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 PROCEDURA  

Na posiedzeniu w dniu 27 lipca 2004, Jutta D. Haug powołana została przez Komisję 
Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności na 
sprawozdawcę komisji opiniodawczej. 

Na posiedzeniach w dniach 2 i 27 września 2004 r., Komisja rozpatrzyła projekt opinii. 

Na ostatnim z posiedzeń, Komisja przyjęła poniższe wskazówki ... głosami "za", ... głosami 
"przeciw", przy ... głosach wstrzymujących się. 

W chwili głosowania obecni byli Karl-Heinz Florenz (przewodniczący), Johannes Blokland 
(wiceprzewodniczący), Satu Maijastiina Hassi (wiceprzewodniczący) i Georgs Andrejevs 
(wiceprzewodniczący), Jutta D. Haug (sprawozdawca komisji opiniodawczej), oraz...,  
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KRÓTKIE UZASADNIENIE 

Kontekst 
 
Dnia 28 kwietnia 2004 r. Komisja Europejska przyjęła Wstępny Projekt Budżetu (PDB) na 
rok 2005 dla UE złożonej z 25 Państw Członkowskich. PDB przejmuje priorytety ujęte w 
Rocznej Strategii Koordynacji (APS - Annual Policy Strategy), na które w większości 
przypadków Parlament Europejski wyraził zgodę i które przyjął.  
 
Proponowane kwoty wynoszą w sumie 117,2 mld euro w środkach na zobowiązania (+5,2% 
w stosunku do 2004 r.) oraz 109,5 mld euro w środkach na płatności (9,8% w stosunku do 
2004 r.). Płatności stanowią 1,03% wspólnotowego dochodu narodowego brutto (GNI), a tym 
samym pozostawiają pewien margines finansowy (4,7 mld) w stosunku do górnego pułapu 
Perspektywy Finansowej. 
 
Wstępny Projekt Budżetu przyznaje środki do wykorzystania na priorytetowe cele polityki 
UE, to znaczy na pomyślny przebieg rozszerzenia UE, wzmocnienie konkurencyjności i 
spójności, poprawę bezpieczeństwa i statusu obywatelstwa europejskiego oraz sprostanie 
nowym zadaniom, jakie stoją przed polityką zewnętrzną, zwłaszcza na obszarach 
przygranicznych.  
 

Przegląd poszczególnych kategorii wydatków 
 
Poniżej przedstawiono przegląd poszczególnych kategorii wydatków. Poszczególnym 
kategoriom przeznaczono następujące sumy (wg nomenklatury ABB - Activity Based 
Budgeting - na rok 2004: EU-25): 
 
          w milionach euro 

 
Budżet 2004  PDB 2005 

(Komisja) (1) 
DB 2005 
(Rada) (2) 

Rolnictwo 
46.781 50.675 

(+8.3%) 
49.675 

Działania 
strukturalne 

41.035 42.378 
(+3.3%) 

42.378 

Polityki wewnętrzne   8.705   8.958 
(+2.9%) 

  8.903 

Działania 
zewnętrzne 

  5.176   5.234 
(+1.1%) 

  5.104 

Wydatki 
administracyjne 

  6.121   6.360 
(+3.9%) 

  6.308 

Rezerwy i środki 
tymczasowe 

   0.442    0.446 
(+0.9%) 

  0.446 
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Strategia 
przedakcesyjna 

  1.733   1.856 
(+7.1%) 

  1.856 

Odszkodowania 1.410   1.305 
(-7.4%) 

  1.305 

OGÓŁEM 111.404 117.214 
(+5.2%) 

115.977 

 
(1) Zmiana w stosunku do budżetu na 2004 r. 
(2) Poprawki Komitetu Stałych Przedstawicieli do PDB 2005 
 
Polityka ochrony środowiska i zdrowia publicznego 
 
Propozycje budżetowe dotyczące wydatków na ochronę środowiska w roku 2005 wskazują 
na redukcję środków w stosunku do 2004 r. Proponowane środki na zobowiązania wynoszą 
ogółem 250 537 mln euro, co stanowi 6,2% mniej niż w roku wcześniejszym. Redukcja 
kwoty wynika w głównej mierze ze zmniejszenia wydatków na program LIFE, który 
rozciągnięto na lata 2005-2006. Zgodnie z porozumieniem osiągniętym pomiędzy 
Parlamentem a Radą na temat wydłużenia programu, ogólna kwota przeznaczona na trzy 
komponenty programu (Nature, Środowisko, Kraje Trzecie) wyniesie 150 mln euro w 2005 r. 
w stosunku do 167,7 mln euro w 2004 r.  Ponadto w 2004 r. zakończony zostanie program 
Urban. Komisja proponuje zwiększenie środków na promocję organizacji pozarządowych 
zaangażowanych w ochronę środowiska naturalnego (+ 0,8 mln euro), ochronę ludności (+ 
0,1 mln euro) oraz zwalczanie zanieczyszczeń środowiska morskiego (+ 2 mln euro).   
 
Jeśli chodzi o wdrożenie polityki ochrony środowiska oraz promowanie nowych inicjatyw, 
notuje się nieznaczny wzrost w przyznanej kwocie na wydatki (23,5 mln euro w stosunku do 
22,2 mln euro w 2004 r.). Komisja obiecuje również dokonanie przesunięcia pomiędzy 
dwoma komponentami, polegającą na zwiększeniu finansowania wdrażania istniejących 
inicjatyw, przy nieznacznym zmniejszeniu finansowania nowych. 
 
Wydatki na zdrowie publiczne podzielone są pomiędzy Program Zdrowia Publicznego 
(Public Health Programme - w sumie 58,9 mln euro), Fundusz Tytoniowy Wspólnoty 
(Community tobacco fund - 14,4 mln euro) oraz Europejski Ośrodek Zapobiegania i Kontroli 
Chorób (zobacz poniżej).  
 
Środki przyznane na Program Zdrowia Publicznego przeznaczone są na pokrycie wydatków 
operacyjnych (51,3 mln euro) oraz administracyjnych (7,6 mln euro). Większa część 
wydatków administracyjnych (4,6 mln euro) zostanie przesunięta do nowej Agencji 
Wykonawczej, kiedy tylko ona powstanie.  
 
Funduszem Tytoniowym Wspólnoty kierują wspólnie Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i 
Ochrony Konsumentów (SANCO) oraz Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa (AGRI). Jest on 
finansowany na zasadzie odliczenia z premii wypłacanej producentom tytoniu za rok n-1 
zbiorów zgodnie z Rozporządzeniem 2182/2002 W roku 2005 ogólna kwota środków, 
uzyskanych z odliczenia 3% premii, wyniesie 28,8 mln euro. 
 
Agencje: EEA, EMEA, EFSA i ECDPC 
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Proponowana dotacja dla Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska (EEA) opiewa w sumie 
na 26,9 mln euro, co stanowi 0,3 mln euro mniej w porównaniu z obecnym rokiem. Z tej 
sumy 14 mln euro przeznaczonych jest na wydatki administracyjne, a 12,9 mln euro - na 
wydatki operacyjne. 
 
Komisja proponuje nieznaczne, w porównaniu z rokiem ubiegłym, zwiększenie dotacji 
wyłącznie do wydatków administracyjnych (nie operacyjnych) Europejskiej Agencji ds. 
Oceny Produktów Medycznych (EMEA). Dotacja EU wyniesie w sumie 25,4 mln euro. 
Ponadto z 0,2 do 3,7 mln euro wzrośnie subwencja w celu wyrównania zwolnień z opłat za 
leki stosowane w rzadkich chorobach (tzw. orphan drugs). 
 
Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) rozpocznie tej jesieni kierowanie  swą 
działalnością ze swej stałej siedziby w Parmie. Przeprowadzka zakończy się w tym roku jak 
zaplanowano. Komisja proponuje Urzędowi budżet o sumie 36,7 mln euro, z czego 13,9 mln 
euro przeznaczone są na wydatki operacyjne, a 22,8 mln - na wydatki administracyjne. 
Przewiduje się, że część środków administracyjnych wykorzystana zostanie na 
przeprowadzkę Urzędu z Brukseli do Parmy. Wzrost sumy środków w porównaniu do 2004 r. 
(+27%) wynika z potrzeb operacyjnych określonych w programie roboczym Urzędu i posłuży 
utworzeniu własnego ośrodka ekspertyz naukowych EFSA.   Część dotacji dotyczy nowych 
zadań, jakimi dodatkowo zajmie się EFSA w porównaniu do problematyki, jaką mu 
wyznaczono początkowo. Należy do nich, między innymi, rozwijanie profili żywieniowych 
oraz ponowna ocena wszystkich dozwolonych dodatków spożywczych.  
 
Wiosną 2004 r. przyjęto rozporządzenie ustanawiające Europejski Ośrodek Zapobiegania i 
Kontroli Chorób (ECDPC). Obecnie są w trakcie przygotowania do praktycznego otwarcia 
Ośrodka.  W 2005 r., z siedziby w Sztokholmie, rozpocznie on swą działalność, na której 
pierwszy rok przeznaczono 4,8 mln euro.  
 
Chemikalia  
 
Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw została obarczona odpowiedzialnością za 
przygotowanie programu REACH (Registration, Evaluation and Autorisation of chemicals - 
rejestracja, ocena i autoryzacja chemikaliów). Stworzono osobną linię budżetową (02 04 04, 
p.m.). W okresie przejściowym, jednakże, środki znajdują się w pozycji budżetowej 02 04 01 
(„Funkcjonowanie i rozwój rynku wewnętrznego”). 
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WSKAZÓWKI 

Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zwraca się 
do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
propozycji rezolucji następujących wskazówek: 

1 Zwraca uwagę, że obszar działalności polityk rolnictwa i strukturalnej mają ogromne 
konsekwencje dla środowiska naturalnego; podkreśla, że po rozszerzeniu UE, potrzeba 
realizacji polityki wspólnotowej „wrażliwej” na problemy środowiska naturalnego 
poprzez kontynuację bacznej, metodycznej  i realistycznej oceny wpływu wszystkich 
obszarów polityk na środowisko naturalne, jest jeszcze pilniejsza niż dotychczas;  

2 Wyraża swoje zaniepokojenie niską liczną urzędników Dyrekcji Generalnej ds. Ochrony 
Środowiska zajmujących się postępowaniem o naruszenie prawa, zwłaszcza że sprawy o 
naruszenie zobowiązań odnoszące się do środowiska naturalnego regularnie stanowią 
prawie połowę będących w toku spraw tego typu w UE, i dlatego zwraca się do Komisji o 
istotne zwiększenie liczby urzędników tego sektora zgodnie z priorytetem, jakim stał się 
trwały rozwój, oraz stosownie do roli Komisji jako strażniczki Traktatów, a tym samym 
odpowiedzialnej za poprawne wdrożenie rozporządzeń i dyrektyw UE dotyczących 
ochrony środowiska; 

3 Zachęca Komisję do zapewnienia odpowiedniej ilość personelu, by programy i polityki 
obszaru ochrony środowiska mogły być wprowadzane zarówno w starych jak i nowych 
Państwach Członkowskich; opowiada się za strategicznym podejściem polegającym na 
uwypukleniu raczej wdrożenia starych niż wprowadzania nowych inicjatyw; 

4 Wyraża swoje wątpliwości, czy powierzenie DG ds. Przedsiębiorstw zadania 
przygotowania podstaw Agencji zajmującej się programem REACH, jest odpowiednim 
krokiem; abstrahując od tego, oczekuje owocnych rezultatów współpracy między DG ds. 
Przedsiębiorstw a DG ds. Ochrony Środowiska; zwraca się do Komisji z prośbą o 
regularne dostarczanie Komisji Ochrony Środowiska sprawozdań na temat postępu we 
współpracy pomiędzy tymi dwiema Dyrekcjami oraz o stanie prac przygotowawczych 
dotyczących założenia tej Agencji; 

5 Przyjmuje do wiadomości i w większości uznaje ograniczenia w budżecie na 2005 r., 
zgadzając się z prawie wszystkimi częściami Wstępnego Projektu Budżetu. 
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