oumbärligt och där unionslagstiftningen bör skärpas eller uppdateras eller där 
ny lagstiftning behövs. Åtgärderna inom ramen för folkhälsoprogrammet kompletterar 
medlemsstaternas åtgärder när det gäller att främja hälsan och förebygga sjukdomar, och ger 
dessa åtgärder ett mervärde. 
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Fram till 2010 finansierades kampanjen Help för ett liv utan tobak med medel som avräknats 
från stödet till tobaksodlare (5 % enligt artikel 110 i förordning 1782/2003), vilket innebar att 
medel överfördes från rubrik 2 Jordbruksutgifter (16 miljoner EUR per år). Eftersom 
subventionerna till tobaksodlare upphörde 2009 var 2010 det sista år som medlen kom från 
rubrik 2. Sedan 2011 finansieras anti-rökningskampanjen genom folkhälsoprogrammet. 
10 miljoner EUR är öronmärkta för kampanjen under 2012.

Veterinära åtgärder

I budgetförslaget minskas medlen för veterinära åtgärder med 17,050 miljoner EUR, vilket 
ger ett totalbelopp på 333 miljoner EUR för 2012. Minskningen hänger samman med den 
förväntade nedgången i vaccinationer och andra åtgärder mot blåtunga samt de planerade 
medlen i fonden för nödfallsåtgärder p.g.a. osäkerheten rörande verkställandet av dessa 
åtgärder, eftersom detta är avhängigt av eventuella sjukdomsutbrott. Kommissionen har 
bekräftat att ytterligare medel kommer att anslås till fonden för nödfallsåtgärder om det blir 
nödvändigt.

En ökning av 2 miljoner EUR har godkänts för växtskyddsåtgärder för att finansiera 
ytterligare åtgärder mot tallvedsnematodsangrepp samt för kontroll av två typer av skalbaggar 
och röd vivel. 

En ytterligare ökning med 2 miljoner EUR har godkänts för nya åtgärder inom området foder-
och livsmedelskontroller för att finansiera förändringar i verksamheten inom 
EU:s referenslaboratorier samt inrättandet av ett laboratorium för bins hälsa (kommissionens 
förordning nr 208/2011). 

Coreper har föreslagit nedskärningar i de respektive budgetposterna för veterinära åtgärder. 

Pilotprojekt och förberedande åtgärder

Åtta pilotprojekt och förberedande åtgärder röstades igenom under rubrik 07 i budgeten för 
2011 och håller för närvarande på att genomföras av antingen GD ENV eller GD CLIMA. 

I budgetförslaget för 2012 föreslår kommissionen att man fortsätter ett andra år med den 
förberedande åtgärden ”Införlivande av klimatpolitiken och klimatanpassning med övriga 
åtgärder” (budgetpost 07 03 13). 

Decentraliserade byråer

I budgetförslaget för 2012, som det presenterats av kommissionen, anslås 741,5 miljoner EUR 
till decentraliserade byråerna för driftsutgifter och administrativa uppgifter. Detta belopp 
utgör 0,5 % av det totala förslaget till EU-budget för 2012. I tjänsteförteckningen finns 
4 854 tjänster hos de decentraliserade organen (exklusive kontraktsanställd personal).

Coreper har föreslagit följande:

– Byråer där verksamheten är i full gång: ingen anslagsökning och inga nya tjänster.
– Byråer som har fått nya uppgifter: anslagsökningen begränsas till högst 1,5 %, och 1/3 av de 

begärda tjänsterna och de självfinansierade tjänsterna godkänns.
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– Nystartade byråer: anslagsökningen begränsas till ¾ av avdelningarna 1 och 2, och ¾ av de 
begärda tjänsterna godkänns.

 Europeiska miljöbyrån

Byrån måste utföra nya uppgifter i samband med övervaknings- och rapporteringskrav i EU:s 
miljö- (luftkvalitet) och klimatlagstiftning samt vissa av de ytterligare krav som 
medlemsstaterna och kommissionen har framfört i samband med klimat- och energipaketet 
(t.ex. arbete i samband med koldioxidutsläpp och bilar).  

Kommissionen har därför föreslagit en ökning med 2,82 % i budgetmedel (med beaktande av 
inkomster avsatta för särskilda ändamål som utgörs av överskott från de senaste två åren) 
samt två ytterligare tjänster. 

 Europeiska kemikaliemyndigheten 

I budgetförslaget finns inget finansiellt bidrag till själva myndigheten under 2012.

Dock måste man ta hänsyn till de nya uppgifter som blir följden av lagstiftningen om biocider 
och export och import av farliga kemikalier (förfarandet med förhandsgodkännande). 
Lagstiftaren har planerat att väsentligt utvidga Europeiska kemikaliemyndighetens uppgifter 
vad gäller biocidprodukter (budgetposterna 07 03 60 01 och 07 03 60 02) jämfört med 
kommissionens ursprungliga förslag (KOM(2009)267), och detta väntas återspeglas i rådets 
gemensamma ståndpunkt. I det här skedet återspeglar de belopp som begärs i budgetförslaget 
för 2012 de uppskattningar som ingick i den ursprungliga finansieringsöversikt som 
kommissionen översände 2009. När rådet har antagit sin gemensamma ståndpunkt, och 
beroende på hur omfattande uppgifter myndigheten slutligen kommer att få på biocidområdet, 
måste kommissionen utfärda ett meddelande om den gemensamma ståndpunkten åtföljt av en 
ändrad finansieringsöversikt som beaktar att myndigheten får fler uppgifter och förväntas nå 
ytterligare kvantitativa mål. Kommissionen bör därför vid lämplig tidpunkt under det årliga 
budgetförfarandet justera beloppen i 2012 års budget när det gäller de resurser som krävs för 
myndighetens personal och bidraget från EU:s budget. När det gäller export och import av 
farliga kemikalier är syftet med kommissionens förslag till ändring av förordning (EG) nr 
698/2008 att anpassa denna till lagstiftningen om klassificering, märkning och förpackning av 
kemikalier. Detta kommer att leda till att kemikaliemyndigheten involveras i genomförandet 
av den s.k. PIC-verksamheten (förhandsgodkännande). Kommissionen förslag förväntas 
komma under det andra kvartalet av 2011 (budgetposterna 07 03 70 01 och 07 03 70 02).

 Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar

 Det bidrag från EU som antogs av kommissionen uppgår till 57,3 miljoner EUR, vilket är1,4 
miljoner mindre än centrumet hade begärt, men är i linje med kommissionens regler. 
Centrumet har inte begärt någon personalökning.

 Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet 

Det bidrag som kommissionen har antagit uppgår till 77,121 miljoner (inklusive inkomster 
avsatta för särskilda ändamål från tidigare år). Detta utgör en ökning totalt med 2 % jämfört 
med 2011, men en minskning med 0,37 miljoner EUR jämfört med vad myndigheten har 
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begärt. Myndigheten har inte begärt någon personalökning.

 Europeiska läkemedelsmyndigheten

Det totala förslaget till budget för 2012 som myndigheten har begärt uppgår till 238,4 
miljoner EUR, inklusive inkomster från avgifter på 171,2 miljoner EUR. Alltså uppgår det 
totala bidragsbelopp som myndigheten begär till 57,1 miljoner EUR, inklusive inkomster 
avsatta för särskilda ändamål på 9,8 miljoner EUR. Av dessa belopp är 17,8 miljoner EUR 
avsedda för de nya behoven i samband med förordningen om säkerhetsövervakning av 
läkemedel. Man måste inrätta nya tjänster för genomförandet. På grund av förändringar av de 
uppgifter som ska utföras motsvarar dock dessa beräkningar avseende säkerhetsövervakning 
av läkemedel inte den ursprungliga finansieringsöversikten som kommissionen har godkänt 
och som innehöll 23 extra tjänster. I planerna ingick också att de extra kostnaderna skulle 
täckas av avgifter. Dessa avgifter kommer inte att träda i kraft den 1 juli 2012, och därför 
måste EU täcka kostnaderna. Dock kom kommissionen fram till att det inte var möjligt att öka 
bidraget till myndigheten avseende säkerhetsövervakning av läkemedel utan en reviderad 
finansieringsöversikt som måste antas av kommissionen och godkänns av parlamentet och 
rådet. När denna nya finansieringsöversikt har godkänts kommer kommissionen att föreslå en 
anpassning av 2012 års budget. Därför innehåller det budgetförslag som kommissionen har 
antagit en utvidgning av myndighetens tjänsteförteckning med 23 tjänster, såsom planerades i 
den ursprungliga finansieringsöversikten.  


