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SHORT JUSTIFICATION

General background
The Commission adopted the Preliminary Draft Budget (PDB) for 2006 on 27 April 2005 -
the last budget under the current Financial Perspectives. The proposed appropriations total € 
121.27bn in commitments (+4% to 2005) and € 112.6 billion in payments (+6% to 2005).
Payments represent 1.02% of Community GNI and thus leave a considerable margin (6.7bn) 
under the ceiling of the Financial Perspective.
The PDB allocates resources to the implementation of the Lisbon agenda (such as research, 
education, TENs), enhancing security (such as fight against terrorism, combating drug 
trafficking, maintaining food safety), strengthening solidarity (such as encouraging economic 
and social cohesion, environmental protection) and integrating the ten most recent Member 
States into key policy areas, namely the common agricultural policy and the structural and 
cohesion funds. More resources will be made available also for the external dimension of the 
key priorities.

Situation in the individual categories of expenditure
Figures for individual categories are the following (commitments):

EUR million

2005 Budget 2006 PDB
(Commission) (1)

2006 DB
(Council)(2)

Agriculture 
49.676 51.412

(+3.5%)
Structural actions 42.423 44.555

(+5.0%)
Internal policies 9.052 9.218

(+1.8%)
External actions 5.317 5.393

(+1.4%)
Administrative 
expenditure

6.293 6.683
(+6.2%)

Reserves and 
provisions

0.446 0.458
(+2.7%)

Pre-accession 
strategy

2.081 2.481
(+19.2)

Compensation 1.305 1.074
(-17.7%)

TOTAL 116.594 121.273
(+4.0%)

(1) Change from 2005 budget 
(2) COREPER amendments to 2006 PDB

Environment policy and public health
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The budget proposal for environment for 2006 shows a very small increase. The commitment 
credits total €253.150m, which is €1.613m and less than 1% more than a year before. The 
total appropriations for environmental programmes will slightly increase, following the 
increases in 'Forest Focus', the NGO programme and the marine pollution programme. No 
major changes are proposed for the last year of the LIFE programme and for the civil 
protection programme.

The Commission proposes a decrease of €3.0m for the implementation of environment policy 
('Awareness-raising and other general actions based on the Community action programmes in 
the field of environment'). The amount is partly recovered by an increase proposed for the 
development of new policy initiatives (+€1.1m). The shift reflects the priorities set out by the 
Commission in the Annual Policy Strategy.
Expenditure on public health is divided between the current Public Health Programme (total 
€ 59.2m), the Community tobacco fund (€14.6m), the European Centre for Disease 
Prevention and Control (see below), the preparatory action regarding public health 
preparedness and response and (€2.0m) and the Community contribution to the WHO 
Framework Convention on Tobacco Control (FCTC; €0.2m). FCTC is the first treaty under 
the auspices of WHO and the European Community is due to ratify it this year.
The appropriations for the Public Health Programme cover the operational expenditure, 
(€51.5m), the administrative and support expenditure (€1.9m) and the running of the 
Executive Agency (€5.8m), responsible for the practical implementation of the programme.
The appropriations remain at the same level as in 2005.
The preparatory action regarding public health preparedness and crisis management will be 
established through the development of health emergency infrastructure. It is designed to 
contribute also to a new strand of the health programme, which foresees to improve 
preparedness and rapid intervention capacity. The resources available will be used to 
encourage the development of cooperation between Member States in drawing up, 
implementing, testing and evaluating interoperability of public health emergency plans for 
both unexpected health threats (e.g. SARS) and expected contingencies (e.g. pandemic 
influenza).

The agencies: EEA, EMEA, EFSA and ECDC
The proposed subsidy for the European Environment Agency (EEA) totals €27.650m, which 
is €0.750m more than in 2005. There is a small shift between administrative expenditure and 
operational expenditure, due to the entry into force of the new Staff Regulations.
The Commission proposes a considerable increase to the overall budget of the European 
Medicines Agency (+17.3%). The increase is due to the new pharmaceutical legislation, 
which will be fully in force in 2006. It gives the Agency a wide range of new tasks. There is 
also a small increase (€0.3m) for the subsidy for fee waivers for orphan drugs. The total 
amount proposed for this purpose is €4.0m.

In 2006, the European Food Safety Authority (EFSA) will be fully located and operational in 
its permanent seat in Parma. The Commission is proposing a budget of €46.6m, of which 
€14.6 would be for operational expenditure and €32m for administrative expenditure. The 
proposed budget corresponds to the original financial plans that accompanied the regulation 
establishing the Authority. It also covers the new tasks given to EFSA after the adoption of 
that regulation.
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The European Centre for Disease Prevention and Control (ECDPC) has started to operate in 
May 2005 and it is now in a 'building-up' phase. The total appropriations for the ECDC are 
€15.3m, of which €7.0m will be reserved for administrative expenditure and €8.3m for 
operational expenditure. Following the higher salary costs in Stockholm and the higher 
travelling costs than initially foreseen, the Commission proposes an increase of €1m 
compared to the original financial statement of the establishing regulation.

Chemicals
The responsibility for the preparatory work for REACH has been given to DG ENTR. A 
budget line has been created (02 04 04, p.m.). The credits for the transitional phase and the 
preparatory work needed are on budget line 02 04 01 ("Operation and development of the 
Internal Market").
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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Rozpočtový výbor 
jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. Upozorňuje na význam politiky EU v oblasti životního prostředí pro dosažení 
lisabonských a göteborských cílů a pro dosažení globálního cíle udržitelného rozvoje; 
vyzývá k poskytnutí více prostředků na uskutečňování a další rozvoj politiky EU v 
oblasti životního prostředí;

2. poukazuje na to, že zemědělská a strukturální politika mají obrovský dopad na životní 
prostředí; zdůrazňuje, že po rozšíření je více než dříve nutno brát v praxi větší ohled na 
aspekty ochrany životního prostředí v politikách Společenství tím, že se budou provádět 
důkladná a metodicky propracovaná posouzení dopadů na životní prostředí ve všech 
oblastech politiky;  

3. vyzývá k tomu, aby se ve veřejných výběrových řízeních na zakázky financované z 
prostředků Společenství, jako jsou výzvy k účasti ve výběrových řízeních a udělování 
veřejných zakázek, běžně uplatňovala kritéria ochrany životního prostředí;

4. je znepokojen nízkým počtem úředníků, kteří se na GŘ pro životní prostředí zabývají 
postupy při porušování právních předpisů, zejména proto, že případy tohoto porušování 
v souvislosti se životním prostředím představují téměř polovinu současných případů 
porušování právních předpisů v EU, a vyzývá Komisi, aby podstatnou měrou zvýšila 
počet úředníků věnujících se této oblasti, v souladu s prioritou udržitelného rozvoje a v 
souladu s jejím úkolem strážkyně smluv, z něhož vyplývá její odpovědnost za správné 
provádění nařízení a směrnic EU v oblasti životního prostředí;

5. naléhá na Komisi, aby zajistila přiměřené lidské zdroje, aby mohly být programy a 
politiky v oblasti životního prostředí uskutečňovány jak ve starých, tak i v nových 
členských státech;

6. zdůrazňuje, že EU hraje vůdčí úlohu v mnoha mezinárodních dohodách týkajících se 
životního prostředí, jako je Úmluva OSN o změnách klimatu, Úmluva OSN o 
biologické rozmanitosti a biologické bezpečnosti a Aarhuská úmluva o přístupu k 
informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v 
záležitostech životního prostředí; zdůrazňuje, že úsilí o udržitelný rozvoj a řešení 
četných problémů životního prostředí vyžaduje větší míru spolupráce v globálním 
měřítku; vyzývá k tomu, aby byly poskytnuto více prostředků na mezinárodní aktivity v 
oblasti životního prostředí, aby si EU dokázala udržet své vůdčí postavení v 
mezinárodní environmentální politice a nadále určovala obsah mezinárodní spolupráce;

7. je přesvědčen o tom, že veřejné zdraví by mělo tvořit zásadní součást lisabonské 
agendy, neboť přímo přispívá k hospodářské výkonnosti členských států a 
konkurenceschopnosti celé EU; domnívá se proto, že je zásadní poskytnout více 
prostředků v oblasti politiky veřejného zdraví;

8. domnívá se, že je nesmírně důležité koordinovaně předjímat na úrovni EU možná 
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zdravotní rizika a stanovit společná opatření pro jejich zvládání; vítá proto přípravné 
akce týkající se veřejného zdraví, jejichž cílem je zvýšit připravenost, pokud jde o různé 
zdravotní hrozby, jako je chřipková pandémie, SARS a biologický terorismus; vyzývá k 
tomu, aby byly přípravné akce v roce 2006 přiměřeny financovány, aby co nejdříve 
vznikl solidní základ pro další činnost v rámci nového programu veřejného zdraví.


