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 ÄRENDETS GÅNG  

Vid utskottssammanträdet den 27 juli 2004 utsåg utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet Jutta D. Haug till föredragande. 

Vid utskottssammanträdena den 2 och 27 september 2004 behandlade utskottet förslaget till 
yttrande. 

Vid detta sammanträde/det sistnämnda sammanträdet godkände utskottet (enhälligt) 
nedanstående förslag med ... röster för, ... röster emot och ... nedlagda röster. 

Följande ledamöter var närvarande vid omröstningen: Karl-Heinz Florenz (ordförande), 
Johannes (Hans) Blokland, Satu Maijastiina Hassi och Georgs Andrejevs (vice ordförande), 
Jutta D. Haug (föredragande), ..., ... (suppleant för ...), ... (suppleant för ... i enlighet med 
artikel 153.2 i arbetsordningen) ... och ... . 
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KORT MOTIVERING 

Bakgrund 
 
Kommissionen antog det preliminära budgetförslaget (PBF) för budgetåret 2005 för EU-25 
den 28 april 2004. Det preliminära budgetförslaget följer de prioriteringar som sattes inom 
ramen för den årliga politiska strategin som Europaparlamentet godkänt och tagit fasta på.  
 
De föreslagna anslagen uppgår till totalt 117,2 miljarder euro i åtaganden (+5,2 procent 
jämfört med 2004) och 109,5 miljarder euro i betalningar (9,8 procent jämfört med 2004) för 
EU-25. Betalningarna motsvarar 1,03 procent av gemenskapens BNI och lämnar således en 
viss marginal (4,7 miljarder) till taket i budgetplanen. 
 
I det preliminära budgetförslaget fördelas resurserna enligt EU:s politiska prioriteringar, det 
vill säga att göra utvidgningen till en framgång, höja konkurrenskraften och 
sammanhållningen, förbättra säkerheten och ett europeiskt medborgarskap samt ta nytt externt 
ansvar, särskilt i angränsande områden. 
 
Situationen för de enskilda utgiftskategorierna 
 
Situationen i de enskilda kategorierna presenteras nedan. Siffrorna för de enskilda 
kategorierna är följande (kontoplanen för verksamhetsbaserad budgetering, 2004: EU-25): 
 

miljoner euro 

 
2004 års budget 2005 års PBF 

(Kommissionen) (1) 
2005 års BF 
(Rådet)(2) 

Jordbruk 
 46 781  50 675 

(+8,3%) 
 49 675 

Strukturåtgärder  41 035  42 378 
(+3,3%) 

 42 378 

Inre politik  8 705  8 958 
(+2,9%) 

 8 903 

Externa åtgärder  5 176  5 234 
(+1,1%) 

 5 104 

Administrativa 
utgifter 

 6 121  6 360 
(+3,9%) 

 6 308 

Reserver och 
avsättningar 

 442  446 
(+0,9%) 

 446 

Strategin inför 
anslutningen 

 1 733  1 856 
(+7,1%) 

 1 856 

Ersättningar  1 410  1 305 
(-7,4%) 

 1 305 

TOTALT 111 404 117 214 
(+5,2%) 

 115 977 

(1) Ändring jämfört med budgeten för 2004 
(2) Rådets ändringar i PBF för 2005 
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Miljöpolitik och folkhälsa 
 
I budgetförslaget för 2005 sker en minskning för miljöpolitiken jämfört med 2004. 
Åtagandebemyndigandena uppgår till 250 537 000 euro, vilket är 6,2 procent mindre än 
föregående år. Minskningen beror till största delen på minskningen av utgifterna för 
Life-programmet, som kommer att förlängas till 2005-2006. Enligt överenskommelsen mellan 
parlamentet och rådet om förlängningen kommer totalsumman för programmets 
tre huvuddelar (Natur, Miljö och Tredje land) att vara 150 miljoner euro 2005 jämfört med 
167,7 miljoner euro 2004. Dessutom kommer Urban-programmet att löpa ut 2004. 
Kommissionen föreslår ökningar av främjandet av icke-statliga miljöorganisationer 
(+0,8 miljoner euro), civilskydd (+1,0 miljoner euro) och förorening av havet 
(+2,0 miljoner euro). 
 
När det gäller genomförandet av miljöpolitiken och utarbetandet av nya politiska initiativ görs 
det en liten ökning av det sammantagna beloppet (23,5 miljoner euro jämfört med 
22,2 miljoner euro 2004). Kommissionens förslag innebär också en förskjutning mellan de två 
huvudlinjerna och man ökar finansieringen för genomförandet och minskar det för 
utarbetandet av nya politiska initiativ. 
 
Utgifterna för folkhälsa fördelas mellan EU:s folkhälsoprogram (totalt 58,9 miljoner euro) 
och gemenskapens tobaksfond (14,4 miljoner euro) och det nya europeiska centrumet för 
förebyggande och kontroll av sjukdomar (se nedan).  
 
Anslagen för folkhälsoprogrammet täcker driftsutgifter (51,3 miljoner euro) och 
administrationsutgifter (7,6 miljoner euro). Den största delen av administrationsutgifterna 
(4,6 miljoner euro) kommer att överföras till det nya genomförandeorganet så snart detta 
inrättas.  
 
Tobaksfonden samförvaltas av GD Hälsa och konsumentskydd och GD Jordbruk. Fonden 
finansieras genom att innehålla en procentandel av stödet som betalas till tobaksproducenter 
för skörden under det föregående året i enlighet med förordning 2182/2002. För 2005 skulle 
totalbeloppet bli 28,8 miljoner euro om andelen innehållet stöd är 3 procent.  
 
Decentraliserade organ: EEA, EMEA, EFSA och ECDPC 
 
Det föreslagna stödet till Europeiska miljöbyrån (EEA) uppgår till 26,9 miljoner euro, vilket 
är 0,3 miljoner euro mindre än i år. Av detta belopp skulle 14,0 miljoner euro gå till 
administrationsutgifter och 12,9 procent till driftsutgifter. 
 
Kommissionen föreslår en liten ökning av administrationsutgifterna för Europeiska 
läkemedelsmyndigheten (EMEA) jämfört med föregående år men ingen ökning av 
driftsutgifterna. EU-stödet skulle då uppgå till totalt 25,4 miljoner euro. Dessutom skulle 
bidraget för avgiftsbefrielser för särläkemedel höjas med 0,2 miljoner till 3,7 miljoner euro. 
 
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) kommer att börja flytta sin 
verksamhet till sätet i Parma i höst. Flytten planeras att vara avslutad inom ett år. 
Kommissionen föreslår en budget på 36,7 miljoner euro, varav 13,9 miljoner euro skulle vara 
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för driftsutgifter och 22,8 miljoner euro för administrationsutgifter. En del av 
administrationsanslagen skall finansiera flytten från Bryssel till Parma. Ökningen jämfört med 
2004 (+27 procent) härrör från driftsbehov inom ramen för EFSA:s arbetsprogram och 
innebär att dess interna vetenskapliga expertavdelningar kan fullbordas. En del av ökningen 
beror på de nya uppgifter som EFSA fått utöver de som ursprungligen planerades. De 
omfattar bland annat att utarbeta näringsprofiler och att på nytt bedöma alla tillåtna 
livsmedelstillsatser.  
 
Förordningen om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av 
sjukdomar (ECDPC) antogs våren 2004. De praktiska förberedelserna för att inrätta centrumet 
pågår. Centrumet kommer att inleda sin verksamhet i Stockholm 2004 och ett belopp på 
4,8 miljoner euro anslås för dess första år.  
 
Kemikalier 
 
Ansvaret för förberedelserna för Reach har tilldelats GD Näringsliv. En budgetpost har 
inrättas (02 04 04 pm). Anslaget för övergångsfasen finns i budgetpost 02 04 01 
(”Upprätthållande och utveckling av den inre marknaden”. 
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FÖRSLAG 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar budgetutskottet att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1 Europaparlamentet betonar att EU:s jordbruks- och strukturpolitik har en mycket stor 
inverkan på miljön. Efter utvidgningen är behov akutare än någonsin att fortsätta att 
miljöanpassa gemenskapspolitiken i praktiken genom att genomföra noggranna och 
metodologiskt korrekta bedömningar av miljöeffekterna inom alla politikområden.  

2 Europaparlamentet är oroat över att så få tjänstemän vid GD Miljö arbetar med 
överträdelseförfaranden, särskilt eftersom överträdelser med miljöanknytning 
genomgående utgör hälften av alla oavgjorda fall av överträdelser i EU, och uppmanar 
kommissionen att avsevärt öka antalet tjänstemän som arbetar med detta, i 
överensstämmelse med prioriteringen av hållbar tillväxt och eftersom det är 
kommissionens uppgift att kontrollera att fördragen följs, dvs. ansvara för att EU:s 
miljöförordningar och miljödirektiv genomförs korrekt. 

3 Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tilldela tillräckliga personalresurser så att 
miljöprogram och miljöpolitiken kan genomföras såväl i de gamla som i de nya 
medlemsstaterna. Europaparlamentet stödjer strategin om att lägga större tonvikt vid 
genomförandet än vid att införa nya politiska initiativ.  

4 Europaparlamentet frågar sig om de förberedande åtgärderna för organet som skall handha 
Reach hör hemma i GD Näringsliv. Europaparlamentet förväntar sig under alla 
omständigheter ett gott samarbete mellan GD Näringsliv och GD Miljö. 
Europaparlamentet begär att kommissionen löpande förser miljöutskottet med 
lägesrapporter om samarbetet mellan de två generaldirektoraten och om förberedelserna 
om att inrätta detta organ.  

5 Europaparlamentet erkänner och accepterar begränsningarna i budgeten för 2005 och 
stöder nästan alla delar av kommissionens preliminära förslag till budget. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

