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 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  

Κατά τη συνεδρίασή της στις 27 Ιουλίου 2004, η  Επιτροπή Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας 
και Ασφάλειας των Τροφίµων όρισε συντάκτρια γνωµοδότησης την Jutta D. Haug. 

Κατά τις συνεδριάσεις της στις 2 και 27 Σεπτεµβρίου 2004, η επιτροπή εξέτασε το σχέδιο 
γνωµοδότησης. 

Κατά την τελευταία ως άνω συνεδρίαση, η επιτροπή ενέκρινε τις ακόλουθες προτάσεις µε ... 
ψήφους υπέρ, ... ψήφους κατά και ... αποχές/οµόφωνα. 

Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές Karl-Heinz Florenz (πρόεδρος), Johannes 
(Hans) Blokland , Satu Maijastiina Hassi καιGeorgs Andrejevs (αντιπρόεδροι), Jutta D. Haug 
(Συντάκτρια γνωµοδότησης) και... . 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Ιστορικό 

Η Επιτροπή ενέκρινε το Προσχέδιο Προϋπολογισµού (ΠΣΠ) για το 2005 και για την ΕΕ των 
25 κρατών µελών στις 28 Απριλίου 2004. Το ΠΣΠ ακολουθεί τις προτεραιότητες που 
καθορίζονται στο πλαίσιο της Ετήσιας Πολιτικής Στρατηγικής (ΕΠΣ) που συµφωνήθηκε 
κατά κύριο λόγο και έγινε δεκτή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Οι προτεινόµενες πιστώσεις που ανέρχονται συνολικά σε 117.2 δισ. € για υποχρεώσεις 
(+5.2% σε σχέση µε το 2004) και 109.5δισ. € για πληρωµές (+ 9.8% σε σχέση µε το 2004) για 
την ΕΕ των 25. Οι πληρωµές αποτελούν το 1.03% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήµατος 
(ΑΕΕ) της Κοινότητας αφήνοντας έτσι κάποιο περιθώριο (4.7δισ.) εντός του ανωτάτου ορίου 
των ∆ηµοσιονοµικών Προοπτικών. 

Το ΠΣΠ κατανέµει πόρους στις πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ όπως στην εξασφάλιση της 
επιτυχίας της διεύρυνσης, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της συνοχής, τη 
βελτίωση της ασφάλειας και του αισθήµατος του ανήκειν στην Ευρώπη και την ανάληψη 
νέων εξωτερικών ευθυνών ιδίως στις γειτονικές περιοχές. 

Κατάσταση όσον αφορά τις µεµονωµένες κατηγορίες δαπανών 

Παρουσιάζεται παρακάτω η κατάσταση στις µεµονωµένες κατηγορίες. Τα στοιχεία για τις 
µεµονωµένες κατηγορίες έχουν ως εξής (ονοµατολογία ΠΒ∆ (Προϋπολογισµός Βάσει 
∆ραστηριοτήτων) 2004: ΕΕ-25): 

          Εκ. € 

 
Προϋπολογισµός 
2004  

2005 ΠΣΠ 
(Επιτροπή) (1) 

2005 ΣΠ 
(Συµβούλιο)(2) 

Γεωργία  
46.781 50.675 

(+8.3%) 
49.675 

∆ιαρθρωτικές 
ενέργειες 

41.035 42.378 
(+3.3%) 

42.378 

Εσωτερικές 
πολιτικές 

  8.705   8.958 
(+2.9%) 

  8.903 

Εξωτερικές 
ενέργειες 

  5.176   5.234 
(+1.1%) 

  5.104 

∆ιοικητικές δαπάνες   6.121   6.360 
(+3.9%) 

  6.308 

Αποθεµατικά και 
προβλέψεις 

   0.442    0.446 
(+0.9%) 

  0.446 

Προενταξιακή 
στρατηγική 

  1.733   1.856 
(+7.1%) 

  1.856 

Αντιστάθµιση 1.410   1.305 
(-7.4%) 

  1.305 

ΣΥΝΟΛΟ  111.404 117.214 
(+5.2%) 

115.977 
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(1) Μεταβολή σε σχέση µε τον προϋπολογισµό του 2004   
(2) Τροποποιήσεις COREPER στο ΠΣΠ 2005 
 
Πολιτική περιβάλλοντος δηµόσια υγεία 
 
Η πρόταση του προϋπολογισµού 2005 για το περιβάλλον συνιστά µείωση σε σχέση µε το 
2004. Οι πιστώσεις υποχρεώσεων ανέρχονται συνολικά σε 250.537 εκ. €, ποσό κατά 6.2% 
κατώτερο σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Η µείωση οφείλεται ως επί το πλείστον στην 
πτωτική πορεία των δαπανών στο πλαίσιο του προγράµµατος LIFE που θα παραταθεί έως το 
2005-2006. Βάσει της συµφωνίας στην οποία κατάληξαν το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο 
σχετικά µε την παράταση,  το συνολικό ποσόν για τους 3 κλάδους του προγράµµατος (Φύση, 
Περιβάλλον, Τρίτες Χώρες) θα ανέρχεται σε 150 εκ. € το 2005 έναντι των 167.7 εκ.€ του 
2004. Επιπλέον, το πρόγραµµα Urban εκπνέει το 2004. Η Επιτροπή προτείνει αυξήσεις για 
την προώθηση των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του περιβάλλοντος (+0.8 εκ. 
€), της πολιτικής προστασίας (+1.0εκ.€) και της θαλάσσιας ρύπανσης (+2.0εκ.€). 
 
Όσον αφορά την εφαρµογή της πολιτικής περιβάλλοντος και την ανάπτυξη νέων πολιτικών 
πρωτοβουλιών, παρατηρείται µικρή αύξηση στο συνολικό ποσόν (23.5 εκ. € σε σχέση µε τα 
22.2 του 2004). Η πρόταση της Επιτροπής επιφέρει επίσης κάποια µεταβολή µεταξύ των δύο 
αυτών σκελών αυξάνοντας τη χρηµατοδότηση για την εφαρµογή και µειώνοντάς την 
ελαφρώς για την ανάπτυξη νέων πολιτικών πρωτοβουλιών. 
 
Οι δαπάνες για τη δηµόσια υγεία κατανέµονται µεταξύ του Προγράµµατος ∆ηµόσιας Υγείας 
(σύνολο 58.9 εκ. €), του Κοινοτικού Ταµείου Καπνού (14.4 εκ. €) και του νέου Ευρωπαϊκού 
Κέντρου Πρόληψης Ασθενειών και Ελέγχου (βλ. κάτωθι). 
 
Οι πιστώσεις για το Πρόγραµµα ∆ηµόσιας Υγείας καλύπτουν τις επιχειρησιακές (51.3 εκ. €) 
και τις διοικητικές (7.6 εκ. €) δαπάνες. Το µεγαλύτερο µέρος των διοικητικών δαπανών θα 
µεταφερθεί στο νέο Εκτελεστικό Οργανισµό µόλις αυτός συγκροτηθεί. 
 
Το Ταµείο Καπνού διαχειρίζονται από κοινού οι Γ∆ ΥΓΕΙΑΣ και Γ∆ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. 
Χρηµατοδοτείται επί τη βάσει της παρακράτησης ενός ποσοστού από την πριµοδότηση που 
καταβάλλεται στους καπνοπαραγωγούς για τις συγκοµιδές του έτους n-1 σύµφωνα µε τον 
κανονισµό 2182/2002. Για το 2005, το συνολικό ποσόν θα ανέλθει στα 28.8 εκ. € µε ποσοστό 
παρακράτησης 3%. 
 
Οργανισµοί: EEA,EMEA, EFSA και ECDPC  
 
Η προτεινόµενη επιδότηση για τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Περιβάλλοντος (ΕΕΑ) ανέρχεται 
συνολικά σε 26.9 εκ. €, ποσό κατά 0.3 εκ. κατώτερο του τρέχοντος έτους. Από το ποσόν 
αυτό, τα 14 εκ. προορίζονται για διοικητικές δαπάνες και τα 12.9 για επιχειρησιακές. 
 
Η Επιτροπή προτείνει ελαφρά αύξηση στις διοικητικές δαπάνες του Ευρωπαϊκού Οργανισµού 
Φαρµάκων (ΕΜΕΑ) σε σύγκριση µε το παρελθόν έτος, χωρίς αύξηση για τις επιχειρησιακές. 
Η επιδότηση της ΕΕ θα ανέλθει εποµένως σε 25.4 εκ. € συνολικά. Επιπλέον, η επιδότηση για 
παραίτηση από οικονοµικά δικαιώµατα όσον αφορά τα ορφανά φάρµακα θα αυξηθεί από τα 
0.2 εκ. € σε 3.7 εκ. €. 
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Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίµων (EFSA) θα αρχίσει να µεταθέτει τις 
δραστηριότητές της στη µόνιµη έδρα της στην Πάρµα το φθινόπωρο. Η όλη µετακίνηση 
προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους. Η Επιτροπή προτείνει προϋπολογισµό 36.7 εκ. 
€ τα 13.9 εκ των οποίων θα καλύπτουν τις επιχειρησιακές δαπάνες και τα 22.8 τις διοικητικές. 
Τµήµα των διοικητικών πιστώσεων προβλέπεται για τη χρηµατοδότηση της µεταφοράς από 
τις Βρυξέλλες στην Πάρµα. Αιτία της αύξησης (+27%) σε σχέση µε το 2004 είναι οι 
επιχειρησιακές ανάγκες που προσδιορίζονται στο πρόγραµµα εργασίας της EFSA και η 
ολοκλήρωση της συγκρότησης εσωτερικών υπηρεσιών επιστηµονικής εµπειρογνωµοσύνης. 
Τµήµα της αύξησης σχετίζεται µε τα νέα καθήκοντα της EFSA πέραν των αρχικά 
προβλεποµένων. Στα καθήκοντα αυτά περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων η ανάπτυξη 
διατροφικών προτύπων και η επαναξιολόγηση όλων των επιτρεποµένων προσθετικών 
τροφίµων. 
 
Ο κανονισµός για την ίδρυση  του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης Ασθενειών και Ελέγχου 
(ECDPC) εγκρίθηκε την άνοιξη του 2004. Οι προετοιµασίες για τη συγκρότηση του Κέντρου 
στην πράξη βρίσκονται σε εξέλιξη. Το Κέντρο θα λειτουργήσει στη Στοκχόλµη το 2005 και 
για το πρώτο έτος λειτουργίας του  προβλέπεται ποσόν ύψους 4.8 εκ. €. 
 
Χηµικά 
 
Την ευθύνη για τις προπαρασκευαστικές εργασίες όσον αφορά  το σύστηµα REACH έχει 
αναλάβει η Γ∆ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Έχει δηµιουργηθεί στον προϋπολογισµό η θέση 02 04 04 
p.m. Ωστόσο, οι πιστώσεις για τη µεταβατική φάση καλύπτονται από τη θέση 02 04 01 
("Λειτουργία και ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς").    
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων καλεί την 
Επιτροπή Προϋπολογισµών, που είναι αρµόδια επί της ουσίας, να συµπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσµατός της τα ακόλουθα στοιχεία: 

1. Επισηµαίνει ότι η γεωργική και η διαρθρωτική πολιτική έχουν τεράστιες επιπτώσεις στο 
περιβάλλον· τονίζει  ότι µετά τη διεύρυνση, η ανάγκη να δοθεί µια περιβαλλοντική 
κατεύθυνση στις πολιτικές της Κοινότητας στην πράξη µε προσεκτικές και µεθοδολογικά 
άρτιες αξιολογήσεις σε όλους τους τοµείς πολιτικής είναι περισσότερο επιτακτική σε 
σχέση µε το παρελθόν· 

2. Εκφράζει την ανησυχία του για το χαµηλό αριθµό υπαλλήλων στη Γ∆ Περιβάλλοντος που 
ασχολούνται µε τις διαδικασίες παραβίασης, τη στιγµή ιδιαίτερα που οι υποθέσεις 
παραβίασης σχετικά µε το περιβάλλον αντιπροσωπεύουν το ήµισυ σχεδόν των 
εκκρεµουσών υποθέσεων σε επίπεδο ΕΕ και ζητεί από την Επιτροπή να αυξήσει 
σηµαντικά τον αριθµό των υπαλλήλων στο συγκεκριµένο τοµέα σύµφωνα µε την 
προτεραιότητα που έχει αποδοθεί στην αειφόρο ανάπτυξη και τα καθήκοντά της ως 
θεµατοφύλακα των Συνθηκών και εποµένως υπεύθυνης για την ορθή εφαρµογή των 
κανονισµών και οδηγιών της ΕΕ σχετικά µε το περιβάλλον· 

3. Καλεί επειγόντως την Επιτροπή να αφιερώσει το κατάλληλο προσωπικό στην εφαρµογή 
των προγραµµάτων και πολιτικών στον τοµέα του περιβάλλοντος τόσο στα παλαιά όσο 
και στα νέα κράτη µέλη· υποστηρίζει τη στρατηγική προσέγγιση να δοθεί µεγαλύτερη 
σηµασία στην εφαρµογή παρά στην εισαγωγή νέων πολιτικών πρωτοβουλιών· 

4. Αναρωτάται εάν τα προπαρασκευαστικά µέτρα για την Υπηρεσία που θα ασχοληθεί µε το 
σύστηµα REACH είναι σωστό να ενταχθούν στη Γ∆ Επιχειρήσεων· αναµένει εν πάση 
περιπτώσει µια καλή συνεργασία µεταξύ Γ∆ Επιχειρήσεων και Γ∆ Περιβάλλοντος· ζητεί 
από την Επιτροπή να παρέχει στην Επιτροπή Περιβάλλοντος σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα εκθέσεις για την πρόοδο όσον αφορά τη συνεργασία των δύο Γ∆ και τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες για τη συγκρότηση της Υπηρεσίας· 

5. Αναγνωρίζει και κυρίως αποδέχεται τις ανάγκες του προϋπολογισµού 2005 και 
υποστηρίζει όλα σχεδόν τα τµήµατα του Προσχεδίου Προϋπολογισµού της Επιτροπής.  
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