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KRATKA UTEMELJITEV 

V okviru trenutnega finančnega načrta (2000–2006), znesek, namenjen za okolje, javno 
zdravje in varno hrano znaša približno 0,7 % celotnih izdatkov EU. Predlog Komisije za nov 
finančni načrt (2007-2013) kaže na rahlo povečanje. Poleg tega je treba nekatere cilje politik 
doseči z usmerjanjem prevladujočih okoljskih in zdravstvenih vidikov na področja drugih 
politik. To prav tako vključuje rabo virov s področij teh politik, zlasti strukturnih skladov, 
raziskovalnih programov ali skladov za podeželski razvoj. Ti viri so veliko bolj obsežni od 
tistih, ki so neposredno dodeljeni okolju, javnemu zdravju in varni hrani. Vseeno pa je treba 
upoštevati, da istočasno okoljski ukrepi konkurirajo drugim dejavnostim, kot so ukrepi 
politike zaposlovanja, in sicer za sredstva iz istega sklada, tako na nacionalni kot na 
regionalni ravni. Osnovno vprašanje tako ostane: ali so viri, ki so predlagani v novem 
finančnem načrtu, zadostni za odziv na predvidene izzive, vključno z nadaljnjo širitvijo?  
 
Trenutni položaj 
 
Na področju okolja so stroški trenutno razdeljeni med šest večletnih programov, Evropsko 
agencijo za okolje ter smernice, ki zajemajo dejavnosti Komisije (dviganje ozaveščenosti, 
izvajanje in razvoj nove zakonodaje). 
 
LIFE Environment podpira predstavitvene in pilotne projekte, namene razvoju novih 
pristopov in metod zaščite okolja. LIFE Nature podpira izvajanje politike ohranjanja narave 
v EU, program LIFE Third Countries pa zagotavlja sredstva za izgrajevanje zmogljivosti in 
spodbujanje trajnostnega razvoja v tretjih državah.  
 
Drugi programi na področju okolja so občutno manj obsežni. Načrt Skupnosti za sodelovanje 
in spodbujanje trajnostnega urbanega razvoja zagotavlja finančno in tehnično podporno 
omrežje lokalnih oblasti. Akcijski program Skupnosti za spodbujanje nevladnih organizacij 
zagotavlja finančno pomoč za nevladne organizacije, ki sodelujejo pri razvoju in izvajanju 
okoljske politike in pravnega reda Skupnosti. Program Forest Focus zajema nadzor in zaščito 
gozdov v zvezi z onesnaževanjem ozračja in požari. Okvir za sodelovanje Skupnosti na 
področju onesnaževanja morja podpira obstoječe instrumente za zaščito morja in obale. 
Akcijski program in mehanizmi Skupnosti na področju civilne zaščite podpirajo in 
dopolnjujejo prizadevanja držav članic na področju varovanja oseb, okolja in lastnine v 
primeru naravne in tehnološke nesreče.  
 
Na področju javnega zdravja se finančna sredstva od leta 2003 zbirajo v okviru enega 
finančnega instrumenta. Trenutni program javnega zdravja se bo izvajal do leta 2008, vendar 
bo po vsej verjetnosti pregledan in prilagojen tako, da se bodo vanj vnesli vplivi novega 
finančnega načrta. Trenutni program je namenjen izboljšanju zdravstvenih informacij in 
znanja, ter zmožnosti hitrega odzivanja na zdravstvene grožnje prebivalstva.  
 
Novonastali Evropski center za nadzor bolezni (ECDC) bo s polnim delovanjem začel v roku 
dveh let. Prvotna naloga je prepoznavanje, zbiranje in ocenjevanje pojavljajočih se 
prenosljivih boleznih, ki ogrožajo zdravje ljudi  
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Za varno hrano trenutno ne obstaja noben posebni program. Poudarek je na zakonodaji in 
oceni tveganja, ki jo izvede Evropska agencija za varno hrano (EFSA). 
 
Prihodnost – Finančni načrt 2007-2017 
 
S stališča Odbora za okolje, predlog za nov finančni načrt vsebuje več pomembnih vprašanj. 
Reorganizira strukturo skladov, poleg tega pa se osredotoča tudi na evropski pristop in išče 
sinergijo med različnimi področji politik. 
 
Okolje je vpisano pod naslov 2, skupaj s kmetijstvom in ribištvom. V osnovi je zaželena 
kombinacija kmetijskih, ribiških in okoljskih politik ter politik o varstvu hrane (veterinarski in 
fitosanitarni ukrepi), in sicer pod naslovom „Ohranjanje in upravljanje z naravnimi viri“. 
Medtem ko je predlog Komisije odvisen predvsem od usmerjanja okoljskih dejavnosti na 
druga področja politik, je še vedno ločen instrument za dejavnosti, ki so pretežno okoljske 
narave. Program LIFE+ zamenjuje vse dosedanje programe (razen programa civilne zaščite) 
ter prispeva k razvoju, izvajanju, nadzorovanju in vrednotenju okoljske politike EU in 
pravnega reda EU med celotnim obdobjem. LIFE+ prav tako financira dejavnosti v okviru 
programa NATURA 2000, in sicer v primerih, ko financiranje iz drugih virov, kot so skladi 
za podeželski razvoj ali strukturni skladi, ni mogoče.  
 
Program civilne zaščite bo še naprej financiran ločeno, iz Naslova 3 („Državljanstvo, 
svoboda, varnost in pravice“), in sicer s posebnim solidarnostnim in hitro odzivnim 
instrumentom. Prav tako je del celotnega načrta pripravljenosti, in sicer zato, da bi preprečili 
in/ali zmanjšali vplive večjih nesreč.  
 
V prihodnosti so vse okoljske dejavnosti, ki potekajo zunaj EU, financirane iz Naslova 4, 
zunanji odnosi („EU kot globalni partner“). 

Javno zdravje in varnost hrane sta vpisana pod Naslov 3, skupaj s pravosodnimi in pravnimi 
zadevami ter kulturo. Nov program javnega zdravja, z znatno večjim proračunom od 
sedanjega, bo upošteval presežne zahteve, pa tudi vpliv širitve in večji razpon programa. Na 
področju varne hrane se pripravljajo novi ukrepi, kot so varnostni mehanizmi za hrano in 
krmo, sistem za boljši nadzor nad uvozom iz tretjih držav ter širitev obstoječega sistema za 
hitro obveščanje v tretjih državah. Ti ukrepi sodijo v kategorijo 2 (EKUJS). 
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POBUDE 

Odbor za okolje, javno zdravje in varno hrano poziva začasni odbor za politične izzive in 
proračunska sredstva razširjene Unije 2007-2013 kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude: 

1. Pozdravlja predlog Komisije za nov finančni načrt ter cilj za uporabo popolnega 
potenciala EU s povečevanjem uspešnosti, učinkovitosti, preglednosti in sinergije pri 
politikah Skupnosti; 

 
2. Poudarja, da okolje, javno zdravje in varnost hrane niso le področja politik, ki so blizu 

interesu državljanov v njihovem vsakodnevnem življenju, vendar ti dejavniki prispevajo 
tudi k doseganju ciljev, določenih v Lizboni in Göteborgu; Zato je pomembno poudariti, 
da je treba okoljske vidike in vplive upoštevati pri finančnih politikah iz Naslova 1, 
„Trajnostna rast“, čeprav je področje okoljske politike vpisano pod Naslov 2 „Trajnostno 
upravljanje in zaščita naravnih virov“; 

 
3. Zato se zelo strinja z usmerjanjem okoljskih in zdravstvenih politik na področja drugih 

politik, vendar poudarja, da naj to ne bo izgovor za zmanjševanje financiranja potrebnih 
posameznih okoljskih in zdravstvenih programov; 

 
4. Podpira ustvarjanje enotnega finančnega instrumenta za okolje (LIFE+) vendar poziva k 

pazljivi oceni prihodnjih finančnih potreb; usmerja pozornost k povečanju mednarodnih 
obveznosti Evropske unije na področju okolja; zato poziva Komisijo, da naj le-ta 
zagotovi zadostna sredstva za mednarodno sodelovanje in podporo tretjih držav na 
področju okolja, in sicer v okviru instrumentov zunanjih odnosov; 

 
5. Izraža zaskrbljenost v zvezi z načrti financiranja programa Natura 2000, in sicer izključno 

prek skladov za razvoj podeželja in strukturnih skladov, kajti to bi državam članicam 
prepustilo končno odločanje o financiranju posameznih omrežij; se boji, da bi ta predlog 
povzročil nezadostno financiranje programa 2000, razen če mu je dodano učinkovito 
označevanje; poziva, bodisi ločenemu finančnemu instrumentu za program Natura 2000, 
bodisi k znatnemu povečanju sredstev za program LIFE+, z vključevanjem dodeljenih 
skladov za biotsko raznovrstnost, in sicer tako, da se lahko doseže cilje programa Natura 
2000; 

 
6. Podpira idejo o ustvarjanju dodatnega akcijskega programa za spodbujanje in podporo 

okoljski tehnologiji za spodbujanje inovacij v smislu strategije, določene v Lizboni in 
Göteborgu; 

 
7. Pozdravlja načrte za povečanje skladov zdravstvenega akcijskega programa, tako da se 

lahko posveti željam državljanov in da se sprosti prostor za prihodnjo širitev, ki vključuje 
države, kjer so težke bolezni bolj prisotne kot pa v sedanjih državah članicah; 

 
8. Upošteva varno hrano kot prednostno območje, na katerem učinkoviti ukrepi in 

sodelovanje na ravni Skupnosti lahko ustvarijo dodano vrednost; poziva k ustreznemu 
financiranju ukrepov za izboljšanje varnosti hrane in krme, kot je veterinarsko 
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sodelovanje pri preprečevanju in boju proti boleznim živali, ustrezen nadzoru uvoza iz 
tretjih držav, tako količinsko kot kakovostno omejeno, ter izvoz obstoječega sistema za 
hitro obveščanje v tretje države; 

 
9. Podpira idejo o združevanju sredstev in strokovnega znanja na ravni EU, zaradi 

pridobivanja prave vrednosti denarja, na primer za načrte preprečevanja in pripravljenosti 
v različnih kriznih situacijah; predlaga, da novi instrumenti solidarnosti in hitrega odziva 
zajemajo tudi naravne nesreče, kot so poplave, pa tudi preprečevanje in zmanjševanje 
vplivov bioterorizma; 

 
10. Opozarja, da je dokazilo pravnega reda Skupnosti v njegovem izvajanju; poziva k 

ustreznim sredstvom za financiranje ukrepov za spodbujanje pravilnega izvajanja politik 
Skupnosti. 
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PRILOGA 

Usklajenost med trenutnim finančnim načrtom in novo strukturo, predlagano za 
finančni načrt 2007-2013 * 

 

NASLOVI NOVIH IZDATKOV ** 
Proračun za leto 2004 
struktura na podlagi 

dejavnosti 

Naslovi 
trenutnih 
finančnih 
načrtov** 

1. TRAJNOSTNA RAST (1) (3) 
 1.a. Tekmovalnost za rast in zaposlovanje   
IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE (ne velja za kulturo) 15 (Izobraževanje in kultura) 3 
RAZISKOVANJE (vključno z raziskavami na področjih ENTR, TREN in 
FISH) 

08  (Raziskovanje) in 10 
(Usmerjeno raziskovanje) 
raziskovanje na področju 02 
(Podjetništvo) 06 (Energija in 
prevoz) in 11 (Ribištvo) 

3 

INFORMACIJSKA DRUŽBA (ne velja za vseevropska omrežja 09 (Informacijska družba) 3 
PODJETNIŠTVO (ne velja za raziskovanje) 02 (Podjetništvo) ne velja za 

raziskovanje 
3 

NOTRANJI TRG 12 (Notranji trg) 3 
KONKURENCA 03 (Konkurenca) 3 
EKONOMSKE IN FINANČNE ZADEVE (ne velja za garancije za posojilo 
in makrofinančno pomoč) 

01 (Ekonomske in finančne 
zadeve). 

3 

OBDAVČEVANJE IN CARINSKA UNIJA 14 (Obdavčevanje in carinska 
unija) 

3 

STATISTIKA 29 (Statistika) 3 
ENERGIJA IN PREVOZ (ne velja za raziskovanje) 06 (Energija in prevoz) ne velja 

za raziskovanje 
3 

INFORMACIJSKA DRUŽBA (ne velja za raziskovanje) 09 (Informacijska družba) 3 
ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE (izdatki iz trenutnega naslova 3 
„notranja politika“) 

04 (Zaposlovanje in socialne 
zadeve) 

3 

Drugo (a) 20 (Trgovina), 24 (Boj proti 
prevari) in 25 (Usklajevanje 
politik Komisije in pravni 
nasveti) 

3 

 1. b. Kohezija za rast in zaposlovanje   
REGIONALNA POLITIKA – FEDER, interreg 13 (Regionalna politika) 2 
REGIONALNA POLITIKA – Kohezijski sklad 13 04 (Kohezijski sklad) 2 
ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE 04 (Zaposlovanje in socialne 

zadeve) 
2 

KMETIJSTVO (del povezav med ukrepi za razvoj podeželskega 
gospodarstva) 

05 04 (Razvoj podeželja) 2 

   
 2. OHRANJANJE IN UPRAVLJANJE Z NARAVNIMI VIRI   
OKOLJE (ne velja za zunanje razsežnosti) 07 (Okolje) 3 
KMETIJSTVO – vključno z ukrepi pod trenutnim naslovom 3 in razvojem 
podeželja 

05 (Kmetijstvo)  

od tega (le operativni izdatki):                                           „tržni ukrepi“ 05 1a 
razvoj podeželja 05 1b 
razvoj podeželja in del povezav med ukrepi za razvoj podeželskega 
gospodarstva) 

05 2 

gozdarstvo in „nadzor in preverjanje“ 05 3 
ZDRAVJE IN VARSTVO POTROŠNIKOV (zdravje živali, dobrobit živali 
in zdravje rastlin) 

17 04 (Varna hrana, zdravje 
živali, dobrobit živali in zdravje 
rastlin) 

1a 

RIBIŠTVO (ne velja za raziskovanje) 11 (Ribištvo) ne velja za 
raziskovanje 

 

od tega (le operativni izdatki):                                           „tržni ukrepi“ 11 1a 



 

PE 349.894 8/9 PA\546019SL.doc 

SL 

strukturni posegi 11 2 
upravljanje in „nadzor in preverjanje“ 11 3 
 mednarodno ribištvo 11 4 

NASLOVI NOVIH IZDATKOV ** 
Proračun za leto 2004 
struktura na podlagi 

dejavnosti 

Naslovi 
trenutnih 
finančnih 
načrtov** 

 3. DRŽAVLJANSTVO, SVOBODA, VARNOST IN 
PRAVOSODJE 

 3 

KULTURA 15 (Izobraževanje in kultura) 3 
ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE – boj proti diskriminaciji in za 
enakopravnost spolov 

04 04 (Spodbujanje vključenosti 
v družbo) 

3 

PRAVOSODJE IN NOTRANJE ZADEVE 18 (Področje svobode, varnosti 
in pravosodja) 

3 

ZDRAVJE IN VARSTVO POTROŠNIKOV (ne velja za zdravje živali, 
dobrobit živali in zdravje rastlin) 

17 (Zdrave in varstvo 
potrošnikov) (ne velja za 17 04 
(Varna hrana, zdravje živali, 
dobrobit živali in zdravje 
rastlin)) 

3 

TISK IN KOMUNIKACIJE 16 (Tisk in komunikacije) 3 
ŠIRITEV –-Prehodni vir (oblikovanje ustanov) 22 03 Prehodni vir za ukrepe 

oblikovanja institucij po širitvi 
3 

SOLIDARNOSTNI SKLADI (p.m.)   
4. EU KOT GLOBALNI PARTNER   
ZUNANJI ODNOSI 19 (Zunanji odnosi)  
od tega (le operativni izdatki):                                           „zunanji odnosi“ 19 4 
 „pomoč žrtvam kršenja človekovih pravic“ 19 3 
KMETIJSTVO (SAPARD) 05 4 
REGIONALNA POLITIKA (ISPA) 13 7 
TRGOVINA 20 4 
RAZVOJ IN SODELOVANJE Z DRŽAVAMI AKP 21 4 
ŠIRITEV (ne velja za prehodne vire) 22 ne velja za 22 03 7 
HUMANITARNA POMOČ 23 4 
EVROPSKI RAZVOJNI SKLAD (izven proračuna EU za leto 2004) [21]  
ECFIN – rezerve garancij za posojila 01 04 01 13 6 
ECFIN – makrofinančna pomoč 01 4 
REZERVE – rezerve za izredno pomoč 31 6 
Drugo (b) 06, 07, 14 & 15 4 
5. UPRAVLJANJE **   
UPRAVNI IZDATKI – druge ustanove  5 
Pokojnine 30 5 
Evropske šole 26 01 50 5 
SKUPAJ (vključno z nadomestili) enaintrideset področij 

politik 
 

SKUPAJ KOMISIJA   
   
Nadomestilo  8 
 
* Nove strukture v tej tabeli ustrezajo strukturam, ki jih je predlagala Komisija v Sporočilu z dne 10. februarja 
2004, KOM(2004)101 konč. 
* *V trenutni strukturi finančnega načrta so upravni izdatki Komisije, skupaj z drugimi ustanovami, vključeni 
pod ločen naslov 5. Kot je predlagano v Sporočilu COM(2004) 101 konč., so upravni izdatki Komisije vključeni 
v ustrezna področja politik. V tej tabeli so upravni izdatki Komisije vključeni v trenutni naslov 5 
(2 846 469 262 EUR), ki se razdeli glede na področja politik, v skladu s predlaganim novim pristopom. Upravni 
izdatki v zvezi z upravnimi „horizontalnimi“ storitvami Komisije (revizije, uprava, proračun, usklajevanje 
politik) se porazdelijo proporcionalno z upravnimi izdatki, neposredno povezanimi z vsakim od preostalih 
področij politik, in sicer na podlagi PDB 2004. Ena od izjem so POKOJNINE, ki (skupaj z izdatki za Evropske 
šole) ostajajo v okviru ponovno določenega naslova „Uprava“. 
(a) Vključuje določene dejavnosti, povezane z bojem proti prevari, z javnimi naročili ter s programom Prince 
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(podatki o prihodnosti Evrope) 
(b) Vključuje zunanje razsežnosti notranjih politik (izobraževanje, okolje, obdavčevanje in carinska unija, 
energija in prevoz, pravosodje in notranje zadeve). 
 
Vir: FINP Delovni dokument 2, avtor Mr Böge, z dne 21. oktobra 2004 (DT\545322EN, PE 349.838) 
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