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 PROCEDURE  

På mødet den 27. juli 2004 valgte Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
Jutta D. Haug til rådgivende ordfører. 

På møder den 2. og 27. september 2004 behandlede udvalget udkastet til udtalelse. 

På sidstnævnte møde vedtog det nedenstående forslag (for:; imod: ; hverken/eller: ). 

Til stede under afstemningen var: Karl-Heinz Florenz (formand), Johannes Blokland, Satu 
Maijastiina Hassi og Georgs Andrejevs (næstformænd), Jutta D. Haug (rådgivende ordfører), 
og 
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KORT BEGRUNDELSE 

Baggrund 

Kommissionen vedtog det foreløbige budgetforslag (FBF) for 2005 for EU 25 den 28. april 
2004. FBF følger prioriteringerne i den årlige politikstrategi (APS), som Europa-Parlamentet i 
hovedtræk var indforstået med og selv har overtaget. 

De foreslåede bevillinger beløber sig til i alt 117,2 mia. EUR i forpligtelser (+ 5,2% i forhold 
til 2004) og 109,5 mia. EUR i betalinger (9,8% i forhold til 2004) for EU 25. Betalingerne 
udgør 1,03% af Fællesskabets BNI, hvilket betyder, at der stadig er en vis margen (4,7 mia. 
EUR) under loftet i de finansielle overslag. 

I FBF er der afsat bevillinger til EU's politiske prioriteringer, dvs. til at sikre udvidelsens 
succes, øge konkurrenceevnen og samhørigheden, forbedre sikkerheden og det europæiske 
statsborgerskab og overtage nye eksterne ansvarsområder, især i de tilstødende områder. 

Situationen inden for de enkelte udgiftsområder 

Situationen inden for de enkelte udgiftsområder fremgår af nedenstående tabel. Tallene er 
som følger (ABB-kontoplan, 2004: EU 25): 

mio. EUR 

 Budget 2004 FBF 2005 
(Kommissionen) (1) 

FB 2005 
(Rådet) (2) 

Landbrug 46.781 50.675
(+8,3%)

49.675

Strukturforanstalt-
ninger 

41.035 42.378
(+3,3%)

42.378

Interne politikker 8.705 8.958
(+2,9%)

8.903

Foranstaltninger 
udadtil 

5.176 5.234
(+1,1%)

5.104

Administration 6.121 6.360
(+3,9%)

6.308

Reserver 0.442 0.446
(+0,9%)

0,446

Førtiltrædelsesstøtte 1.733 1.856
(+7,1%)

1.856

Kompensation 1.410 1.305
(-7,4%)

1.305

I alt 111.404 117.214
(+5,2%)

115.977

(1) Ændring i forhold til 2004-budgettet. 
(2) COREPER's ændringer til FBF 2005. 
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Miljøpolitik og folkesundhed 

På miljøområdet er der i budgetforslaget for 2005 tale om en nedskæring i forhold til 
regnskabsåret 2004. Forpligtelsesbevillingerne udgør i alt 250,537 mio. EUR, hvilket er 6,2% 
mindre end året før. Faldet skyldes først og fremmest nedskæringen af udgifterne til Life-
programmet, som bliver udvidet til 2005-2006. I henhold til den aftale, der er indgået mellem 
Parlamentet og Rådet om udvidelsen, vil det samlede beløb til de tre områder, der indgår i 
programmet (natur, miljø og tredjelande), blive på 150 mio. EUR sammenlignet med 167,7 
mio. EUR i 2004. Dertil kommer, at Urban-programmet udløber i 2004. Kommissionen 
foreslår forhøjelse af bevillingerne til fremme af ngo'er på miljøområdet (+0,8 mio. EUR), 
civilbeskyttelse (+1,0 mio. EUR) og bekæmpelse af havforurening (+2,0 mio. EUR). 

Hvad angår gennemførelsen af miljøpolitikken og udviklingen af nye politikinitiativer, er der 
foretaget en mindre forhøjelse af det samlede beløb (23,5 mio. EUR sammenlignet med 22,2 
mio. EUR i 2004). Kommissionens forslag markerer også et skift mellem de to områder, idet 
støtten til gennemførelsen forhøjes, mens støtten til udviklingen af nye politikinitiativer 
nedskæres en smule. 

Udgifterne til folkesundhed er fordelt mellem folkesundhedsprogrammer (i alt 58,9 mio. 
EUR), tobaksfonden (14,4 mio. EUR) og det nye EU-center for forebyggelse af og kontrol 
med sygdomme (se nedenstående). 

Bevillingerne til folkesundhedsprogrammer dækker aktionsudgifterne (51,3 mio. EUR) og de 
administrative udgifter (7,6 mio. EUR). Størstedelen af de administrative udgifter (4,6 mio. 
EUR) vil blive overført til det nye center, så snart det er oprettet. 

Tobaksfonden forvaltes af GD Sundhed og Forbrugerbeskyttelse og GD Landbrug i 
fællesskab. Den finansieres ved hjælp af tilbageholdelse af en procentdel af den præmie, der 
betales til tobaksproducenter for produktionen i år n-1 i henhold til forordning 2182/2002. For 
2005 bliver det samlede beløb på 28,8 mio. EUR, beregnet på basis af en 
tilbageholdelsesprocent på 3. 

Agenturerne: EEA, EMEA, EFSA og ECDPC 

Det foreslåede tilskud til Det Europæiske Miljøagentur (EEA) er på i alt 26,9 mio. EUR, 
hvilket er 0,3 mio. EUR mindre end i år. 14,0 mio. EUR heraf vil gå til administrative 
udgifter, og 12,9 mio. EUR til aktionsudgifter. 

Kommissionen foreslår en mindre forhøjelse af de administrative udgifter for Det Europæiske 
Lægemiddelagentur (EMEA) i forhold til sidste år, men ingen forhøjelse af aktionsudgifterne. 
Tilskuddet fra EU vil dermed komme op på 25,4 mio. EUR. Desuden vil tilskuddet til 
afgiftsfritagelser for lægemidler til sjældne sygdomme blive forhøjet med 0,2 mio. EUR til 
3,7 mio. EUR. 

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) vil begynde at flytte sine aktiviteter til 
sit faste hjemsted i Parma til efteråret. Flytningen vil efter planen være overstået i løbet af et 
år. Kommissionen foreslår et budget på 36,7 mio. EUR, hvoraf 13,9 mio. EUR skal gå til 
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aktionsudgifter og 22,8 mio. EUR til administrative udgifter. En del af de administrative 
bevillinger skal efter planen anvendes til finansiering af flytningen fra Bruxelles til Parma. 
Forhøjelsen i forhold til 2004 (+27%) er udsprunget af de operationelle behov, der er 
defineret i EFSA's arbejdsprogram, og gør det muligt at opbygge agenturets interne 
ekspertfaciliteter. En del af forhøjelsen hænger sammen med de nye opgaver, EFSA har fået 
overdraget ud over de oprindeligt planlagte. Dertil hører bl.a. udvikling af ernæringsmæssige 
profiler og reevaluering af alle tilladte tilsætningsstoffer. 

Forordningen om oprettelse af et europæiske center for forebyggelse af og kontrol med 
sygdomme blev vedtaget i foråret 2004. Forberedelserne af den praktiske oprettelse af centret 
er nu i gang. Centret vil optage arbejdet i Stockholm i 2005, og der er afsat et beløb på 4,8 
mio. EUR til det første år. 

Kemikalier 

Ansvaret for forberedelserne med henblik på etablering af REACH er blevet overdraget til 
GD Erhvervspolitik. Der er oprettet en budgetpost (02 04 04, p.m.). Imidlertid er 
bevillingerne til overgangsfasen opført under budgetposten 02 04 01 (Det indre markeds 
funktion og udvikling). 
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FORSLAG 

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

1. påpeger, at landbrugs- og strukturpolitikken har stor indflydelse på miljøet; understreger, 
at det efter udvidelsen er blevet mere presserende end nogensinde før at føre en "grøn" 
fællesskabspolitik ved at foretage omhyggelige og metodologisk forsvarlige evalueringer 
af indvirkningerne på miljøet inden for alle politikområder; 

2. finder det foruroligende, at så få tjenestemænd i GD Miljø er beskæftiget med 
overtrædelsesprocedurer, navnlig fordi overtrædelsessager vedrørende miljøet konstant 
udgør næsten halvdelen af alle verserende overtrædelsessager i EU, og opfordrer 
Kommissionen til at foretage en kraftig forhøjelse af antallet af tjenestemænd inden for 
denne sektor i overensstemmelse med prioriteringen af bæredygtig vækst og med 
Kommissionens rolle som traktaternes vogter og dermed som ansvarlig for den korrekte 
gennemførelse af EU's miljøforordninger og -direktiver; 

3. opfordrer kraftigt Kommissionen til at afsætte tilstrækkelige personaleressourcer, således 
at miljøprogrammer og -politikker kan gennemføres både i de gamle og i de nye 
medlemsstater; støtter strategien med at lægge større vægt på gennemførelsen end på nye 
politikinitiativer; 

4. sætter spørgsmålstegn ved det hensigtsmæssige i at placere forberedelserne med henblik 
på oprettelse af et agentur til varetagelse af REACH i GD Erhvervspolitik; forventer under 
alle omstændigheder et godt samarbejde mellem GD Erhvervspolitik og GD Miljø; 
anmoder Kommissionen om at aflægge regelmæssige beretninger til Miljøudvalget om 
samarbejdet mellem de to generaldirektorater og det forberedende arbejde med henblik på 
oprettelsen af agenturet; 

5. noterer sig og accepter i store træk e stramninger, der er foretaget på 2005-budgettet, og 
støtter næsten samtlige dele af Kommissionens foreløbige budgetforslag. 
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