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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. bemærker, at kampen mod klimaændringer og en effektiv anvendelse af naturressourcer er 
to af de prioriteringer, der fremgår af 2020-strategien, og bemærker, at prioriteringen af 
klimaindsatsen også førte til dannelsen af et særligt generaldirektorat for klimapolitik, 
begrænsning af og tilpasning til klimaændringer; mener ikke desto mindre, at kampen 
mod klimaændringer er en prioritering, der går på tværs af EU's politikområder; 
bemærker, at integration af tilpasning til klimaændringer i EU-budgettet nu er en prioritet, 
som det gælder om at gennemføre, og henstiller til, at de relevante pilotprojekter og 
forberedende foranstaltninger også prioriteres;

2. noterer sig, at overskriften for afsnit 07 er ændret til "Miljø og klimaindsats"; glæder sig 
over oprettelsen af særlige budgetkapitler vedrørende klimaindsats (07 11, 07 12 og 07 
13) og noterer sig, at bevillingerne til gennemførelsen af EU's politik og lovgivning om 
klimaindsats foreslås forhøjet;

3. glæder sig over den generelle forhøjelse af bevillingerne til LIFE+ til 333,5 mio. EUR, 
hvilket udgør en forhøjelse på 8,68 % i forhold til budgetniveauet for 2010, og bemærker, 
at denne forhøjelse vil kunne finansiere en forøgelse af de ressourcer, der er til rådighed 
for projekter inden for alle politikområder, herunder klima, en forøgelse på 60 % af de af 
ressourcer, der er til rådighed for støtteforanstaltninger iværksat af Kommissionen til 
støtte for klimapolitikken og -lovgivningen samt opretholdelse af støtteniveauet til 
politiske støtteforanstaltninger for miljøet; 

4. mener, at der med hensyn til de ambitiøse mål, som er fastsat i EU 2020-strategien i 
forbindelse med klimaændringer, er et behov for at træffe styrkede foranstaltninger, 
herunder at øge bevillingerne til LIFE+ og navnlig at lægge større vægt på udnyttelse af 
træaffald til produktion af energi og på solenergi for at bevare naturressourcerne;

5. noterer sig, at det efter omorganiseringen af visse aktiviteter og tjenester under den nye 
Kommission også var nødvendigt at tilpasse budgetkontoplanen, navnlig fordi området for 
civilbeskyttelse er blevet overført til GD ECHO's ansvarsområde;

6. understreger igen behovet for at øge offentlighedens opmærksomhed på de skadelige 
virkninger af rygning, herunder passiv rygning, og er bekymret over, at Fællesskabets 
tobaksfond, der yder økonomisk støtte til informations- og undervisningsprojekter, 
ophører i 2010; anmoder om et nyt juridisk grundlag for at kunne opretholde dette 
succesrige oplysningsinstrument, herunder fokus på børns eksponering for de skadelige 
virkninger af rygning, og opfordrer Kommissionen, dvs. GD AGRI og GD SANCO, til at 
finde en tilfredsstillende løsning, så kampagnen kan fortsætte i overgangsperioden; 

7. er overbevist om, at den finansielle programmering 2011-2013 for Det Europæiske 
Kemikalieagentur (ECHA) er for optimistisk, og mener, at det er meget urealistisk, at 
dette agentur skulle blive selvfinansierende i 2011; påpeger, at de forventede 
gebyrindtægter i 2011 er baseret på vurderinger, der blev gennemført i 2006; opfordrer til, 
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at der træffes forebyggende foranstaltninger, som anvendes, hvis der bliver behov for det;

8. er opmærksom på, at der på området for biocidlovgivning skal stilles yderligere midler til 
rådighed for agenturet, hvis det er nødvendigt med forberedende foranstaltninger til den 
kommende gennemførelse af yderligere opgaver inden for rammerne af ECHA's 
ansvarsområde;

9. bemærker, at EU's bidrag til Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMEA) har været 
faldende i løbet af de seneste år, til trods for at EU-lovgiveren har tildelt agenturet flere 
opgaver inden for folkesundhed, som bør finansieres ved hjælp af tilskud fra EU; 
bemærker endvidere, at flere og flere folkesundhedsaktiviteter skal krydssubsidieres ved 
hjælp af gebyrindtægter med det resultat, at aktiviteter i forbindelse med folkesundhed 
skal reduceres som følge af, at EMEA skal dække sine gebyrrelaterede aktiviteter som en 
prioritet; er derfor bekymret over Kommissionens fremgangsmåde med på ny at medtage 
EMEA's formålsbestemte indtægter i beregningen af budgetforslaget for EMEA;

10. bekræfter EMEA's retlige forpligtelse til at behandle alle lægemiddelansøgninger, som 
modtages inden for en given tidsfrist; bemærker, at flere ansøgninger derfor ikke kun 
giver flere gebyrer, men også kræver, at disse ansøgninger behandles af flere ansatte; 
støtter derfor EMEA's anmodning om 48 midlertidigt ansatte i form af specialiserede 
videnskabeligt ansatte med erhvervserfaring, hvilket ikke skulle belaste EU's budget, da 
disse stillinger udelukkende finansieres med gebyrer;

11. udtrykker bekymring over den planlagte nedskæring i forpligtelsesbevillingerne til 
offentlig sundhed, veterinær- og plantesundhedsforanstaltninger på 340 mio. EUR, og 
understreger nødvendigheden af at udvise årvågenhed, for så vidt angår udryddelse af 
sygdom blandt dyr; fremhæver betydningen af foranstaltninger til at bekæmpe hyppigere 
angreb af planteædende insekter (som f.eks. røde palmesnudebiller, fyrretræsnematoder, 
asiatiske citrustræbukke og Diabrotica); 

12. noterer sig Kommissionens (GD SANCO) planlagte frist for overholdelse af artikel 45 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002, hvorefter Kommissionen 
inden marts 2005 skulle have foretaget en høring om, hvorvidt det er muligt og tilrådeligt 
at indføre EU-lovgivning om gebyrer modtaget af Det Europæiske Lægemiddelagentur; 
minder i denne forbindelse om, at der på 2010-budgettet var opført et beløb i reserven til 
det samme formål;
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KORT BEGRUNDELSE

Generel baggrund

Budgetproceduren for 2011 er den første budgetprocedure efter Lissabontraktaten og vil have 
form af en enkelt behandling, der afsluttes med, at der under forligsproceduren indgås en 
aftale med budgetmyndighedens anden part om alle udgifter.

Det samlede budgetforslag (BF) for 2011 udgør 142 576,4 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger 
(FB) og 130 147,2 mio. EUR i betalingsbevillinger (BB), hvilket således giver en margen på 
1 224,4 mio. i FB og 4 417,8 mio. EUR i BB; disse beløb udgør henholdsvis 1,15 % og 
1,05 % af EU's forventede BNI for 2011.

Budgetposter, der henhører under Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerheds - 
miljø. 

Klimaændringer

Kampen mod klimaændringer og en effektiv anvendelse af naturressourcer er to af 
hovedprioriteterne for 2020-strategien. Prioriteringen af klimaindsatsen førte også til, at der i 
februar 2010 blev dannet et særligt generaldirektorat for klimapolitik (begrænsning af og 
tilpasning til klimaændringer) – Generaldirektoratet for Klima (herefter benævnt "GD 
CLIMA"). 

Den omstændighed, at såvel miljøet som klimaindsatsen har en høj prioritet, har også givet sig 
udslag i størrelsen af de bevillinger, der foreslås under LIFE+-programmet og de tilhørende 
budgetposter.

I 2010 var bevillingen 306,855 mio. EUR og Kommissionen foreslår nu, at de samlede 
bevillinger for LIFE+-programmet øges til 333,500 mio. EUR, dvs. en forhøjelse på 8,68 % i 
forhold til 2010. Dette svarer også til en forhøjelse på 7,4 mio. EUR ud over programmets 
oprindelige finansielle programmering, hvilket Kommissionen også foreslår for at afspejle 
størrelsen af bevillingerne for 2012 og 2013.

Forhøjelsen skal navnlig finansiere:

- En forøgelse af de ressourcer, der er til rådighed for projekter inden for alle 
politikområder, herunder klima, under budgetpost 07 03 07 (fra 240 mio. EUR i 2010 til 
260,13 mio. EUR i 2011-budgetforslaget).

- En stigning på 60 % i de ressourcer, der kan anvendes til støtteforanstaltninger, som 
Kommissionen iværksætter som støtte til klimapolitikken og -lovgivningen (en 
forøgelse på 7,2 mio. EUR mellem 2010 og 2011).

- Opretholdelse af støtten til Ngo’er og politiske støtteforanstaltninger for miljøet under 
hensyntagen til de øgede krav med hensyn til administrativ støtte til udvælgelse, 
overvågning og udbredelse af projektresultaterne i overensstemmelse med 
henstillingerne fra Revisionsretten og Europa-Parlamentet i forbindelse med 
dechargebeslutningen for 2008 (fremme af projektbæredygtighed).
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Under hensyntagen til disse forhold, er den budgetkontoplan, der er vedtaget for 2011-
budgetforslaget baseret på følgende med hensyn til LIFE+:

- Støtte til projekter og Ngo’er vil fortsat blive forvaltet af GD ENV som følge af kravene 
om retsgrundlag (det er ikke muligt på forhånd at fastlægge beløbet til finansiering af 
prioriteringerne vedrørende klimaændringer) – budgetpost 07 01 04 og 01 07 03 07.

- Foranstaltninger iværksat af Kommissionen til støtte af miljøpolitikken/udarbejdelse og 
gennemførelse af lovgivning (herunder støtte til udvælgelse, overvågning, revision og 
evaluering af projekter) bevares også under kapitel 07 03 – budgetpost 07 01 04 01 og 
07 03 07.

- Særlige budgetposter oprettet til støtte for foranstaltninger iværksat af Kommissionen til 
støtte for klimaindsatspolitikken/udarbejdelse og gennemførelse af lovgivning (herunder 
oplysningskampagner, publikationer og IT-systemerne CITL og ODS) – budgetpost 07 
01 04 05 og 07 12 01.

Life +

Kommissionens finansieringsafgørelse for udgifterne under 2010-budgettet blev vedtaget i 
oktober 2009.

Indkaldelsen af forslag blev offentliggjort den 4. maj 2010, og dækkede et samlet beløb på 
240.000.000 EUR. Projektforslag skulle sendes til den relevante nationale myndighed senest 
den 1. september 2010. Derefter vil de nationale myndigheder fremsende projektforslagene til 
Europa-Kommissionen inden den 4. oktober 2010 og Kommissionen vil kontrollere, om 
projektudkastene overholder kriterierne for støtteberettigelse under LIFE+ og vil vurdere 
forslagene på grundlag af udvælgelses- og tildelingskriterierne for LIFE+. Den endelige 
offentliggørelse af de projekter, der udvælges til at modtage støtte, forventes at ske i 
juli/august 2011 med projektstart tidligst den 1. september 2011.

Indkaldelsen af forslag er omfattet af en samlet forpligtelse, som i henhold til artikel 76 i 
budgetforordningen og artikel 92 i gennemførelsesbestemmelserne hertil er indgivet for et 
tilsvarende beløb, således at støtteaftalerne med modtagerne kan underskrives ved udgangen 
af 2011.

De forpligtelsesbevillinger, der er til rådighed i 2010, vil derfor blive udnyttet fuldt ud.

Betalingsbevillingerne (167 mio.) forventes at blive udnyttet fuldt ud.

Det Europæiske Miljøagentur

Der foreslås en forhøjelse på 2 % (i princippet den årlige pristalsregulering) af støtten til Det 
Europæiske Miljøagentur:

- stillingsfortegnelsen udvides med en stilling for at støtte agenturets rolle i 
jordobservationsprogrammet (GMES)
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- en omfordeling af bidragene for afsnit 1 og 2 til støtte for agenturets midtvejsstrategi om 
opbygning af en stærk intern ekspertise.

Den budgetmæssige gennemførelse for Det Europæiske Miljøagentur udviser et overskud på 
851 673 EUR, som af Europa-Kommissionen er blevet anvendt som formålsbestemte 
indtægter ved udformningen af budgetforslaget for agenturet, hvilket er i overensstemmelse 
med budgetmyndighedens krav med hensyn til agenturer, der ikke finansieres af gebyrer.  

Det bevillingsbeløb, der anmodes om i 2011-budgetforslaget, er derfor på 35.105.327 EUR og 
det samlede EU-støttebeløb, hvorved der tages hensyn til de formålsbestemte indtægter fra 
2009-overskuddet, er på 35 957 000 EUR.

Internationale miljøanliggender

Siden 2007 har den eksterne indsats på miljøområdet være omfattet af instrumenter for 
foranstaltninger udadtil under politikområde 21 (Udvikling), herunder navnlig gennem 
ENRTP (det tematiske program for miljø og bæredygtig forvaltning af naturressourcer, 
herunder energi, kapitel 21 04 i budgetforslaget).

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 2011 er i forhold til 
niveauet for 2010 (3.000.000 EUR). I budgetkontoplanen er den opdelt mellem kapitel 07 02 
(Internationale miljøanliggender) og det nye kapitel 07 11 (globale klimaanliggender), idet 
sidstnævnte omfatter obligatoriske bidrag til internationale aftaler på området for klima- og 
ozonnedbrydende stoffer (FN's rammekonvention om klimaændringer og Kyoto-protokollen, 
Wienerkonventionen og Montreal-protokollen).

Det bør bemærkes, at Kommissionen på baggrund af Københavnsaftalen foreslår en væsentlig 
forøgelse af ressourcerne til det tematiske program for miljø og bæredygtig forvaltning af 
naturressourcer, herunder energi (budgetpost 21 04 01), som navnlig omfatter:

- Et beløb på 50 mio. EUR til dækning af tiltag til begrænsning af og tilpasning til 
klimaændringerne i udviklingslandene, hvilket svarer til de tilsagn, der blev givet i 
Københavnsaftalen.

- Yderligere 15 mio. EUR i støtte til den globale klimaalliance med de mindst udviklede 
lande.

Budgetposter, der henhører under Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed - 
folkesundhed og fødevaresikkerhed 

Folkesundhed

Handlingsprogrammet for sundhed (17 03 06) med 45,7 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger 
for 2010 og et foreslået beløb på 47,06 mio. EUR for 2011 har til formål at supplere de 
nationale politikker og at tilskynde til samarbejde mellem medlemsstater, tiltrædelseslande og 
internationale organisationer.



PE443.010v03-00 8/10 AD\831901DA.doc

DA

Det har tre hovedmålsætninger, hvorefter man skal forbedre borgernes sundhedssikkerhed, 
fremme sundhed og udarbejde og formidle viden om sundhed. Den ubetydelige stigning er i 
overensstemmelse med den finansielle programmering.

Det samlede beløb, der er afsat til folkesundhed (17 03) på 205,11 mio. EUR, svarer til et fald 
på 15,77 mio. EUR i forhold til budgettet for 2010. Faldet er navnlig forbundet med ophøret 
af forordningen om tobaksfonden og finansieringen af tobaksproducenternes 
informationskampagne mod tobaksrygning.

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme

Budgettet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme blev 
nedsat med 3,49 mio. EUR som konsekvens af, at det ikke havde opbrugt alle dets kreditter 
for de foregående år. De ikke-brugte kreditter er af Europa-Kommissionen blevet anvendt 
som formålsbestemte indtægter ved udformningen af budgetforslaget for agenturet.

Det Europæiske Lægemiddelagentur

EU's bidrag til Det Europæiske Lægemiddelagentur beløber sig til 38,42 mio. EUR, hvoraf 
5,477 mio. er formålsbestemte indtægter. Kommissionen tilsidesætter igen Parlamentets 
holdning til behandling af formålsbestemte indtægter fra agenturer, som er afhængige af 
gebyrer.

Det bør endvidere bemærkes at der i 2011 kunne være behov for yderligere bevillinger til 
lægemiddelpakken, som for øjeblikket behandles i Europa-Parlamentet og Rådet.

Fødevare- og fodersikkerhed og veterinærforanstaltninger

I overensstemmelse med jord-til-bord-strategien for fødevare- og fodersikkerhed er formålet 
med denne aktion at frembringe forbedringer i hele fødevarekæden. Denne sektor er 
fuldstændig harmoniseret på EU-plan. Alligevel foreslås der et beløb på 340,3 mio. EUR 
under kapitel 17 04 (fødevare- og fodersikkerhed) for 2011, hvilket skal sammenholdes med, 
at der i 2010 var afsat 354,9 mio. EUR. 

Dette fald angår hovedsagelig foranstaltninger til udryddelse af dyresygdomme (15 mio. 
EUR) og foranstaltninger fra beredskabsfonden (10 mio. EUR). For så vidt angår 
foranstaltningerne til udryddelse af dyresygdomme skyldes faldet nedgangen i vaccinationer 
og andre foranstaltninger mod sygdommen bluetongue. Nedsættelsen af kreditterne til 
foranstaltninger fra beredskabsfonden skyldes usikkerheden med hensyn til midlernes 
anvendelse, da dette afhænger af, om der opstår sygdomsudbrud. Skulle der pludselig opstå et 
øget behov på grund af sygdomsudbrud vil der hurtigt kunne stilles kreditter til rådighed.

Der er blevet foreslået en stigning på 4 mio. EUR til nye foranstaltninger inden for området 
for fødevare- og foderkontrol til finansiering af ændringerne i EU-referencelaboratoriernes 
aktiviteter og en eventuel oprettelse af et yderligere laboratorium for biers sundhed.

For så vidt angår plantesundhedsforanstaltninger er der foreslået en lille stigning (0,45 mio. 
EUR).  De yderligere ressourcer er nødvendige, for at Kommissionen kan opfylde de nye 



AD\831901DA.doc 9/10 PE443.010v03-00

DA

opgaver og forpligtelser, som den har fået pålagt ved ikrafttrædelsen af forordning (EF) nr. 
1107/2009 om plantebeskyttelsesmidler. Disse nye opgaver og forpligtelser supplerer de 
fortsatte administrative aktiviteter for plantesundhed, som i de tidligere år er blevet finansieret 
over denne konto.  

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet

Planen er, at det endelige hovedsæde for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet 
(EFSA) skal være færdigt i marts 2011, og flytningen af EFSA's personale til de nye lokaler 
må derfor forventes at ske inden udgangen af året. Udgifterne ved anvendelsen af 
bygningerne er dækket af eksisterende budgetbevillinger, men de faktiske udgifter til 
tilpasning af lokaler, til administration af overflytningen, til dækning af dobbelte lejeudgifter i 
tre måneder i forbindelse med overflytningen, til flytning og opstilling af fælles faciliteter og 
til noget yderligere udstyr er der foreslået afsat et yderligere beløb på 3,29 mio. på EFSA's 
budget. 

Andre budgetposter, under ENVI's kompetenceområde

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA). 

På baggrund af Kommissionens forslag til forordning om markedsføring og anvendelse af 
biocidholdige produkter (KOM(2009)0267), hvorefter der fra 2013-2014 må forventes en 
række opgaver i forbindelse med vurdering og godkendelse af aktivstoffer, foreslår 
Kommissionen, at der oprettes de nødvendige budgetposter, således at der kan betales et 
tilskud så snart forordningen vedtages (budgetposter 07 03 60 01 and 07 03 60 02). Der er 
imidlertid ikke foreslået nogen forpligtelsesbevillinger, som skal gøre det muligt for agenturet 
at foretage de nødvendige forberedelser af dets nye opgaver i slutningen af 2011 og i 2012.

Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger

I 2011-budgetforslaget foreslår Kommissionen

- oprettelse af en ny forberedende foranstaltning vedrørende integration af klimaindsats 
og -tilpasning i EU's politikker (budgetpost 07 03 13)

- forlængelse af den forberedende foranstaltning vedrørende miljømæssig overvågning 
af Sortehavsområdet og et fælles europæisk rammeprogram for udviklingen af 
Sortehavsregionen (budgetpost 07 02 04).

Der blev vedtaget 9 pilotprojekter og forberedende foranstaltninger i 2010-budgettet, hvoraf 
de 8 gennemføres af GD ENV og 1 gennemføres af GD SANCO.
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