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KORT BEGRUNDELSE 

 

I de nuværende finansielle overslag (2000-2006) er det beløb, der bruges på miljø, 
folkesundhed og fødevaresikkerhed, i alt på ca. 0,7 procent af EU's samlede udgifter. 
Kommissionens forslag til de nye finansielle overslag (2007-2013) viser en lille stigning. 
Derudover skal nogle politiske mål nås ved at strømline miljø- og sundhedsmæssige aspekter, 
så de omfattes af andre politikområder. Dette ville også inkludere anvendelsen af midlerne fra 
disse politikområder, nemlig strukturfondene, forskningsprogrammet eller fondene for 
udvikling af landdistrikter. Disse midler er betydeligt større end dem, der er direkte afsat til 
miljø, folkesundhed og fødevaresikkerhed. Det skal dog tages med i betragtning, at 
miljøforanstaltninger samtidig skal konkurrere med andre tiltag, f.eks. foranstaltninger 
vedrørende beskæftigelsespolitikken, i forbindelse med de samme fonde på nationalt og 
regionalt plan. Det grundlæggende spørgsmål er derfor fortsat, om de midler, der foreslås i de 
nye finansielle overslag, er tilstrækkelige til at kunne håndtere alle forventede udfordringer, 
herunder endnu en udvidelse af EU. 

Den nuværende situation 

På miljøområdet er udgifterne for øjeblikket delt op på seks flerårige programmer, Det 
Europæiske Miljøagentur og på budgetposter, der dækker Kommissionens aktiviteter (øget 
viden, gennemførelse og udformning af ny lovgivning). 

Med LIFE Miljø understøttes demonstrations- og pilotprojekter, der sigter mod at udvikle 
nye metoder for miljøbeskyttelse. Med LIFE Natur ydes der støtte til gennemførelsen af 
EU's politik for naturbeskyttelse, mens der med LIFE Tredjelande tilvejebringes finansielle 
midler til kapacitetsopbygning og fremme af bæredygtig udvikling i tredjelande. 

Øvrige programmer på miljøområdet er betydeligt mindre. Fællesskabets fælles ramme for 
samarbejde til fordel for en bæredygtig udvikling af bymiljøet tilvejebringer finansiel og 
teknisk støtte til netværk af lokale myndigheder. Med EF-handlingsprogrammet til fremme af 
ikke-statslige organisationer (NGO'er) stilles der finansiel bistand til rådighed for NGO'er, 
der beskæftiger sig med at bidrage til udviklingen og gennemførelsen af Fællesskabets 
miljøpolitik og -lovgivning. Forest Focus-programmet omfatter overvågning og beskyttelse 
af skove mod luftforurening og brande. Rammen for fællesskabssamarbejdet om 
havforurening understøtter eksisterende instrumenter for hav- og kystbeskyttelse. Med 
handlingsprogrammet og Fællesskabets mekanisme for beskyttelse af civilbefolkningen 
understøttes og suppleres medlemsstaternes indsats for person-, miljø- og 
ejendomsbeskyttelse i tilfælde af naturkatastrofer eller teknologiske katastrofer. 

På området folkesundhed er de finansielle midler siden 2003 blevet samlet under et enkelt 
finansielt instrument. Det nuværende folkesundhedsprogram fortsætter indtil 2008, men vil 
sandsynligvis blive revideret for at tilpasse det til virkningerne af de nye finansielle overslag. 
Formålet med det nuværende program er at forbedre oplysningerne og viden om sundhed 
samt evnen til at reagere hurtigt på sundhedstrusler for befolkningen. 

Det nyligt oprettede europæiske center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme 
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(ECDC) vil være fuldt ud operationelt i løbet af to år. Dets hovedopgave er at identificere og 
vurdere sundhedsrisici fra overførbare sygdomme og indsamle oplysninger herom. 

Der eksisterer for øjeblikket ikke noget særprogram om fødevaresikkerhed. Der fokuseres på 
lovgivning og den risikovurdering, som Den Europæiske Fødevaremyndighed EFSA 
gennemfører. 

Fremtiden - finansielle overslag for 2007-2017 

Efter Miljøudvalgets opfattelse indeholder forslaget til de nye finansielle overslag en række 
vigtige elementer. I forslaget reorganiseres udgiftsområdernes struktur, den europæiske 
metode fremhæves, og det forsøges at samstemme de enkelte politikområder. 

Miljøområdet findes under udgiftsområde 2 sammen med landbrugs- og fiskeriområdet. I 
princippet kunne man ønske sig en kombination af landbrugs-, fiskeri-, miljø- og 
fødevaresikkerhedspolitikken (veterinær- og plantesundhedsforanstaltninger) under et 
udgiftsområde, nemlig "Bæredygtig forvaltning og beskyttelse af naturressourcer". Mens 
kommissionsforslaget i høj grad er baseret på en strømlining af miljøforanstaltninger, således 
at de falder ind under andre politikområder, indeholder det fortsat et særskilt instrument, der 
er beregnet til foranstaltninger af ren miljømæssig karakter. Det er planen, at LIFE+-
programmet skal erstatte alle nuværende programmer (med undtagelse af programmet 
vedrørende beskyttelse af civilbefolkningen) og bidrage til udviklingen, gennemførelsen, 
overvågningen og evalueringen af EU's miljøpolitik og -lovgivning i løbet af hele perioden. 
LIFE+programmet ville også tjene til finansiering af aktiviteter under NATURA 2000 i de 
tilfælde, hvor der ikke kunne gøres brug af finansieringsmidler fra andre kilder, f.eks. fra 
fondene til udvikling af landdistrikter eller fra strukturfondene. 

Programmet vedrørende beskyttelse af civilbefolkningen ville fortsat blive finansieret 
særskilt under udgiftsområde 3 ("Unionsborgerskab, frihed, sikkerhed og retfærdighed") 
inden for rammerne af et særligt instrument for solidaritet og hurtig reaktion. Det ville være 
del af en overordnet beredskabsplan med det formål at undgå og/eller minimere 
konsekvenserne af store katastrofer. 

Alle nuværende miljøaktiviteter uden for EU ville fremover blive finansieret over 
udgiftsområde 4, eksterne aktioner ("EU som global partner"). 

Folkesundhed og fødevaresikkerhed er placeret under udgiftsområde 3 sammen med retlige 
og indre anliggender samt kultur. Der indføres et nyt program for folkesundhed med et langt 
større budget end nu for at dække den store efterspørgsel og virkningerne af udvidelsen og 
ligeledes for at udvide programmets anvendelsesområde. På fødevaresikkerhedsområdet 
forberedes der nye foranstaltninger som f.eks. oprettelsen af en mekanisme for fødevare- og 
foderstofsikkerhed, et system for bedre kontrol med importstrømme fra tredjelande og 
udvidelse af det nuværende hurtige varslingssystem til også at omfatte tredjelande. Disse 
foranstaltninger falder ind under kategori 2 (FEOGA). 
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FORSLAG 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Det Midlertidige Udvalg 
om Politikudfordringer og Budgetmidler i det Udvidede EU 2007-2013, som er 
korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager: 

1. glæder sig over Kommissionens forslag til de nye finansielle overslag og målsætningen 
om at udnytte EU's fulde potentiale ved at øge fællesskabspolitikkernes effektivitet, 
gennemsigtighed og synergi, 

2. gør opmærksom på, at miljø, folkesundhed og fødevaresikkerhed ikke blot er 
politikområder, der er nært forbundet med borgernes interesser og deres dagligdag, men at 
de også er faktorer, der bidrager til at nå de mål, der blev fastsat på topmødet i Lissabon 
og Göteborg; understreger derfor, at der i fuld omfang skal tages hensyn til miljømæssige 
aspekter og virkninger i forbindelse med finansieringspolitikkerne under udgiftsområde 1, 
"Bæredygtig vækst", omend det præcise politikområde for så vidt angår miljø er placeret 
under udgiftsområde 2, "Bæredygtig forvaltning og beskyttelse af naturressourcer", 

3. går stærkt ind for at strømline miljø- og sundhedspolitikkerne, således at de falder ind 
under andre politikområder, men understreger, at dette ikke bør bruges som undskyldning 
for at mindske finansieringen af de nødvendige individuelle miljø- og 
sundhedsprogrammer, 

4. støtter oprettelsen af et finansielt instrument for miljøet (LIFE+), men anmoder om, at det 
fremtidige finansielle behov vurderes nøje; gør opmærksom på EU's stigende 
internationale forpligtelser på miljøområdet; opfordrer derfor Kommissionen til at sikre, at 
der er tilstrækkeligt med finansielle midler til, at instrumenterne for eksterne aktioner kan 
anvendes til internationalt samarbejde og støtte til tredjelande inden for miljøområdet, 

5. er forbeholden over for planerne om næsten udelukkende at finansiere Natura 2000 over 
strukturfondene og fondene til udvikling af landdistrikter, fordi den endelige afgørelse om 
finansieringen af individuelle net derved ville komme til at ligge hos medlemsstaterne; ser 
en risiko for, at dette forslag, såfremt det ikke ledsages af effektive 
øremærkningsordninger, vil resultere i, at visse områder inden for Natura 2000-
programmet underfinansieres; anmoder enten om et særskilt finansielt instrument for 
Natura 2000 eller en betydelig stigning for LIFE+, herunder en speciel biodiversitetsfond, 
således at målene for Natura 2000 kan nås, 

6. støtter tanken om at oprette endnu et handlingsprogram for at fremme og støtte 
miljøteknologier med henblik på at skabe mere innovation for så vidt angår Lissabon- og 
Göteborg-strategien, 

7. glæder sig over planerne om at øge finansieringen af handlingsprogrammet for sundhed, 
så det bedre kan anvendes til at håndtere borgernes bekymringer og ønsker at give plads til 
den fremtidige udvidelse med lande, hvor sundhedsproblemerne er mere udprægede end i 
de nuværende medlemsstater, 

8. anser fødevaresikkerhed for at være et prioriteret område, hvor effektive foranstaltninger 
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og effektivt samarbejde på fællesskabsplan kan tilføre en reel merværdi; anmoder om 
tilstrækkeligt med finansieringsmidler til foranstaltninger til forbedring af fødevare- og 
foderstofsikkerhed, f.eks. veterinært samarbejde med henblik på at forebygge og bekæmpe 
dyresygdomme, passende kvantitativ og kvalitativ kontrol med importstrømme fra 
tredjelande samt overførsel af eksisterende hurtige varslingssystemer til tredjelande, 

9. støtter ideen om at forene ressourcer og ekspertise på EU-plan for virkelig at få valuta for 
pengene, f.eks. med hensyn til forebyggelses- og beredskabsplaner for diverse 
krisesituationer; foreslår, at det nye særlige instrument for solidaritet og hurtig reaktion 
bør gælde for naturkatastrofer, f.eks. oversvømmelser, samt forebyggelse og mindskelse 
af virkningerne af bioterrorismen, 

10. understreger, at beviset på al fællesskabslovgivning ligger i gennemførelsen heraf; 
anmoder om passende ressourcer til foranstaltninger med henblik på at styrke den korrekte 
gennemførelse af fællesskabspolitikker. 
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BILAG 

Forholdet mellem de nuværende finansielle overslag og den nye struktur, der foreslås 
for de finansielle overslag 2007-2013 * 

 

NYE UDGIFTSOMRÅDER ** 2004-budgettet 
ABB-struktur 

Udgiftsom-
råder i 

nuværende 
FO** 

1. BÆREDYGTIG VÆKST (1) (3) 
 1.a. Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse   
UDDANNELSE & ERHVERVSUDDANNELSE (ekskl. kultur) 15 (Uddannelse & kultur) 3 
FORSKNING (inkl. forskning fra Virksomheder, Energi & Transport & 
FISKERI) 

08  (Forskning) & 10 (Direkte 
forskning) 
forskning fra 02 
(Virksomheder), 06 (Energi & 
transport) & 11 (Fiskeri) 

3 

INFORMATIONSSAMFUNDET (ekskl. transeuropæiske net (TENs)) 09 (Informationssamfundet) 3 
VIRKSOMHEDER (ekskl. forskning) 02 (Virksomheder) ekskl. 

forskning 
3 

DET INDRE MARKED 12 (Det indre marked) 3 
KONKURRENCE 03 (Konkurrence) 3 
ØKONOMISKE OG FINANSIELLE ANLIGGENDER (ekskl. 
lånegarantireserve & makrofinansiel bistand) 

01 (Økonomiske og finansielle 
anliggender) 

3 

BESKATNING OG TOLDUNION 14 (Beskatning og toldunion) 3 
STATISTIKKER 29 (Statistikker) 3 
ENERGI OG TRANSPORT (ekskl. forskning) 06  (Energi & transport) ekskl. 

forskning 
3 

INFORMATIONSSAMFUNDET (ekskl. forskning) 09 (Informationssamfundet) 3 
BESKÆFTIGELSE & SOCIALE ANLIGGENDER (udgifter under 
nuværende udgiftsområde 3 "interne politikker") 

04 (Beskæftigelse og sociale 
anliggender) 

3 

Andre (a) 20 (Handel), 24 (Bekæmpelse af 
svig) & 25 (Kommissionens 
politikkoordinering og juridiske 
rådgivning) 

3 

 1. b. 1b. Samhørighed til gavn for vækst og beskæftigelse   
REGIONALPOLITIK - FEDER, interreg 13 (Regionalpolitik) 2 
REGIONALPOLITIK - Samhørighedsfonden 13 04  

(Samhørighedsfonden) 
2 

BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER 04 (Beskæftigelse og sociale 
anliggender) 

2 

LANDBRUG (del af LEADER) 05 04 (Udvikling af 
landdistrikter) 

2 

   
 2. BEVARELSE OG FORVALTNING AF 
NATURRESSOURCER 

  

MILJØ (ekskl. ekstern dimension) 07 (Miljø) 3 
LANDBRUG- inkl. foranstaltninger under nuværende udgiftsområde 3 og 
udvikling af landdistrikter 

05  (Landbrug)  

heraf (kun driftsudgifter):                                           "markeds-
foranstaltninger" 

05 1a 

udvikling af landdistrikter  05 1b 
udvikling af landdistrikter+ del af LEADER   05 2 
skovbrug og "kontrol og inspektion"  05 3 
SUNDHED OG FORBRUGERBESKYTTELSE (dyresundhed, dyrevelfærd 
og plantesundhed) 

17 04 (Fødevaresikkerhed, 
dyresundhed, dyrevelfærd og 
plantesundhed) 

1a 

FISKERI (ekskl. forskning) 11 (Fiskeri) ekskl. forskning  
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heraf (kun driftsudgifter):                                           "markeds-
foranstaltninger" 

11 1a 

strukturforanstaltninger 11 2 
styring og "kontrol og inspektion" 11 3 
 fiskeri internationalt 11 4 

NYE UDGIFTSOMRÅDER ** 2004-budgettet 
ABB-struktur 

Udgiftsom-
råder i 

nuværende 
FO** 

 3. UNIONSBORGERSKAB, FRIHED, SIKKERHED OG 
RETFÆRDIGHED 

 3 

KULTUR 15 (Uddannelse og kultur) 3 
BESKÆFTIGELSE & SOCIALE ANLIGGENDER - bekæmpelse af 
forskelsbehandling og ligestilling mellem kønnene 

04 04 (Fremme af integration) 3 

RETLIGE & INDRE ANLIGGENDER 18 (Et område med frihed, 
sikkerhed og retfærdighed) 

3 

SUNDHED OG FORBRUGERBESKYTTELSE (ekskl. dyresundhed, 
dyrevelfærd og plantesundhed) 

17 (Sundhed og 
forbrugerbeskyttelse) (ekskl. 17 
04 (Fødevaresikkerhed, 
dyresundhed, dyrevelfærd og 
plantesundhed)) 

3 

PRESSE & KOMMUNIKATION 16 (Presse og kommunikation) 3 
UDVIDELSE - Overgangsfacilitet (institutionsopbyggende foranstaltninger) 22 03 Overgangsfacilitet til 

institutionsopbyggende 
foranstaltninger efter tiltrædelse 

3 

SOLIDARITETSFOND (p.m.)   
4. EU SOM GLOBAL PARTNER   
EKSTERNE FORBINDELSER  19 (Eksterne forbindelser)  
heraf (kun driftsudgifter):                                           "eksterne forbindelser" 19 4 
"bistand til ofre for menneskerettighedskrænkelser" 19 3 
LANDBRUG (SAPARD) 05 4 
REGIONALPOLITIK (ISPA) 13 7 
HANDEL 20 4 
UDVIKLING & SAMARBEJDE MED AVS-LANDE 21 4 
UDVIDELSE (ekskl. overgangsfacilitet) 22 ekskl. 22 03 7 
HUMANITÆR BISTAND 23 4 
DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND  (Uden for EU-budgettet i 2004) [21]  
ECFIN- Lånegarantireserve 01 04 01 13 6 
ECFIN - makrofinansiel bistand 01 4 
RESERVE-Nødhjælpsreserve 31 6 
Andet (b) 06, 07, 14 & 15 4 
5. ADMINISTRATION **   
ADMINISTRATIVE UDGIFTER - øvrige institutioner  5 
Pensioner 30 5 
Europaskoler 26 01 50 5 
I ALT (inkl. kompensation) enogtredive politikområder  
I ALT KOMMISSIONEN   
   
Kompensation  8 
 
* Den nye struktur, der henvises til i ovenstående tabel svarer til den struktur, som Kommissionen har foreslået i 
sin meddelelse af 10. februar 2004, KOM(2004)101 endelig. 
* *I den nuværende struktur for de finansielle overslag er Kommissionens administrative udgifter sammen med 
de øvrige institutioners opført under det særskilte udgiftsområde 5. Som foreslået i KOM(2004) 101 endelig, skal 
Kommissionens administrative udgifter opføres under det relevante politikområde. I denne tabel er 
Kommissionens administrative udgifter under det nuværende udgiftsområde 5 (EUR 2 846 469 262) opdelt efter 
politikområder i overensstemmelse med den foreslåede nye strategi. Administrative udgifter vedrørende 
administrative 'horisontale' tjenestegrene i Kommissionen (revision, administration, budget, politikkoordinering) 
er blevet opdelt som 'overheads' i forhold til de administrative udgifter, der direkte vedrører hvert af de 
resterende politikområder, på grundlag af FBF for 2004. En undtagelse vedrører politikområdet PENSIONER, 
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som (sammen med udgifter til Europaskolerne) stadig er opført under det gendefinerede udgiftsområde 
"Administration". 
(a) indbefatter særlige foranstaltninger i forbindelse med bekæmpelse af svig, handel, offentlige 
indkøbsprocedurer og Prince (information om Europas fremtid). 
(b) indbefatter eksterne dimensioner af interne politikker (uddannelse, miljø, beskatning & toldunion, energi & 
transport, retlige & indre anliggender). 
 
Kilde:  FINP-arbejdsdokument 2 af Reimer Böge af 21. oktober 2004 (DT\545322EN, PE 349.838) 
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