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RÖVID INDOKOLÁS 

A jelenlegi pénzügyi tervben (2000–2006) a környezetvédelmi, közegészségügyi és 
élelmiszer-biztonsági kiadások aránya összesen az EU teljes kiadásainak kb. 0,7%-a. A 
Bizottság új pénzügyi tervre (2007–2013) vonatkozó javaslatában kis mértékű emelkedés 
szerepel. Ezenkívül a politika egyes céljait a környezetvédelmi és egészségügyi 
szempontoknak az egyéb politikák területére történő bevonása révén kell elérni. Ez kiterjedne 
ezen politikák, nevezetesen a strukturális alapok, a kutatási programok vagy a vidékfejlesztési 
alapok forrásainak felhasználására. Ezek a források sokkal tágabbak, mint a közvetlenül a 
környezetvédelemre, a közegészségügyre és az élelmiszer-biztonságra elkülönített összegek. 
Figyelembe kell venni azonban, hogy ezzel egyidejűleg a környezetvédelmi intézkedéseknek 
ugyanazokért a nemzeti és regionális szintű támogatásokért más programokkal kellene 
versengeniük, mint például a foglalkoztatáspolitikai intézkedésekkel. Az alapvető kérdés így 
az marad, hogy az új pénzügyi tervben javasolt források elegendőek-e valamennyi 
előrelátható kihívás, így többek között a jövőbeli bővítésekkel kapcsolatosak, 
megválaszolására.  
 
A jelenlegi helyzet 
 
A környezetvédelem területén a kiadások jelenleg hat, többéves program, az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség és a Bizottság tevékenységének támogatása 
(környezettudatosság erősítése, végrehajtás és új jogszabályok kidolgozása) között oszlanak 
meg . 
 
A LIFE Environment nevű program bemutató és kísérleti projekteket támogat, amelyek 
célja új szemléletmód és környezetvédelmi módszerek kialakítása. A LIFE Nature az EU 
természetvédelmi politikájának végrehajtását támogatja, míg a LIFE Third Countries a 
kapacitások kiépítését és a fenntartható fejlődés előmozdítását finanszírozza harmadik 
országokban.  
 
A környezetvédelem területén futó egyéb programok lényegesen szerényebbek. A 
fenntartható városfejlesztést elősegítő együttműködés közösségi keretrendszere pénzügyi és 
technikai támogatást nyújt a helyi önkormányzatok társulásainak.  A nem kormányzati 
szervezetek (NGO-k) támogatására szolgáló közösségi cselekvési program olyan nem 
kormányzati szervezeteknek nyújt pénzügyi segítséget, amelyek hozzájárulnak a Közösség 
környezetvédelmi politikájának és jogszabályainak kidolgozásához és alkalmazásához. A 
Forest Focus program az erdők légköri szennyezés és tüzek elleni védelmét és ennek 
figyelemmel kísérését foglalja magában. A tengeri környezet szennyezése terén a közösségi 
együttműködési keret támogatja a tengeri és parti védelem meglévő eszközeit. A cselekvési 
program és a közösségi polgári védelmi mechanizmus a tagállamoknak a személyek, a 
környezet és a tulajdon védelmére tett erőfeszítéseit támogatják és egészítik ki természeti és 
technológiai katasztrófa esetén.  
 
A közegészségügy területén 2003 óta egyetlen közös pénzügyi eszköz alatt gyűjtötték össze a 
pénzeszközöket. A jelenlegi közegészségügyi program 2008-ig folytatódik, de valószínűleg 
felül fogják vizsgálni az új pénzügyi terv hatásainak figyelembevétele érdekében. A jelenlegi 
program célja az egészségügyi tájékoztatás és ismeretek, valamint a lakosságot fenyegető 
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egészségügyi problémák gyors megválaszolására való képesség javítása.  
 
A nemrégiben létrehozott Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) 
két éven belül teljesen működőképes lesz. Fő feladata az információfeltárás és –gyűjtés, 
valamint az emberi egészségre a fertőző betegségek által jelentett veszélyek értékelése.  
 
Jelenleg nincs külön program az élelmiszer-biztonságra vonatkozóan. A hangsúly a 
jogszabályokon és az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) által végzett 
vizsgálatokon van. 
 
A jövő – a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi terv 
 
A Környezetvédelmi Bizottság álláspontja szerint az új pénzügyi tervre vonatkozó javaslat 
számos fontos kérdésre kiterjed. Átszervezi a címsorok szerkezetét, hangsúlyozza az európai 
szemléletmódot és együttműködésre törekszik a politikai területek között. 
 
A környezetvédelem a 2. címsor alatt szerepel a mezőgazdasággal és a halászattal együtt. 
Elvileg kívánatos volna az agrár-, halászati, környezetvédelmi és élelmiszer-biztonsági (állat- 
és növény-egészségügyi intézkedések) politika összevonása egy címsor, „A természeti 
erőforrások megőrzése és kezelése” alatt. Míg a Bizottság javaslata nagy mértékben a 
környezetvédelmi fellépésnek az egyéb politikák területére történő bevonásán alapszik, külön 
eszközt tart fenn az egyedi környezetvédelmi jellegű fellépések számára. A LIFE+ program 
váltja fel valamennyi jelenlegi programot (a polgári védelem kivételével) és járul hozzá az EU 
környezetvédelmi politikájának és jogszabályainak kidolgozásához, végrehajtásához, 
figyelemmel kíséréséhez és értékeléséhez az egész időszak során. A LIFE+ finanszírozná a 
NATURA 2000 keretében végzett tevékenységeket azokban az esetekben, ahol nem lehet 
finanszírozást találni egyéb forrásokból, mint például a vidékfejlesztés vagy a strukturális 
alapok.  
 
A polgári védelmi program továbbra is külön kerül támogatásra a 3. címsoron belül („Uniós 
polgárság, szabadság, biztonság és jog érvényesülése”) egy külön szolidaritási és 
gyorsreagálási eszköz keretében. Az általános készenléti program része lesz, amelynek célja a 
nagyobb katasztrófák hatásainak megakadályozása és/vagy minimálisra csökkentése.  
 
A jövőben az EU-n kívüli valamennyi jelenlegi környezetvédelmi tevékenység a 4. címsorból, 
a külső fellépésekre szánt összegekből („Az EU mint globális partner”) kerül finanszírozásra. 

A közegészségügy és az élelmiszer-biztonság a 3. címsor alá kerül, a bel- és igazságüggyel és 
a kultúrával együtt. Új közegészségügyi programot dolgoznak ki, amelynek költségvetése 
jelentősen magasabb lesz, mint a jelenlegié, a hatalmas igények és a bővítés hatásainak 
fedezésére, valamint a program hatóköre bővítésének lehetővé tételére.  Az élelmiszer-
biztonság területén új intézkedéseket készítenek elő, mint például az élelmiszer- és 
takarmánybiztonsági mechanizmus bevezetése, a harmadik országokból történő behozatal 
jobb ellenőrzésének rendszere és a jelenlegi sürgősségi riasztórendszer kiterjesztése harmadik 
országokra.
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JAVASLATOK 

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság felhívja A 
Kibővített Unió 2007 és 2013 Közötti Politikai Kihívásaival és Költségvetési Eszközeivel 
Foglalkozó Ideiglenes Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalási indítványába 
foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. üdvözli a Bizottság új pénzügyi tervre vonatkozó javaslatát és azt a szándékot, hogy az 
EU-ban rejlő valamennyi lehetőséget kihasználjuk a hatékonyság, eredményesség, 
átláthatóság és a közösségi politikák együttműködése révén; 

 
2. rámutat arra, hogy a környezetvédelem, a közegészségügy és az élelmiszer-biztonság 

nemcsak olyan politikák, amelyek közel állnak a polgárok érdekeihez és mindennapi 
életükhöz, hanem olyan tényezők is, amelyek hozzájárulnak a lisszaboni és göteborgi 
célkitűzések megvalósításához; ezért hangsúlyozza, hogy a környezetvédelmi 
szempontokat és hatásokat teljes mértékben figyelembe kell venni az 1. címsor 
(„Fenntartható növekedés”) hatálya alá eső politikák finanszírozása során, bár maga a 
környezetvédelmi politika területe a 2. címsor („A természeti erőforrások fenntartható 
kezelése és védelme”) alatt található; 

 
3. nyomatékosan támogatja a környezetvédelmi és egészségügyi politikák bevonását az 

egyéb politikák területére, de hangsúlyozza, hogy ez nem lehet mentség a szükséges 
egyedi környezetvédelmi és egészségügyi programok finanszírozásának csökkentésére; 

 
4. támogatja egy közös pénzügyi eszköz (LIFE+) létrehozását a környezetvédelem számára, 

de kéri a jövőbeli pénzügyi igények alapos értékelését; felhívja a figyelmet az Európai 
Unió növekvő nemzetközi környezetvédelmi kötelezettségeire; ezért felhívja a 
Bizottságot, hogy biztosítson megfelelő mértékű finanszírozást a nemzetközi 
együttműködés és a harmadik országoknak nyújtott támogatás számára a 
környezetvédelem területén a külső fellépésekre szolgáló eszközök keretében; 

 
5. aggódását fejezi ki azon tervek miatt, hogy a Natura 2000 programot csaknem kizárólag a 

strukturális és vidékfejlesztési alapokból finanszírozzák, mert ez az egyes társulások 
finanszírozásával kapcsolatos végső döntést a tagállamokra hagyná; attól tart, hogy ez a 
javaslat, amennyiben nem jár együtt hatékony, erre a célra történő elkülönítésekkel, a 
Natura 2000 területei részére nem biztosítana megfelelő mértékű finanszírozást; kéri vagy 
egy külön pénzügyi eszköz létrehozását a Natura 2000 számára, vagy a LIFE+ jelentős 
növelését egy csak a biológiai sokféleség finanszírozására szolgáló alappal való 
kiegészítése révén annak érdekében, hogy el lehessen érni a Natura 2000 célkitűzéseit; 

 
6. támogatja egy további cselekvési program létrehozását a környezetvédelmi technológiák 

előmozdítására és támogatására az újítás ösztönzése céljából a lisszaboni és göteborgi 
stratégiákkal összhangban; 

 
7. üdvözli az egészségügyi cselekvési program  finanszírozásának növelésére irányuló 
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terveket annak érdekében, hogy megfelelőbb választ lehessen adni a polgárok aggályaira 
és kívánságaira, valamint helyet lehessen adni a jövőbeli bővítéseknek, amelyek olyan 
országokat érintenek, ahol az egészségügyi problémák fenyegetőbbek, mint a jelenlegi 
tagállamokban; 

 
8. az élelmiszer-biztonságot kiemelt fontosságú területnek tekinti, ahol a hatékony 

intézkedések és a közösségi szintű együttműködés igazi hozzáadott értéket jelenthet; kéri 
az élelmiszer– és takarmánybiztonság javítására szolgáló intézkedések megfelelő 
finanszírozását, mint például állat-egészségügyi együttműködés az állatbetegségek 
megakadályozására és leküzdésére, a harmadik országokból származó import megfelelő 
ellenőrzése mennyiségi és minőségi szempontból, és a meglévő sürgősségi 
riasztórendszer kiterjesztése harmadik országokra; 

 
9. támogatja a források és a szakértelem EU-szinten történő összevonásának gondolatát 

annak érdekében, hogy a pénzért valódi értéket kapjunk, például a különböző 
válsághelyzetekre vonatkozó megelőzési és készenléti tervek területén; javasolja, hogy az 
új szolidaritási és gyorsreagálási eszköz terjedjen ki a természeti katasztrófákra, mint 
például az árvizekre, valamint a bioterrorizmus hatásainak megelőzésére és minimálisra 
csökkentésére; 

 
10. rámutat arra, hogy minden közösségi jogszabályt annak végrehajtása igazol; megfelelő 

forrásokat kér a közösségi politikák megfelelő végrehajtásának javítására szolgáló 
intézkedésekre. 
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FÜGGELÉK 

A jelenlegi pénzügyi terv és a 2007-2013 közötti időszakra szóló pénzügyi terv javasolt új 
szerkezete közötti összehasonlítás * 

 

ÚJ KIADÁSI CÍMSOROK ** 2004. évi költségvetés 
ABB-szerkezet 

A jelenlegi 
pénzügyi terv 
címsorai ** 

1. FENNTARTHATÓ NÖVEKEDÉS (1) (3) 
 1.a. Versenyképesség a növekedés és foglalkoztatás 
szempontjából 

  

OKTATÁS ÉS KÉPZÉS (kivéve a kultúrát) 15 (Oktatás és kultúra) 3 
KUTATÁS (beleértve az ENTR, TREN és FISH kutatásait) 08 (Kutatás) és 10 (Közvetlen 

kutatás) 
a 02 (Vállalkozás), 06 (Energia 
és közlekedés) és 11 (Halászat) 
kutatásai 

3 

INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM (kivéve az eTEN-eket) 09 (Információs társadalom) 3 
VÁLLALKOZÁS (kivéve a kutatást) 02 (Vállalkozás), kivéve a 

kutatást 
3 

BELSŐ PIAC 12 (Belső piac) 3 
VERSENYPOLITIKA 03 (Versenypolitika) 3 
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK (kivéve a hitelgarancia-tartalékot és a 
makroszintű pénzügyi támogatást) 

01 (Gazdasági és pénzügyek) 3 

ADÓZÁS ÉS VÁMUNIÓ 14 (Adózás és vámunió) 3 
STATISZTIKA 29 (Statisztika) 3 
ENERGIA ÉS KÖZLEKEDÉS (kivéve a kutatást) 06 (Energia és közlekedés), 

kivéve a kutatást 
3 

INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM (kivéve a kutatást) 09 (Információs társadalom) 3 
FOGLALKOZTATÁS ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK (a jelenlegi 3. címsor, a 
„belső politikák” alá tartozó kiadások) 

04 (Foglalkoztatás és szociális 
ügyek) 

3 

Egyéb (a) 20 (Kereskedelem), 24 (Csalás 
elleni küzdelem) és 25 (A 
Bizottság politikai 
együttműködése és jogi tanácsa) 

3 

 1. b. Kohézió a növekedés és foglalkoztatás szempontjából   
REGIONÁLIS POLITIKA - FEDER, interreg 13 (Regionális politika) 2 
REGIONÁLIS POLITIKA – Kohéziós Alap 13 04 (Kohéziós Alap) 2 
FOGLALKOZTATÁS ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK 04 (Foglalkoztatás és 

szociális ügyek) 
2 

MEZŐGAZDASÁG (a LEADER része) 05 04 (Vidékfejlesztés) 2 
   
 2. TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK MEGŐRZÉSE ÉS 
KEZELÉSE 

  

KÖRNYEZETVÉDELEM (kivéve a külső területeket) 07 (Környezetvédelem) 3 
MEZŐGAZDASÁG – beleértve a jelenlegi 3. címsor szerinti intézkedéseket 
és a vidékfejlesztést 

05 (Mezőgazdaság)  

amelyből (csak működési költségek):                                           „piaci 
intézkedések” 

05 1a 

„vidékfejlesztés” 05 1b. 
vidékfejlesztés + a LEADER része 05 2 
„erdészet” és „ellenőrzések és felügyelet” 05 3 
EGÉSZSÉG ÉS FOGYASZTÓVÉDELEM (állategészségügy, állatjólét és 
növényegészségügy) 

17 04 (Élelmiszer-biztonság, 
állategészségügy, állatjólét és 
növényegészségügy) 

1a 

HALÁSZAT (kivéve a kutatást) 11 (Halászat), kivéve a kutatást  
amelyből (csak működési költségek):                                           „piaci 
intézkedések” 

11 1a 
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„ágazati beavatkozások” 11 2 
„irányítás” és „ellenőrzések és felügyelet” 11 3 
 „nemzetközi halászat” 11 4 

ÚJ KIADÁSI CÍMSOROK ** 2004. évi költségvetés 
ABB-szerkezet 

A jelenlegi 
pénzügyi terv 
címsorai ** 

 3. ÁLLAMPOLGÁRSÁG, SZABADSÁG, BIZTONSÁG ÉS A 
JOG ÉRVÉNYESÜLÉSE 

 3 

KULTÚRA 15 (Oktatás és kultúra) 3 
FOGLALKOZTATÁS ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK – a megkülönböztetés elleni 
harc és a nemek egyenjogúsága 

04 04 (Az integrált társadalom 
előmozdítása) 

3 

BEL- ÉS IGAZSÁGÜGY 18 (A szabadság, a biztonság és 
a jog érvényesülésének térsége) 

3 

EGÉSZSÉGÜGY ÉS FOGYASZTÓVÉDELEM (kivéve állategészségügy, 
állatjólét és növényegészségügy) 

17 (Egészségügy és 
fogyasztóvédelem) (kivéve 17 
04 (Élelmiszer-biztonság, 
állategészségügy, állatjólét és 
növényegészségügy)) 

3 

SAJTÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 16 (Sajtó és kommunikáció) 3 
BŐVÍTÉS – átmeneti eszköz (intézményépítés) 22 03 Átmeneti eszköz a 

csatlakozás utáni 
intézményépítési intézkedésekre 

3 

SZOLIDARITÁSI ALAP (p.m.)   
4. AZ EU MINT GLOBÁLIS SZEREPLŐ   
KÜLKAPCSOLATOK 19 (Külkapcsolatok)  
amelyből (csak működési költségek):                                           
„külkapcsolatok” 

19 4 

 „az emberi jogok megsértése által érintett áldozatoknak nyújtott támogatás” 19 3 
MEZŐGAZDASÁG (SAPARD) 05 4 
REGIONÁLIS POLITIKA (ISPA) 13 7 
KERESKEDELEM 20 4 
FEJLESZTÉS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ AKCS-ORSZÁGOKKAL 21 4 
BŐVÍTÉS (kivéve az átmeneti eszközt) 22 kiv. 22 03 7 
HUMANITÁRIUS SEGÉLY 23 4 
EURÓPAI FEJLESZTÉSI ALAP (nem szerepel az EU költségvetésében 
2004-ben) 

[21]  

ECFIN – hitelgarancia-tartalék 01 04 01 13 6 
ECFIN – makroszintű pénzügyi támogatás 01 4 
TARTALÉK - Gyorssegélytartalék 31 6 
Egyéb (b) 06, 07, 14 & 15 4 
5. IGAZGATÁS **   
IGAZGATÁSI KIADÁS – egyéb intézmények  5 
Nyugdíjak 30 5 
Európai Iskolák 26 01 50 5 
ÖSSZESEN (beleértve a kompenzációt) harmincegy politikai 

terület 
 

ÖSSZESEN BIZOTTSÁG   
   
Kompenzáció  8 
 
* A jelen táblázatban hivatkozott új szerkezet megfelel a Bizottság 2004. február 10-i közleményében 
(COM(2004)101 végleges) szereplő szerkezetnek. 
* *A pénzügyi terv jelenlegi szerkezetében a Bizottság igazgatási kiadásai az egyéb intézményekkel együtt 
külön, az 5. címsor alatt szerepelnek. A COM(2004)101 végleges dokumentumban javasoltak szerint a Bizottság 
igazgatási kiadásait a megfelelő politikai területeknél kell feltüntetni. Ebben a táblázatban a Bizottság jelenleg az 
5. címsor alatt szereplő igazgatási kiadásai (2 846 469 262 euró) a javasolt új megközelítéssel összhangban fel 
vannak osztva politikai terület szerint. A Bizottság általános szolgálataival (könyvvizsgálat, adminisztráció, 
költségvetés, politikák összehangolása) kapcsolatos igazgatási kiadások átalányköltségként a többi politikai 
területhez közvetlenül kapcsolódó igazgatási költségek arányában kerültek felosztásra, a 2004. évi EKT alapján. 
Az egyetlen kivétel a nyugdíjak területe, amely (az Európai Iskolák kiadásaival együtt) az újrafogalmazott 
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„Igazgatás” címsor alatt marad. 
(a) A csalás elleni küzdelemhez, a közbeszerzési eljárásokhoz és a Prince-programhoz (tájékoztatás Európa 
jövőjéről) kapcsolódó különleges intézkedéseket foglal magában. 
(b) A belső politikák (oktatás, környezetvédelem, adózás és vámunió, energia és közlekedés, bel- és igazságügy) 
külső területeit  foglalja magában. 
 
Forrás: az FINP Böge úr által készített 2. számú, 2004. október 21-i munkadokumentuma (DT\545322HU, PE 
349.838) 
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