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KORT BEGRUNDELSE

Baggrund
Kommissionen vedtog det foreløbige budgetforslag (FBF) for 2006 den 27. april 2005 - det 
sidste budget inden for de nuværende finansielle overslag. De foreslåede bevillinger beløber 
sig til i alt 121,27 milliarder euro i forpligtelsesbevillinger (+4 % i forhold til 2005) og 112,6 
milliarder i betalingsbevillinger (+6 % i forhold til 2005). Betalingsbevillingerne udgør 1,02 
% af EU's BNI og giver således en betydelig margen (6,7 milliarder) inden for loftet for de 
finansielle overslag.

I det foreløbige budgetforslag afsættes midler til gennemførelse af Lissabon-dagsordenen 
(f.eks. forskning, uddannelse, transeuropæiske net), styrkelse af sikkerheden (f.eks. 
bekæmpelse af terrorisme, bekæmpelse af narkotikahandel, bibeholdelse af 
fødevaresikkerhed), styrkelse af solidaritet (f.eks. fremme af økonomisk og social 
samhørighed, miljøbeskyttelse) og integration af de 10 nye medlemsstater i de vigtigste 
politikområder, bl.a. den fælles landbrugspolitik og struktur- og samhørighedsfonden. Der vil 
også blive bevilget flere midler til den eksterne dimension af de vigtigste prioriterede 
områder.

Situationen på de enkelte udgiftsområder
Tallene for de enkelte områder er følgende (forpligtelsesbevillinger):

Millioner euro

Budgettet for 2005 FBF for 2006
(Kommissionen) (1)

BF for 2006
(Rådet)(2)

Landbrug
49,676 51,412

(+3,5%)
Strukturforanstalt-
ninger

42,423 44,555
(+5,0%)

Interne politikker 9,052 9,218
(+1,8%)

Foranstaltninger 
udadtil

5,317 5,393
(+1,4%)

Administrationsud-
gifter

6,293 6,683
(+6,2%)

Reserver 0,446 0,458
(+2,7%)

Førtiltrædelsesstøtte 2,081 2,481
(+19,2)

Kompensation 1,305 1,074
(-17,7%)

I ALT 116,594 121,273
(+4,0%)

(1) Ændring i forhold til budgettet for 2005.
(2) Corepers ændringer til FBF for 2006.
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Miljøpolitik og folkesundhed
I budgetforslaget for miljø er der en meget lille stigning i 2006. Forpligtelsesbevillingerne 
beløber sig til i alt 253,150 millioner euro, hvilket er 1,613 millioner euro og under 1 % mere 
end året før. De samlede bevillinger til miljøprogrammer stiger lidt på grund af stigningerne i 
Forest Focus, ngo-programmet og havforureningsprogrammet. Der er ikke foreslået større 
ændringer i sidste år af Life-programmet og til civilbeskyttelsesprogrammet.
Kommissionen foreslår et fald på 3,0 millioner euro til gennemførelse af miljøpolitik 
("Bevidstgørelse og andre generelle aktioner baseret på EF-handlingsprogrammer på 
miljøområdet"). Beløbet dækkes delvis af en stigning, der er foreslået til udvikling af nye 
politikinitiativer (+1,1 millioner euro). Forskydningen afspejler de prioriterede områder, som 
Kommissionen har fastsat i den årlige politikstrategi.

Udgifterne til folkesundhed er delt mellem det nuværende folkesundhedsprogram (i alt 59,2 
millioner euro),  Fællesskabsfonden for Tobak (14,6 millioner euro), Det Europæiske Center 
for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (se nedenfor), forberedende foranstaltninger 
vedrørende folkesundhedsberedskab og -reaktion (2,0 millioner euro) og EU's bidrag til 
WHO's rammekonvention om tobakskontrol (FCTC; 0,2 millioner euro). FCTC er den første 
traktat i WHO's regi, og det er planen, at EU skal ratificere den i år.

Bevillingerne til folkesundhedsprogrammet dækker de operationelle udgifter (51,5 millioner 
euro), administrations- og støtteudgifterne (1,9 millioner euro) og driften af 
forvaltningsorganet (5,8 millioner euro), der er ansvarlig for den praktiske gennemførelse af 
programmet. Bevillingerne holder sig på samme niveau som i 2005.

De forberedende foranstaltninger vedrørende folkesundhedsberedskab og krisestyring bliver 
fastsat gennem udvikling af en sundhedsberedskabsinfrastruktur. Den skal også bidrage til en 
ny streng i sundhedsprogrammet, som skal forbedre beredskabet og kapaciteten til hurtigt 
indgreb. De tilgængelige midler bliver anvendt til at udvikle samarbejdet mellem 
medlemsstaterne i forbindelse med udarbejdelse, gennemførelse, afprøvning og vurdering af 
interoperabiliteten i offentlige sundhedsberedskabsplaner for både uventede sundhedstrusler 
(f.eks. sars) og forventede tilfælde (f.eks. influenzapandemi).

Agenturerne: EEA, EMEA, EFSA og ECDC
Den foreslåede støtte til Det Europæiske Miljøagentur (EEA) beløber sig til i alt 27,650 
millioner euro, hvilket er 0,750 millioner euro mere end i 2005. Der er en lille forskydning 
mellem administrationsudgifter og operationelle udgifter på grund af, at de nye 
tjenestemandsvedtægter er trådt i kraft.
Kommissionen foreslår en betydelig stigning i det samlede budget for Det Europæiske 
Lægemiddelagentur (+17,3 %). Stigningen skyldes den nye farmaceutiske lovgivning, der vil 
være trådt i kraft i 2006 som helhed. Det giver agenturet en lang række nye opgaver. Der sker 
også en lille stigning (0,3 millioner euro) i tilskuddet til gebyrfritagelse for lægemidler uden 
indtægtsgrundlag. Det samlede beløb, der foreslås til dette formål er, 4,0 millioner euro.

I 2006 vil Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) være på plads og operationel 
i dens permanente sæde i Parma. Kommissionen foreslår et budget på 46,6 millioner euro, 
hvoraf 14,6 millioner euro skal være til operationelle udgifter og 32 millioner til 
administrationsudgifter. Det foreslåede budget svarer til de oprindelige finansieringsplaner, 
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der blev udarbejdet til forordningen til oprettelse af Fødevaresikkerhedsautoriteten. Det 
omfatter også de nye opgaver, som EFSA får efter vedtagelsen af forordningen.

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) påbegyndte 
sit arbejde i maj 2005, og det er nu i en opbygningsfase. De samlede bevillinger til ECDC er 
15,3 millioner euro, hvoraf 7,0 millioner euro afsættes til administrationsudgifter og 8,3 
millioner til operationelle udgifter. På grund af større lønomkostninger i Stockholm og større 
rejseudgifter end oprindeligt forudset foreslår Kommissionen en stigning på 1 million euro 
sammenlignet med det oprindelige regnskab i forordningen til oprettelse af centret.

Kemikalier
GD Erhvervspolitik og Industri har fået ansvaret for det forberedende arbejde i forbindelse 
med Reach. Der er oprettet en budgetkonto (02 04 04, p.m.). Bevillingerne til overgangsfasen 
og det nødvendige forberedende arbejde er opført på budgetkonto 02 04 01 ("Gennemførelse 
og udvikling af det indre marked").
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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Budgetudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. understreger den rolle, som EU's miljøpolitik spiller for opnåelsen af Lissabon- og 
Göteborg-målene og det globale mål om bæredygtig udvikling; opfordrer til at afsætte 
flere midler til gennemførelse og yderligere udvikling af EU's miljøpolitik;

2. gør opmærksom på, at landbrugs- og strukturpolitikken har meget stor indvirkning på 
miljøet; understreger, at der efter udvidelsen er endnu større behov end før for at gøre 
EF-politikkerne mere grønne i praksis ved at udføre omhyggelige og metodiske 
lydvurderinger af miljøvirkningerne på alle politikområder;

3. opfordrer til at gøre det til standard at anvende miljøkriterier i udbudsprocedurerne for 
fællesskabsbevillinger, f.eks. opfordringer til at byde og tildeling af kontrakter;

4. er bekymret over, at der ikke er så mange ansatte i GD Miljø, der tager sig af 
overtrædelser, særlig fordi overtrædelsessager vedrørende miljøet til stadighed udgør 
næsten halvdelen af alle verserende overtrædelsessager i EU; opfordrer Kommissionen 
til at øge antallet af ansatte på dette område betydeligt i overensstemmelse med 
prioriteringen af bæredygtig vækst og med Kommissionens rolle som vogter af 
traktaterne og således ansvarlig for korrekt gennemførelse af EU's miljøforordninger og 
-direktiver;

5. opfordrer indtrængende Kommissionen til at afsætte tilstrækkeligt personale, således at 
miljøprogrammer og -politikker kan gennemføres i både de gamle og de nye 
medlemsstater;

6. understreger, at EU spiller en førende rolle i mange internationale miljøaftaler, bl.a. 
FN's Rammekonvention om Klimaændringer, FN's Konvention om Biologisk 
Mangfoldighed og Biologisk Sikkerhed og Århus-konventionen om offentlig deltagelse 
og adgang til retslig behandling af miljøsager; understreger at bestræbelserne på at opnå 
bæredygtig udvikling og at få behandlet en lang række miljøproblemer kræver øget 
globalt samarbejde; opfordrer til at bevilge flere midler til internationale 
miljøaktiviteter, således at EU kan blive med at være førende i international miljøpolitik
og i fastsættelsen af dagsordenen for internationalt samarbejde;

7. mener, at folkesundhed skal betragtes som et væsentligt led i Lissabon-dagsordenen, da 
den bidrager direkte til medlemsstaternes økonomiske resultater og EU's 
konkurrenceevne som helhed; mener derfor, at det er vigtigt at bevilge flere ressourcer 
til folkesundhedspolitik;

8. mener, at det er yderst vigtigt at koordinere forudsigelsen af potentielle sundhedstrusler 
i EU og aftale fælles foranstaltninger til risikostyring; glæder sig derfor over de 
forberedende folkesundhedsforanstaltninger til styrkelse af beredskabet i forbindelse 
med forskellige sundhedstrusler, f.eks. influenzapandemi, sars og biologisk terrorisme; 
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opfordrer til at sikre tilstrækkelig finansiering af de forberedende foranstaltninger i 
2006, således at der hurtigst muligt kan etableres et solidt grundlag for yderligere 
arbejde inden for det nye folkesundhedsprogram.


