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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Ozadje 
 
Komisija je dne 28. aprila 2004 sprejela predhodni predlog proračuna (PPP) za leto 2005 za 
EU s 25-imi državami članicami.  PPP temelji na prednostnih nalogah, določenih v okviru 
letnega strateškega načrtovanja (LSN), ki jih je v veliki večini Parlament sprejel in prevzel.   
 
Predlagane odobritve za EU-25 znašajo pri prevzetih obveznostih 117,2 mrd evrov (5,2% več 
kot leta 2004) in pri plačilih 109,5 mrd evrov (9,8% več kot leta 2004). Plačila predstavljajo 
1,03% BND Skupnosti in tako ostaja razlika (4,7 mrd) do zgornje meje, določene v finančnem 
načrtu. 
 
PPP namenja sredstva za politične prednostne naloge EU, tj. za zagotovitev uspeha širitve, za 
izboljšanje konkurenčnosti in okrepitev kohezije, za izboljšanje varnosti, za izpopolnjevanje 
evropskega državljanstva ter za prevzem novih odgovornosti do drugih držav, zlasti sosednjih.  
 

Stanje po posameznih kategorijah izdatkov 
 
Stanje v posameznih kategorijah je predstavljeno spodaj. Zneski za posamezne kategorije so 
naslednji (nomenklatura ABB, 2004: EU-25): 
          milijoni evrov 

 
Proračun 2004 PPP 2005 

(Komisija) (1) 
PP 2005 
(Svet)(2) 

Kmetijstvo 
46.781 50.675 

(+8.3%) 
49.675 

Strukturni ukrepi 41.035 42.378 
(+3.3%) 

42.378 

Notranje politike   8.705   8.958 
(+2.9%) 

  8.903 

Zunanji ukrepi   5.176   5.234 
(+1.1%) 

  5.104 

Upravni izdatki   6.121   6.360 
(+3.9%) 

  6.308 

Rezerve in 
rezervacije 

   0.442    0.446 
(+0.9%) 

  0.446 

Predpristopna 
strategija 

  1.733   1.856 
(+7.1%) 

  1.856 

Kompenzacija 1.410   1.305 
(-7.4%) 

  1.305 

SKUPAJ 111.404 117.214 
(+5.2%) 

115.977 

 
(1) Sprememba glede na proračun 2004 
(2) Dopolnitve PPP 2005, ki jih je predlagal COREPER 
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Okoljska politika in javno zdravje 
 
Predlagana proračunska sredstva za okolje za leto 2005 so manjša v primerjavi z letom 2004. 
Odobritve za prevzem obveznosti znašajo 205.537 mio evrov, kar je 6,2% manj kot leto prej. 
Razlog za zmanjšanje so predvsem nižji izdatki za program LIFE, ki bo podaljšan do obdobja 
2005-2006. V skladu s sporazumom, ki sta ga dosegla Parlament in Svet o podaljšanju 
programa, bo  skupni znesek v letu 2005, namenjen  za tri področja programa (narava, okolje, 
druge države), znašal 150 mio evrov, medtem ko je leta 2004 znašal 167,7 mio evrov. Poleg 
tega se bo leta 2004 zaključil program Urban. Komisija predlaga povišanje sredstev za 
okoljske NVO (+ 0,8 mio evrov), civilno zaščito (+1,0 mio evrov) in onesnaževanje morja 
(+2,0 mio evrov).  
 
Na področju izvajanja okoljske politike in razvijanja novih političnih pobud se skupni znesek 
ni občutno povečal (23,5 mio evrov v primerjavi z 22,2 mio evrov v letu 2004). Predlog 
Komisije pomeni tudi premik med dvemi področji, saj nakazuje povečanje sredstev za 
izvajanje pobud in rahlo zmanjšanje sredstev za razvoj novih političnih pobud. 
 
Izdatki za javno zdravje se delijo med program za javno zdravje (skupaj 58,9 mio evrov), 
sklad Skupnosti za tobak (14,4 mio evrov) in novi Evropski center za preprečevanje in nadzor 
bolezni (glej spodaj).  
 
Iz odobrenih sredstev za program javnega zdravja se krijejo izdatki za poslovanje (51,3 mio 
evrov) in upravni izdatki (7,6 mio evrov). Večji del upravnih izdatkov (4,6 mio evrov) bo 
prenešenih v korist nove agencije, zadolžene za izvajanje, ko bo le-ta ustanovljena.   
 
Sklad za tobak skupno upravljata GD SANCO in GD AGRI. V skladu z uredbo 2182/2002 
financiranje sklada temelji na zadržanju določenega deleža premij, izplačanih tobačnim 
pridelovalcem, za poljščine, pridelane v letu n-1.   Skupni znesek za leto 2005 znaša 28,8 mio 
evrov in je izračunan na podlagi 3% odtegljaja. 
 
Agencije: EEA, EMEA, EFSA in ECDPC 
 
Predlagana subvencija za Evropsko agencijo za okolje (EEA) znaša 26,9 mio evrov, kar je 0,3 
mio evrov manj kot v tem letu. Od tega zneska je 14,0 mio evrov namenjenih za upravne 
izdatke in 12,9 mio evrov za izdatke za poslovanje. 
 
Komisija predlaga v primerjavi s prejšnjim letom delno povišanje upravnih izdatkov Evropske 
agencije za zdravila (EMEA), ne predlaga pa povišanja izdatkov za poslovanje. Subvencija 
EU bi torej znašala 25,4 mio evrov. Poleg tega bi se subvencija za oprostitev plačila orfanskih 
zdravil povečala za 0,2 mio evrov na 3,7 mio evrov. 
 
Evropski urad za varnost živil in prehrane (EFSA) bo to jesen začel s prenosom dejavnosti na 
svoj stalni sedež v Parmi. Selitev bi se morala zaključiti v roku enega leta. Komisija predlaga 
proračun v višini 36,7 mio evrov, 13,9 mio evrov za izdatke za poslovanje in 22,8 mio evrov 
za upravne izdatke. Del proračunskih sredstev za upravo je namenjen za financiranje prenosa 
dejavnosti iz Bruslja v Parmo. Povišanje v primerjavi z letom 2004 (+27%) izvira iz 
operativnih potreb, določenih v delovnem programu EFSA in omogoča nadaljnje 
vzpostavljanje notranjih strokovnih znanstvenih služb. Del teh sredstev je namenjen za nove 
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naloge, ki jih mora izvrševati EFSA poleg že prvotno predvidenih. Te med drugim vključujejo 
razvoj nutricionističnih zahtev in ponovno ocenjevanje vseh dovoljenih prehrambenih 
dodatkov.  
 
Uredba o ustanovitvi Evropskega centra za preprečevanje in nadzor bolezni (ECDPC) je bila 
sprejeta spomladi leta 2004. Trenutno so v teku priprave za praktično vzpostavitev centra. 
Center bo začel delovati leta 2005 v Stockholmu; za prvo leto delovanja so namenjena 
sredstva v višini 4,8 mio evrov.  
 
Kemikalije 
 
DG ENTR je pristojen za pripravljalna dela v zvezi s sistemom REACH. Oblikovana je bila 
proračunska postavka (02 04 04, p.m.). Vendar so sredstva, namenjena za prehodno fazo, 
vpisana v postavko 02 04 01 ("delovanje in razvoj notranjega trga"). 
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POBUDE 

Odbor za okolje, javno zdravje in varno hrano poziva Odbor za proračune, kot pristojni odbor, 
da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. Opozarja, da imajo kmetijske in strukturne politike zelo velik vpliv na okolje; poudarja, da 
je po širitvi še bolj kot prej nujno oblikovati okolju prijazne politike Skupnosti, s pomočjo 
izvajanja temeljitega in metodološko ustreznega ocenjevanja učinkov različnih politik na 
okolje; 

2. Izraža zaskrbljenost zaradi nizkega števila uradnikov v GD za okolje, ki se ukvarjajo s 
postopki zaradi kršitev, zlasti ker primeri kršitev v zvezi z okoljem dosledno predstavljajo 
skoraj polovico vseh nerešenih primerov kršitev v EU; poziva Komisijo, naj občutno 
poveča število uradnikov v tem sektorju, v skladu s prednostnim trajnostnim razvojem in 
v skladu z nalogo Komisije kot varuhinje pogodb in institucije, odgovorne za pravilno 
izvajanje okoljskih uredb in direktiv EU; 

3. Poziva Komisijo, naj nameni sredstva za ustrezno število osebja za izvajanje okoljskih 
programov in politik tako v novih kot v starih državah članicah; podpira strateški pristop, 
ki daje večji poudarek izvedbi kot  uvajanju novih političnih pobud; 

4. Se sprašuje, če je pravilno, da je GD za podjetništvo pristojen za pripravljalne ukrepe v 
zvezi z agencijo, zadolženo za sistem REACH; v vsakem primeru pa pričakuje dobro 
sodelovanje med GD za podjetništvo in GD za okolje; poziva Komisijo, naj pripravi redna 
poročila o napredku sodelovanja med obema generalnima direktoratoma in o pripravah za 
vzpostavitev agencije; 

5. Potrjuje in v glavnem sprejema večino omejitev proračuna 2005 in izraža podporo skoraj 
vsem sestavnim delom predhodnega predloga proračuna Komisije. 
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POSTOPEK 

Naslov Osnutek mnenja o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za 
proračunsko leto 2005 

Št. postopka 2004/2001(BUD) 
Pristojni odbor ENVI 
Okrepljeno sodelovanje – 
Pripravljavec(-ka) mnenja Jutta D. Haug 
 Datum imenovanja 27.7.2004 

Obravnava v odboru 2.9.2004 27.9.2004    
Datum sprejetja pobud ... 
Izid končnega glasovanja za: / 
 proti: / 
 vzdržani: / 
Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju 

Karl-Heinz Florenz, Johannes (Hans) Blokland, Satu Maijastiina 
Hassi in Georgs Andrejevs 

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju 

/ 

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri 
končnem glasovanju 

/ 
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