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KORTFATTAD MOTIVERING 

I den nuvarande budgetplanen (2000–2006) står anslagen till miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet för cirka 0,7 procent av EU:s samlade utgifter. I kommissionens förslag 
till ny budgetplan (2007–2013) anges en liten ökning. Dessutom skall vissa politiska mål 
uppnås genom att integrera miljö- och hälsofrågor i andra politikområden. Detta skulle även 
omfatta användningen av resurser för dessa politikområden, det vill säga strukturfonder, 
forskningsprogram eller medel för utveckling av landsbygden. Dessa resurser är mycket större 
än de som är öronmärkta för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Dock bör man vara 
medveten om att det, på nationell och regional nivå, råder en konkurrenssituation mellan 
medel till miljöåtgärder och till andra åtgärder, till exempel sysselsättningsåtgärder. Kvar 
finns således den grundläggande frågan: Är de anslag som föreslås i den nya budgetplanen 
tillräckliga för alla tänkbara utmaningar, inklusive en ytterligare utvidgning? 
 
Nuvarande situation 
 
I fråga om miljön fördelas utgifterna för närvarande på sex fleråriga program, Europeiska 
miljöbyrån och poster för kommissionens verksamheter (medvetenhetshöjande verksamhet, 
genomförande och utarbetande av ny lagstiftning). 
 
Inom Life-Miljö ges stöd åt demonstrations- och pilotprojekt som syftar till att utveckla nya 
miljöskyddsmetoder. Inom Life-Natur ges stöd åt genomförandet av EU:s naturvårdspolitik, 
och inom Life-Tredje land finansieras kapacitetsuppbyggnad och arbete för hållbar 
utveckling i tredjeländer. 
 
Andra program på miljöområdet är betydligt mindre. Inom gemenskapsramen för samarbete 
för att främja en hållbar utveckling i städerna ges ekonomiskt och tekniskt stöd åt nätverk 
som består av lokala myndigheter. Inom gemenskapens åtgärdsprogram för att främja icke-
statliga organisationer ges ekonomiskt stöd åt icke-statliga organisationer som bidrar till att 
utveckla och genomföra gemenskapens miljöpolitik och miljölagstiftning. Forest Focus-
programmet omfattar övervakning av och skydd för skogar mot atmosfäriska föroreningar och 
mot skogsbränder. Inom ramen för gemenskapssamarbetet vad gäller förorening av havet 
ges stöd åt befintliga instrument för skydd av hav och kuster. Inom handlingsprogrammet och 
gemenskapsinstrumentet för civilskyddet ges stöd för medlemsstaternas ansträngningar att 
skydda människor, miljö och egendom vid naturkatastrofer och olyckor orsakade av teknik. 
 
På folkhälsoområdet har de ekonomiska resurserna sedan 2003 varit samlade under ett enda 
finansiellt instrument. Det nuvarande folkhälsoprogrammet blir kvar till 2008, men kan 
eventuellt komma att ändras så att hänsyn tas till följderna av den nya budgetplanen. Syftet 
med det nuvarande programmet är att förbättra informationen och öka kunskapen på 
hälsoområdet, och att man agerar snabbare vid hot mot befolkningens hälsa. 
 
Det nyligen inrättade Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar 
(ECDC) kommer att vara i full drift inom två år. Dess främsta uppgift är att identifiera, samla 
in information om och utvärdera ökande hälsohot från smittsamma sjukdomar. 
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Det finns för närvarande inget särskilt program för livsmedelssäkerhet. Fokus ligger på 
lagstiftningsarbete och den riskbedömning som Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet (EFSA) gör. 
 
Framtiden – budgetplanen för 2007–2017 
 
Sett ur miljöutskottets perspektiv innehåller förslaget till ny budgetplan ett antal viktiga 
frågor. Utgiftskategorierna organiseras om, det europeiska synsättet betonas och synergier 
mellan politikområdena eftersträvas. 
 
Miljö inordnas under kategori 2 tillsammans med jordbruk och fiske. Att föra samman 
jordbruk, fiske och politik för miljö- och livsmedelssäkerhet (veterinära och fytosanitära 
åtgärder) under en rubrik, ”Bevarande och utnyttjande av naturresurser”, är principiellt bra. I 
kommissionens förslag betonas vikten av att integrera miljöåtgärder i andra politikområden, 
men man behåller ett separat instrument för specifika miljöåtgärder. Life+-programmet skall 
ersätta alla nuvarande program (med undantag för civilskyddsprogrammet) och bidra till 
utvecklingen, genomförandet, övervakningen och utvärderingen av EU:s miljöpolitik och 
miljölagstiftning under hela perioden. Life+ skulle också kunna finansiera Natura 2000-
verksamheten i de fall finansiering från andra källor, till exempel via landsbygdsutveckling 
eller från strukturfonderna, inte skulle kunna fås. 
 
Civilskyddsprogrammet skulle även fortsättningsvis kunna finansieras separat under 
kategori 3 (”Medborgarskap, frihet, säkerhet och rättvisa”), under ett särskilt instrument för 
solidaritet och snabba åtgärder. Det skulle kunna vara en del av den allmänna 
beredskapsplanen, med syftet att förebygga och/eller minimera effekterna av större 
katastrofer.  
 
I framtiden skulle all nuvarande miljöverksamhet utanför EU kunna finansieras via kategori 4, 
externa åtgärder (”EU som global partner”). 

Folkhälsa och livsmedelssäkerhet inordnas under kategori 3 tillsammans med rättsliga och 
inrikes frågor och kultur. Ett nytt folkhälsoprogram med betydligt större budget än nu inrättas 
för att kunna hantera den omfattande efterfrågan såväl som utvidgningens följder och 
dessutom möjliggöra att programmets verksamhetsområde utökas. Vad gäller 
livsmedelssäkerhet förbereds nya åtgärder, till exempel en mekanism för mat- och 
fodersäkerhet, ett system för bättre kontroll av importen från tredjeländer och en utökning av 
det nuvarande snabbvarningssystemet till tredjeländer. Dessa åtgärder skulle falla under 
kategori 2 (EUGFJ). 
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FÖRSLAG 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar det tillfälliga utskottet för 
politiska utmaningar och budgetmedel i ett utvidgat EU 2007–2013 att som ansvarigt utskott 
infoga följande förslag i sitt förslag till resolution: 

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag till ny budgetplan och målet att 
använda EU:s fulla potential genom att öka effektiviteten, ändamålsenligheten, 
öppenheten och synergin i gemenskapens politik. 

 
2. Europaparlamentet påpekar att miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet inte bara är 

politikområden som ligger nära medborgarnas intressen och vardag utan också är faktorer 
som bidrar till att Lissabon- och Göteborgsmålen uppnås. Parlamentet understryker därför 
att miljöaspekter och miljöeffekter helt och fullt måste övervägas vid finansiering av 
politik under kategori 1, ”Hållbar tillväxt”, även om miljön som specifikt politikområde 
placeras under kategori 2, ”Långsiktigt utnyttjande och bevarande av naturresurser”. 

 
3. Europaparlamentet förordar starkt en integrering av miljö- och hälsopolitiken i andra 

politikområden men betonar att detta inte får användas som en förevändning för att 
minska anslagen till de nödvändiga enskilda programmen för miljö och hälsa. 

 
4. Europaparlamentet stöder införandet av ett enda finansiellt instrument för miljön (Life+) 

men begär en noggrann bedömning av framtida ekonomiska behov. Parlamentet pekar på 
EU:s ökande internationella åtaganden på miljöområdet. Kommissionen uppmanas därför 
att tilldela tillräckliga ekonomiska resurser till internationellt samarbete och stöd till 
tredjeländer på miljöområdet inom ramen för instrumenten för externa åtgärder. 

 
5. Europaparlamentet är oroat över planerna att finansiera Natura 2000 nästan enbart via 

strukturfonderna och fonderna för landsbygdsutveckling, eftersom de slutliga besluten om 
finansiering av enskilda nätverk då skulle överlåtas till medlemsstaterna. Parlamentet 
fruktar att detta förslag, om det inte åtföljs av effektiv öronmärkning, skulle leda till att 
Natura 2000-områden blev underfinansierade. Parlamentet begär antingen ett separat 
finansiellt instrument för Natura 2000 eller en betydande ökning för Life+, inklusive en 
särskild fond för biologisk mångfald, så att målen för Natura 2000 kan uppnås. 

 
6. Europaparlamentet stöder idén om att skapa ett ytterligare handlingsprogram för att främja 

och stödja miljöteknik för att stimulera utveckling enligt Lissabon- och 
Göteborgsstrategin. 

 
7. Europaparlamentet välkomnar planerna på att utöka finansieringen av 

handlingsprogrammet för hälsa så att medborgarnas önskemål bättre kan tillmötesgås och 
utrymme för framtida utvidgning kan skapas till länder där sjukdomshotet är mer 
överhängande än i de nuvarande medlemsstaterna. 

 
8. Europaparlamentet anser att livsmedelssäkerheten är ett prioriterat område, där effektiva 

åtgärder och samarbete på gemenskapsnivå kan ge ett verkligt mervärde. Parlamentet 
begär lämplig finansiering av åtgärderna för att förbättra mat- och fodersäkerheten, till 
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exempel veterinärsamarbete för förebyggande åtgärder och bekämpning av 
djursjukdomar, kvalitativt och kvantitativt lämplig kontroll av import från tredjeländer och 
en utökning av det nuvarande snabbvarningssystemet till tredjeländer. 

9. Europaparlamentet stöder idén om samordning av resurser och expertkunskaper på EU-
nivå i syfte att skapa verklig kostnadseffektivitet, till exempel genom planer för 
förebyggande åtgärder och beredskap inför olika krissituationer. Parlamentet föreslår att 
det nya instrumentet för solidaritet och snabba åtgärder skall täcka naturkatastrofer, till 
exempel översvämningar, liksom även förebyggande och minimerande av effekterna av 
bioterrorism. 

 
10. Europaparlamentet påpekar att värdet i all gemenskapslagstiftning ligger i dess 

tillämpning. Parlamentet begär lämpliga resurser för åtgärder för att underlätta korrekt 
tillämpning av gemenskapens politik. 
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BILAGA 
Förhållandet mellan den nuvarande budgetplanen och den nya struktur som föreslås för 

2007–2013 års budgetplan * 
 

NYA UTGIFTSKATEGORIER ** 
2004 års budget 

Struktur för 
verksamhetsbaserad 

budgetering 

Kategorier i 
nuvarande 

budgetplan**

1. HÅLLBAR TILLVÄXT (1) (3) 
1a Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning   
UTBILDNING (exkl. kultur) 15 (Utbildning och kultur) 3 
FORSKNING (inkl. forskning från Näringsliv, Energi och transport och 
Fiske) 

08 (Forskning) och 10 (Direkt 
forskning) 
forskning från 02 (Näringsliv), 
06 (Energi och transport) och 11 
(Fiske) 

3 

INFORMATIONSSAMHÄLLET (exkl. eTENs ) 09 (Informationssamhället) 3 
NÄRINGSLIV (exkl. forskning) 02 (Näringsliv) exkl. forskning 3 
DEN INRE MARKNADEN 12 (Den inre marknaden) 3 
KONKURRENS 03 (Konkurrens) 3 
EKONOMI OCH FINANS (exkl. lånegarantireserv och makroekonomiskt 
stöd) 

01 (Ekonomi och finans) 3 

BESKATTNING OCH TULLUNION 14 (Beskattning och tullunion) 3 
STATISTIK 29 (Statistik) 3 
ENERGI OCH TRANSPORT (exkl. forskning) 06 (Energi och transport) exkl. 

forskning 
3 

INFORMATIONSSAMHÄLLET (exkl. forskning) 09 (Informationssamhället) 3 
SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK (utgifter under nuvarande 
kategori 3, ”Inre politik”) 

04 (Sysselsättning och sociala 
frågor) 

3 

Övrigt (a) 20 (Handel), 24 
(Bedrägeribekämpning) och 25 
(Kommissionens politiska 
samordning och juridiska 
rådgivning) 

3 

1b Sammanhållning för tillväxt och sysselsättning   
REGIONALPOLITIK – Feder, Interreg 13 (Regionalpolitik) 2 
REGIONALPOLITIK – Sammanhållningsfonden 13 04 

(Sammanhållningsfonden) 
2 

SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR 04 (Sysselsättning och 
sociala frågor) 

2 

JORDBRUK (del av Leader) 05 04 (Landsbygdens 
utveckling) 

2 

   
2. BEVARANDE OCH UTNYTTJANDE AV 
NATURRESURSER 

  

MILJÖ (exkl. den externa dimensionen) 07 (Miljö) 3 
JORDBRUK – inkl. åtgärder under nuvarande kategori 3 och landsbygdens 
utveckling 

05 (Jordbruk)  

varav (endast driftskostnader): 
”marknadsåtgärder” 

 
05 

 
1a 

”landsbygdens utveckling” 05 1b 
”landsbygdens utveckling” + del av Leader 05 2 
”skogsbruk” och ”kontroll och inspektioner” 05 3 
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HÄLSO- OCH KONSUMENTSKYDD (djurhälsa, djurskydd och växtskydd) 17 04 (Livsmedelssäkerhet, 
djurhälsa, djurskydd och 
växtskydd) 

1a 

 
FISKE (exkl. forskning) 11 (Fiske) exkl. forskning  
varav (endast driftskostnader): 
”marknadsåtgärder” 

 
11 

 
1a 

”strukturåtgärder” 11 2 
”styrning” och ”kontroll och inspektioner” 11 3 
”internationellt fiske” 11 4 

NYA UTGIFTSKATEGORIER ** 
2004 års budget 
Struktur för 
verksamhetsbaserad 
budgetering 

Kategorier i 
nuvarande 
budgetplan**

3. MEDBORGARSKAP, FRIHET, SÄKERHET OCH 
RÄTTVISA 

 3 

KULTUR 15 (Utbildning och kultur) 3 
SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK – bekämpning av 
diskriminering samt jämställdhetsfrågor 

04 04 (Åtgärder för att främja 
ett samhälle för alla) 

3 

RÄTTSLIGA OCH INRIKES FRÅGOR 18 (Område med frihet, säkerhet 
och rättvisa) 

3 

HÄLSO- OCH KONSUMENTSKYDD (exkl. djurhälsa, djurskydd och 
växtskydd) 

17 (Hälso- och 
konsumentskydd) (exkl. 17 04, 
Livsmedelssäkerhet, djurhälsa, 
djurskydd och växtskydd) 

3 

PRESS OCH KOMMUNIKATION 16 (Press och kommunikation) 3 
UTVIDGNING – Övergångsordning (institutionell uppbyggnad) 22 03 Övergångsordning för 

institutionell uppbyggnad efter 
anslutningen 

3 

SOLIDARITETSFOND (p.m.)   
4. EU SOM GLOBAL PARTNER   
YTTRE FÖRBINDELSER 19 (Yttre förbindelser)  
varav (endast driftskostnader): 
”yttre förbindelser” 

 
19 

 
4 

”hjälp till offer för brott mot mänskliga rättigheter” 19 3 
JORDBRUK (Sapard) 05 4 
REGIONALPOLITIK (ISPA) 13 7 
HANDEL 20 4 
UTVECKLING OCH SAMARBETE MED AVS-LÄNDER 21 4 
UTVIDGNING (exkl. övergångsordning) 22 exkl. 22 03 7 
HUMANITÄR HJÄLP 23 4 
EUROPEISKA UTVECKLINGSFONDEN (Utanför EU:s budget 2004) [21]  
ECFIN – Lånegarantireserv 01 04 01 13 6 
ECFIN – Makroekonomiskt stöd 01 4 
RESERV – Katastrofhjälpsreserv 31 6 
Övrigt (b) 06, 07, 14 och 15 4 
5. ADMINISTRATION **   
ADMINISTRATIVA UTGIFTER – övriga institutioner  5 
Pensioner 30 5 
Europaskolor 26 01 50 5 
TOTALT (inkl. kompensation) 31 politikområden  
TOTALT FÖR KOMMISSIONEN   
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Kompensation  8 
 
* Den nya struktur som det hänvisas till i tabellen motsvarar den som kommissionen föreslog i sitt meddelande 
av den 10 februari 2004, KOM(2004)0101. 
* *I den nuvarande budgetplanstrukturen inkluderas kommissionens administrativa utgifter tillsammans med de 
andra institutionerna i kategori 5. Enligt förslaget i KOM(2004)0101 skall kommissionens administrativa utgifter 
inkluderas under det relevanta politikområdet. I denna tabell är kommissionens administrativa utgifter i 
nuvarande kategori 5 (2 846 469 262 euro) uppdelade efter politikområden enligt det nya tillvägagångssätt som 
föreslagits. Administrativa utgifter som rör administrativa ”horisontella” kommissionstjänster (revision, 
administration, budget, politisk samordning) har angivits som ”allmänna omkostnader” i proportion till de 
administrativa utgifter som är direkt relaterade till vart och ett av de kvarvarande politikområdena, på grundval 
av det preliminära budgetförslaget 2004. Ett undantag är politikområdet Pensioner, som (tillsammans med 
utgifter för Europaskolorna) finns kvar i den omdefinierade kategorin ”Administration”. 
I (a) ingår särskilda åtgärder knutna till bedrägeribekämpning, handel och offentlig upphandling samt till 
Princeprogrammet (information om Europas framtid). 
I (b) ingår den externa dimensionen av inre politik (utbildning, miljö, beskattning och tullunion, energi och 
transport, rättsliga och inrikes frågor). 
 
Källa: FINP-arbetsdokument 2 av Reimer Böge av den 21 oktober 2004 (DT\545322SV, PE 349.838). 
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