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KRÓTKIE UZASADNIENIE 

W ramach obecnych perspektyw finansowych (na lata 2000-2006) wydatki na ochronę 
środowiska naturalnego, zdrowie publiczne i bezpieczeństwo żywności stanowią w 
przybliżeniu 0,7 procenta wszystkich wydatków UE. Projekt Komisji w sprawie nowych 
perspektyw finansowych (na lata 2007-2013) przewiduje nieznaczny wzrost tych nakładów. 
Ponadto, niektóre cele tej polityki mają być realizowane poprzez ukierunkowanie  zagadnień 
środowiskowych i zdrowotnych na inne obszary. Obejmowałoby to także wykorzystanie 
środków z tych obszarów polityki, a dokładniej funduszy strukturalnych, programu badań lub 
funduszy na rzecz rozwoju regionów wiejskich. Środki te są znacznie większe od środków 
bezpośrednio przeznaczonych na ochronę środowiska naturalnego, zdrowie publiczne i 
bezpieczeństwo żywności. Należy mieć jednak na uwadze, że środki przeznaczane na ochronę 
środowiska naturalnego nakładają się na inne obszary działania na przykład środki 
przeznaczone na wspieranie polityki zatrudnienia, i będą rywalizować o te same fundusze na 
szczeblu krajowym i regionalnym. Zasadnicze pytanie, które należy postawić to: czy środki, 
które są wnioskowane w nowych finansowych perspektywach, są wystarczające aby sprostać  
wszystkim przewidywanym wyzwaniom, włączając dalsze rozszerzenie?  
 
Bieżąca sytuacja 
 
Wydatki na ochronę środowiska naturalnego są obecnie rozdzielone na sześć wieloletnich 
programów, Europejską Agencję Ochrony Środowiska i działania podlegające Komisji 
(wzrost świadomości, wdrażanie istniejących przepisów i przygotowywanie nowego 
ustawodawstwa). 
 
Program LIFE – środowisko wspiera projekty demonstracyjne i pilotażowe skierowane na 
rozwijanie nowego podejścia i metod ochrony środowiska naturalnego. Program LIFE – 
natura wspiera wdrożenie polityki UE w zakresie ochrony przyrody, a program LIFE – 
kraje trzecie zapewnia finansowanie na rzecz tworzenia zasobów i promowania 
zrównoważonego rozwoju w krajach trzecich.  
 
Inne programy w dziedzinie środowiska naturalnego są znacznie mniejsze. Wspólnotowy 
program ramowy współpracy na rzecz wspierania zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich zapewnia wsparcie finansowe i techniczne dla władz lokalnych. Wspólnotowy 
program działań promujący organizacje pozarządowe zapewnia finansową pomoc dla 
organizacji pozarządowych, które są zaangażowane w rozwój i wdrożenie wspólnotowej 
polityki ochrony środowiska naturalnego i ustawodawstwa w tym zakresie. Program Forest 
Focus obejmuje monitoring i ochronę lasów przed zanieczyszczeniem atmosferycznym i 
pożarami. Wspólnotowy program ramowy współpracy w dziedzinie zanieczyszczenia mórz 
wspiera istniejące instrumenty na rzecz ochrony mórz i wybrzeży. Program działań i 
Wspólnotowy mechanizm ochrony ludności wspierają i uzupełniają wysiłki Państw 
Członkowskich na rzecz ochrony człowieka, środowiska naturalne i własność w sytuacji 
klęski żywiołowej lub katastrofy technologicznej.  
 
Środki na zdrowie publiczne były ujęte tylko w jednym instrumencie finansowym od 2003 r. 
Obecny Program zdrowia publicznego będzie kontynuowany do 2008 r. ale zostanie 
prawdopodobnie zmodyfikowany pod kątem dostosowania do zmian przewidzianych w 
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nowych perspektywach finansowych. Obecny program ma na celu poprawę stanu wiedzy na 
temat  zdrowia oraz zwiększenie możliwości szybkiego reagowania na zagrożenia dla zdrowia 
ludzkiego.  
 
Nowopowstałe Europejskie Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom (ECDC) osiągnie 
pełną sprawność działania w przeciągu najbliższych dwóch lat. Do jego głównych zadań 
należy rozpoznawanie, zbieranie informacjo i ocena pojawiających się zagrożeń dla zdrowia 
ludzkiego ze strony chorób zakaźnych.  
 
 
Na chwilę obecną nie istnieje specjalny program na rzecz bezpieczeństwa żywności. Prace w 
tym zakresie kupiły się na ustawodawstwie i ocenie ryzyka przeprowadzanej przez Europejski 
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności. 
 
Przyszłość – perspektywy finansowe na lata 2007-2017 
 
Z punktu widzenia Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego projekt w sprawie nowych 
perspektyw finansowych porusza wiele istotnych kwestii. Przyczynia się on do reorganizacji 
pozycji sektorowych, kładzie nacisk na podejście europejskie do tego zagadnienia i stara się 
wykorzystywać efekt synergii pomiędzy poszczególnymi obszarami polityki. 
 
Ochrona środowiska naturalnego została umieszczona pod pozycją 2, razem z rolnictwem i 
rybołówstwem. Co do zasady, połączenie polityki wobec rolnictwa, rybołówstwa, ochrony 
środowiska naturalnego i bezpieczeństwa żywności (środki weterynaryjne i fitosanitarne) w 
jednej pozycji, „zachowanie i zarządzanie zasobami naturalnymi”, jest pożądane. wniosek ile 
projekt Komisji zakłada w znacznej mierze ukierunkowanie działań na rzecz ochrony 
środowiskowego do innych obszarów polityki, zachowuje jednak osobny instrument dla 
działań o charakterze ściśle środowiskowym. Program LIFE+ ma zastąpić wszystkie 
dotychczasowe programy (z wyłączeniem ochrony ludności) i przyczynić się do rozwoju, 
wdrożenia, monitoringu i oceny polityki na rzecz ochrony środowiska naturalnego UE oraz 
ustawodawstwa uchwalonego w tym okresie. Program LIFE+ służyłby również do 
finansowania działań w ramach programu NATURA 2000 w tych przypadkach, gdy 
finansowanie z innych źródeł, takich jak fundusze na rozwój terenów wiejskich lub fundusze 
strukturalne, nie mogłoby być wykorzystane.  
 
Program ochrony ludności byłby finansowany tak jak dotychczas, czyli odrębnie w ramach 
pozycji 3 („obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość”), wykorzystując 
specjalnego tym celu specjalny instrument solidarności i szybkiego reagowania. Byłby 
częścią całościowego planu gotowości mającego na celu zapobieganie i/lub minimalizowanie 
skutków poważnych katastrof.  
 
W przyszłości wszystkie bieżące działania na rzecz środowiska poza UE byłyby finansowane 
z pozycji 4 - działania zewnętrzne („UE jako partner światowy”). 

Zdrowie publiczne i bezpieczeństwo żywności zostały uwzględnione w pozycji 3, razem z 
wymiarem sprawiedliwości, sprawami wewnętrznymi i kulturą. Zakłada się powstanie 
nowego programu zdrowia publicznego ze znacząco większym budżetem niż obecnie, który 
będzie nie tylko uwzględniał zjawisko nadmiernego popytu oraz skutki rozszerzenia ale 
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również obejmie stale poszerzający się zakres zagadnień. W dziedzinie bezpieczeństwa 
żywności opracowywane są nowe środki, takie jak wprowadzenie mechanizmu 
bezpieczeństwa żywności i pasz, systemu dla lepszej kontroli przywozu z krajów trzecich 
oraz rozszerzenie obecnego systemu szybkiego alarmowania na kraje trzecie. Te środki 
przypisane byłyby do kategorii 2 (FEOGA – Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji 
Rolnej).
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SUGESTIE  

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji tymczasowej do spraw wyzwań politycznych i środków budżetowych 
w rozszerzonej Unii w latach 2007-2013, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
następujących sugestii w  projekcie rezolucji: 

1. Z zadowoleniem przyjmuje projekt Komisji w sprawie nowych perspektyw finansowych 
oraz dążenie do wykorzystania pełnego potencjału UE poprzez zwiększenie skuteczności, 
sprawności, przejrzystość oraz poszukiwanie efektu synergii  w ramach polityki 
wspólnotowej; 

 
2. Podkreśla, że ochrona środowiska naturalnego, zdrowie publiczne i bezpieczeństwo 

żywności są obszarami polityki szczególnie bliskimi interesowi obywateli i mającymi 
wpływ na ich życie codzienne jak również czynnikami, które przyczyniają się do 
realizacji celów przyjętych  w Lizbonie i Goeteborgu; dlatego pragnie podkreślić, iż 
kwestie związane z ochroną środowiska i skutki działań w tym zakresie muszą zostać w 
pełni uwzględnione w polityce finansowania ujętej w pozycji 1 „zrównoważony wzrost”, 
pomimo iż obszar polityki środowiska naturalnego jest przypisany do pozycji 2 
„zrównoważone zarządzanie i ochrona zasobów naturalnych”; 

 
3. Zdecydowanie opowiada się za skierowaniem polityki środowiskowej i zdrowotnej do 

innych obszarów ale podkreśla, że nie powinno być to wykorzystane jako powód do 
redukcji nakładów na finansowanie koniecznych programów środowiskowych i 
zdrowotnych; 

 
4. Popiera stworzenie jednego instrumentu finansowego dla obszaru ochrony środowiska 

naturalnego (Program LIFE+) ale wzywa do ostrożnej oceny przyszłych potrzeb 
finansowych; zwraca uwagę na rosnące zobowiązania międzynarodowe Unii 
Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego; dlatego wzywa Komisję do 
zapewnienia wystarczającego finansowania dla potrzeb międzynarodowej współpracy i 
pomocy dla krajów trzecich w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego w ramach 
instrumentów przewidzianych dla działań zewnętrznych; 

 
5. Jest zaniepokojona planami finansowania programu Natura 2000 niemal wyłącznie 

poprzez fundusze strukturalne i fundusze na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, ponieważ 
ostateczne decyzje w sprawie finansowania indywidualnych struktur leżałyby wtedy 
wyłącznie w gestii Państw Członkowskich; obawia się, że wniosek ten, w przypadku gdy 
nie towarzyszyłoby mu skuteczne oznaczanie przeznaczenia funduszy mógłby 
doprowadzić do sytuacji niedofinansowania pewnych obszarów programu Natura 2000; 
wzywa do stworzenia osobnego instrumentu finansowego dla programu Natura 2000 albo 
do znacznego zwiększenia funduszy przeznaczonych na program LIFE+, z 
uwzględnieniem specjalnego funduszu różnorodności biologicznej, tak aby cele 
programu Natura 2000 mogły być osiągnięte; 

 
6. Wspiera ideę utworzenia dodatkowego programu działań na rzecz promowania i 

wspierania technologii z zakresu ochrony środowiska naturalnego celem rozwoju 
innowacji w ramach Strategii Lizbońskiej i Goeteborskiej; 
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7. Z zadowoleniem przyjmuje plany zwiększenia nakładów finansowych na Program 

działań zdrowotnych, tak aby mógł odpowiadać oczekiwaniom obywateli i stworzyć 
podstawy dla przyszłego rozszerzenia o kraje, gdzie zagrożenia dla zdrowia są większe 
niż w obecnych Państwach Członkowskich; 

 
 
8. Uważa bezpieczeństwo żywności za obszar priorytetowy, gdzie skuteczne środki i 

współpraca na poziomie wspólnotowym mogą wnieść rzeczywistą wartość dodaną; 
wzywa do zapewnienia odpowiednich  środków dla poprawy bezpieczeństwa żywności i 
pasz, takich jak współpraca weterynaryjna mająca na celu zapobieganie i zwalczanie 
chorób zwierzęcych, odpowiednie kontrolowanie przywozu z krajów trzecich w ujęciu 
ilościowym i jakościowym, oraz przeniesienia istniejącego szybkiego systemu 
alarmowania do krajów trzecich; 

 
9. Wspiera pomysł łączenia zasobów i wymiany wiedzy na poziomie całej UE w celu 

osiągnięcia lepszych efektów niższym kosztem, na przykład w ramach opracowywania 
planów prewencji i gotowości dla różnych sytuacji kryzysowych; sugeruje, że nowy 
instrument solidarności i szybkiego reagowania powinien objąć wszystkie klęski 
żywiołowe, takie jak powodzie oraz prewencję i minimalizację skutków bioterroryzmu; 

 
10. Podkreśla, że miarą skuteczności całego prawodawstwa wspólnotowego jest sposób jego 

wdrożenie; wzywa do przeznaczenia odpowiednich środków na prawidłową realizację 
polityk wspólnotowych. 
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ZAŁĄCZNIK 

Tablica zbieżności między obecną Perspektywą Finansową i nową strukturą 
wnioskowaną dla Perspektywy Finansowej na lata 2007-2013 * 

 

NOWE POZYCJE WYDATKÓW ** 

struktura ABB (Activity 
Based Budgeting – 

tworzenie budżetu w 
oparciu o działania – przyp. 
tłum.) budżetu na 2004 r. 

 

Pozycje 
obecnej 

Perspektywy 
Finansowej 

** 

1. ZRÓWNOWAŻONY WZROST (1) (3) 
 1.a. Konkurencyjność dla wzrostu i zatrudnienia   
EDUKACJA IKSZTAŁCENIE (z wyłączeniem kultury) 15 (edukacja i kultura) 3 
BADANIA (włączając badania z ENTR, TREN i FISH) 08 (badania) i 10 (badania 

bezpośrednie) 
badania od 02 
(przedsiębiorstwo), 06 (energia i 
transport) i 11 (rybołówstwo) 

3 

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE (z wyłączeniem eTENs) 09 (społeczeństwo 
informacyjne) 

3 

PRZEDSIĘBIORSTWO (z wyłączeniem badań) 02 (przedsiębiorstwo) z 
wyłączeniem badań 

3 

RYNEK WEWNĘTRZNY 12 (rynek wewnętrzny) 3 
KONKURENCJA 03 (konkurencja) 3 
SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE (z wyłączeniem rezerwy 
gwarancji kredytowych i wsparcie finansowego makro)  

01 (sprawy gospodarcze i 
finansowe) 

3 

UNIA PODATKOWA I CELNA 14 (unia podatkowa i celna) 3 
STATYSTYKA 29 (statystyka) 3 
ENERGIA I TRANSPORT (z wyłączeniem badań) 06 (energia i transport) z 

wyłączeniem badań 
3 

SPÓŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE (z wyłączeniem badań) 09 (społeczeństwo 
informacyjne) 

3 

ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE (wydatki pod obecną pozycją 3 
„polityki wewnętrzne”) 

04 (zatrudnienie i sprawy 
społeczne) 

3 

Inne (a) 20 (handel), 24 (walka przeciw 
przestępczości finansowej) i 25 
(polityka Komisji współpracy i 
doradztwa prawnego) 

3 

 1. b. Spójność dla wzrostu i zatrudnienia   
POLITYKA REGIONALNA - FEDER, międzyregion. 13 (polityka regionalna) 2 
POLITYKA REGIONALNA - fundusz spójności 13 04 (fundusz spójności) 2 
ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE 04 (zatrudnienie i sprawy 

społeczne) 
2 

ROLNICTWO (część LEADER) 05 04 (rozwój obszarów 
wiejskich) 

2 

   

 2. ZACHOWANIE I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI 
NATURALNYMI 

  

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO (z wyłączeniem wymiarów 
zewnętrznych) 

07 (ochrona środowiska 
naturalnego) 

3 

ROLNICTWO – włączając środki pod obecna pozycją 3 i rozwój terenów 
wiejskich 

05 (rolnictwo)  

z których (jedynie wydatki operacyjne): „środki rynkowe” 05 1a 
„rozwój obszarów wiejskich”  05 1b 
„rozwój obszarów wiejskich” + część LEADER  05 2 
„leśnictwo” i „kontrole i inspekcje” 05 3 
OCHRONA ZDROWIA I KOMSUMENTA (zdrowie zwierząt, dobrostan 17 04 (bezpieczeństwo 1a 
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zwierząt i zdrowie roślin) żywności, zdrowie zwierząt, 
dobrostan zwierząt i zdrowie 
roślin) 

RYBOŁÓWSTWO (z wyłączeniem badań) 11 (rybołówstwo) z 
wyłączeniem badań 

 

z których (jedynie wydatki operacyjne): „środki rynkowe” 11 1a 
„interwencje strukturalne” 11 2 
„zarząd” i ”kontrole i inspekcje” 11 3 
 „międzynarodowe rybołówstwo” 11 4 

NOWE POZYCJE WYDATKÓW ** struktura ABB budżetu na 
2004 r. 

Pozycje 
obecnej 

Perspektywy 
Finansowej 

** 
 3. OBYWATELSTWO, WOLNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO I 
SPRAWIEDLIWOŚĆ 

 3 

KULTURA 15 (edukacja i kultura) 3 
ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE – walka z dyskryminacją i 
równouprawnienie 

04 04 (promowanie 
społeczeństwa otwartego) 

3 

WYMIAR SPRAWIEDLIWOSCI I SPRAWY WEWNĘTRZNE 18 (obszar wolności, 
bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości) 

3 

OCHRONA ZDROWIA I KONSUMENTA (z wyłączeniem zdrowia 
zwierząt, dobrostanu zwierząt i zdrowia roślin) 

17 (ochrona zdrowia i 
konsumenta) (z wyłączeniem 17 
04 (bezpieczeństwo żywności, 
zdrowie zwierząt, dobrostan 
zwierząt i zdrowie roślin) 

3 

PRASA I KOMUNIKACJA 16 (prasa i komunikacja) 3 
ROZSZERZENIE – rozwiązanie przejściowe (tworzenie instytucji) 22 03 rozwiązanie przejściowe 

dla środków tworzenia 
instytucji po przystąpieniu  

3 

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCI (p.m.)   
4. UE JAKO PARTNER ŚWIATOWY   
STOSUNKI ZEWNĘTRZNE  19 (stosunki zewnętrzne)  
z których (jedynie wydatki operacyjne „stosunki zewnętrzne” 19 4 
„pomoc ofiarom łamania praw człowieka” 19 3 
ROLNICTWO (SAPARD) 05 4 
PLITYKA REGIONALNA (ISPA) 13 7 
HANDEL 20 4 
ROZWÓJ I WSPÓŁPRACA Z KRAJAMI AKP 21 4 
ROZSZERZENIE (z wyłączeniem rozwiązania przejściowego) 22 z wyłączeniem 22 03 7 
POMOC HUMANITARNA 23 4 
FUNDUSZ ROZWOJU EUROPEJSKIEGO (poza budżetem UE w 2004 r.) [21]  
ECFIN- rezerwa gwarancji kredytowych 01 04 01 13 6 
ECFIN – wsparcie makrofinansowe  01 4 
RESERVE- rezerwa na pomoc nagłą 31 6 
Inne (b) 06, 07, 14 i 15 4 
5. ADMINISTACJA **   
WYDATKI ADMINISTRACYJNE – inne instytucje  5 
Emerytury 30 5 
szkoły europejskie 26 01 50 5 
ŁĄCZNIE (włączając odszkodowanie) Trzydzieści jeden 

obszarów polityki 
 

ŁĄCZNIE KOMISJA   
   
Odszkodowanie  8 
 
* Nowa struktura określona w tej tablicy odpowiada wnioskowanej przez Komisję w jej komunikacie z dnia 10 
lutego 2004 r., COM(2004)101 ostat. 
* *W obecnej strukturze Perspektywy Finansowej wydatki administracyjne Komisji wraz z innymi instytucjami 
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są zawarte w osobnej pozycji 5. Jak wnioskowano w COM(2004) 101 ostat., wydatki administracyjne Komisji 
mają być zawarte w odpowiednim obszarze polityki. W tabeli tej wydatki administracyjne Komisji w obecnej 
pozycji 5 (EUR 2 846 469 262) są podzielone na obszary polityk zgodnie z wnioskowanym nowym podejściem. 
Wydatki administracyjne dotyczące administracyjnych usług „horyzontalnych” Komisji (audyt, administracja, 
budżet, koordynacja polityki) zostały podzielone jako „wydatki ogólne” proporcjonalnie do wydatków 
administracyjnych bezpośrednio związanych z każdym z pozostałych obszarów polityki na podstawie PDB w 
2004 r. Jeden wyjątek dotyczy obszaru polityki EMERYTURY, który (razem z wydatkami na szkoły 
europejskie) pozostaje pod zmienioną pozycją „administracja”. 
(a) Zawiera szczegółowe działania związane z walką przeciw przestępczości finansowej, handlem, publicznymi 
procedurami udzielania zamówień publicznych, i Prince (informacją o przyszłości Europy). 
(b) Zawiera zewnętrzne wymiary polityk wewnętrznych (edukacji, ochrony środowiska naturalnego, unii 
podatkowej i celnej, energii i transportu, wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych). 
 
Źródło: dokument roboczy FINP 2 sporządzony przez pana Böge, z dnia 21 października 2004 r. (DT\545322EN, 
PE 349.838) 
 


