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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ιστορικό
Η Επιτροπή ενέκρινε στις 27 Απριλίου 2005 το Προσχέδιο Προϋπολογισμού (ΠΣΠ) για το 
2006 – του τελευταίου προϋπολογισμού στο πλαίσιο των τρεχουσών Δημοσιονομικών 
Προοπτικών. Οι προτεινόμενες πιστώσεις ανέρχονται συνολικά σε 121.27 δις ευρώ για 
αναλήψεις υποχρεώσεων (+4% σε σχέση με το 2005) και σε 112.6 δις ευρώ για πληρωμές 
(+6% σε σχέση με το 2005). Οι πληρωμές αποτελούν το 1,02% του Ακαθάριστου Εθνικού 
Εισοδήματος (ΑΕΕ) της Κοινότητας αφήνοντας έτσι ένα σημαντικό περιθώριο (6.7 δις) εντός 
του ανώτατου ορίου των Δημοσιονομικών Προοπτικών.
Το ΠΣΠ κατανέμει πόρους στην εφαρμογή της ατζέντας της Λισσαβόνας (τομείς όπως 
έρευνα, εκπαίδευση, ΔΕΔ), την βελτίωση της ασφάλειας (όπως η καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας, του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, η διατήρηση της ασφάλειας των τροφίμων), 
την ενίσχυση της αλληλεγγύης (όπως η ενθάρρυνση της οικονομικής και κοινωνικής 
συνοχής, της περιβαλλοντικής προστασίας) και την ένταξη των δέκα νέων κρατών μελών σε 
βασικούς τομείς πολιτικής, ήτοι στην κοινή γεωργική πολιτική και τα διαρθρωτικά ταμεία και 
τα ταμεία συνοχής. Επίσης, πρόσθετοι πόροι θα διατεθούν για την εξωτερική διάσταση των 
βασικών προτεραιοτήτων.

Κατάσταση όσον αφορά τις επιμέρους κατηγορίες δαπανών
Τα στοιχεία για τις επιμέρους κατηγορίες έχουν ως εξής (αναλήψεις υποχρεώσεων):

εκατομμύρια ευρώ

Προϋπολογισμός 
2005

ΠΣΠ 2006
(Επιτροπή) (1)

ΣΠ 2006
(Συμβούλιο)(2)

Γεωργία 
49.676 51.412

(+3.5%)
Διαρθρωτικές 
ενέργειες

42.423 44.555
(+5.0%)

Εσωτερικές 
πολιτικές

9.052 9.218
(+1.8%)

Εξωτερικές 
ενέργειες

5.317 5.393
(+1.4%)

Διοικητικές δαπάνες 6.293 6.683
(+6.2%)

Αποθεματικά και 
προβλέψεις

0.446 0.458
(+2.7%)

Προενταξιακή 
στρατηγική

2.081 2.481
(+19.2)

Αντιστάθμιση 1.305 1.074
(-17.7%)

ΣΥΝΟΛΟ 116.594 121.273
(+4.0%)

(1) Μεταβολή σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2005 
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(2) Τροπολογίες COREPER στο ΠΣΠ 2006

Πολιτική περιβάλλοντος και δημόσια υγεία
Η πρόταση του προϋπολογισμού 2006 για το περιβάλλον συνιστά πολύ μικρή αύξηση. Οι 
πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ανέρχονται συνολικά σε 253.150 εκατ. ευρώ, ποσό κατά 
1.613 εκατ. ευρώ και λιγότερο από 1% ανώτερο σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι 
συνολικές πιστώσεις για το περιβάλλον θα σημειώσουν μικρή άνοδο, ως συνέπεια των 
αυξήσεων για το πρόγραμμα «Έμφαση στα δάση» (Forest Focus), το πρόγραμμα για τις 
ΜΚΟ και το αντίστοιχο πρόγραμμα για τη θαλάσσια ρύπανση. Δεν έχουν προταθεί 
σημαντικές μεταβολές για το τελευταίο έτος του προγράμματος LIFE και για το πρόγραμμα 
πολιτικής προστασίας.

Η Επιτροπή προτείνει μείωση ύψους 3 εκατ. ευρώ για την εφαρμογή της πολιτικής 
περιβάλλοντος («δράσεις ευαισθητοποίησης και λοιπές γενικές δράσεις, σχετιζόμενες με τα 
κοινοτικά προγράμματα δράσης στον τομέα του περιβάλλοντος»). Το ποσό αυτό 
ισοσκελίζεται εν μέρει από την αύξηση που προτείνεται για την ανάπτυξη νέων πολιτικών 
πρωτοβουλιών (+ 1.1 εκατ. ευρώ). Η εν λόγω μεταβολή αντικατοπτρίζει τις προτεραιότητες 
που θέτει η Επιτροπή στην Ετήσια Στρατηγική Πολιτικής.

Οι δαπάνες για τη δημόσια υγεία κατανέμονται μεταξύ του τρέχοντος Προγράμματος 
Δημόσιας Υγείας (σύνολο 59.2 εκατ. ευρώ), του Κοινοτικού Ταμείου Καπνού (14.6 εκατ. 
ευρώ), του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (βλέπε παρακάτω), των 
προπαρασκευαστικών δράσεων, όσον αφορά την ετοιμότητα και την αντίδραση στον τομέα 
της δημόσιας υγείας (2 εκατ. ευρώ), και της κοινοτικής συμβολής στη Σύμβαση Πλαίσιο για 
τον Έλεγχο του Καπνού του ΠΟΥ (ΣΠΕΚ·0.2 εκατ. ευρώ). Η ΣΠΕΚ αποτελεί την πρώτη 
συνθήκη που θεσπίζεται στο πλαίσιο του ΠΟΥ και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα αναμένεται να 
την επικυρώσει κατά το τρέχον έτος.

Οι πιστώσεις για το Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας καλύπτουν τις επιχειρησιακές δαπάνες 
(51.5 εκατ. ευρώ) καθώς και τις διοικητικές δαπάνες και τις δαπάνες στήριξης (1.9 εκατ. 
ευρώ) και τη λειτουργία του Εκτελεστικού Οργανισμού (5.8 εκατ. ευρώ), που είναι αρμόδιος 
για την πρακτική εφαρμογή του προγράμματος. Οι πιστώσεις παραμένουν στα ίδια επίπεδα 
όπως το 2005.
Οι προπαρασκευαστικές δράσεις όσον αφορά την ετοιμότητα και την αντίδραση στον τομέα 
της δημόσιας υγείας θα θεσπιστούν μέσω της ανάπτυξης υποδομής έκτακτης ανάγκης στον 
τομέα της υγείας. Αυτή η υποδομή είναι σχεδιασμένη να συμβάλλει επίσης στην προώθηση 
ενός νέου σκέλους του προγράμματος υγείας, το οποίο προβλέπει τη βελτίωση της 
ικανότητας ετοιμότητας και ταχείας παρέμβασης. Οι διαθέσιμοι πόροι θα αξιοποιηθούν για 
την ενθάρρυνση της ανάπτυξης της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την 
κατάρτιση, εφαρμογή, δοκιμή και αξιολόγηση της διαλειτουργικότητας των σχεδίων άμεσης 
ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας, με στόχο την αντιμετώπιση απρόβλεπτων κινδύνων 
για την υγεία (π.χ. το Σοβαρό Οξύ Αναπνευστικό Σύνδρομο - SARS) και των αναμενόμενων 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (π.χ. πανδημία γρίπης).

Οι οργανισμοί: EEA, EMEA, EFSA και ECDPC
Η προτεινόμενη επιδότηση για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (EEA) ανέρχεται 
συνολικά σε 27.650 εκατ. ευρώ, ποσό κατά 0.750 εκατ. ευρώ ανώτερο του 2005. Υπάρχει μια 
μικρή μεταβολή μεταξύ των διοικητικών και των επιχειρησιακών δαπανών, λόγω της έναρξης 
ισχύος του νέου Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων.
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Η Επιτροπή προτείνει σημαντική αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Φαρμάκων (EMEA) (+17.3%). Η αύξηση αυτή οφείλεται στη νέα φαρμακευτική 
νομοθεσία, η οποία θα τεθεί πλήρως σε ισχύ το 2006. Στο πλαίσιό της απονέμεται ευρύ 
φάσμα νέων καθηκόντων στον Οργανισμό. Μικρή είναι επίσης η αύξηση (0.3 εκατ. ευρώ) 
της επιδότησης για παραίτηση από οικονομικά δικαιώματα όσον αφορά τα ορφανά φάρμακα. 
Το συνολικό ποσό που προτείνεται για το σκοπό αυτό ανέρχεται σε 4.0 εκατ. ευρώ.

Το 2006, το σύνολο των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων 
(EFSA) θα έχει μετατεθεί στη μόνιμη έδρα της, στην Πάρμα. Η Επιτροπή προτείνει 
προϋπολογισμό 46.6 εκατ. ευρώ, τα 14.6 εκατ. εκ των οποίων θα καλύπτουν τις 
επιχειρησιακές δαπάνες και τα 32 εκατ. τις διοικητικές δαπάνες. Ο προτεινόμενος 
προϋπολογισμός ανταποκρίνεται στα αρχικά χρηματοδοτικά σχέδια που προβλέπονταν από 
τον κανονισμό σύστασης της Αρχής. Καλύπτει επίσης τα νέα καθήκοντα της EFSA που 
ανέλαβε μετά την έγκριση του εν λόγω κανονισμού.
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDPC) ξεκίνησε να λειτουργεί τον 
Μάιο του 2005 και επί του παρόντος βρίσκεται σε στάδιο δημιουργίας. Το σύνολο των 
πιστώσεων για το ECDPC ανέρχονται σε 15.3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 7.0 εκατ. θα 
δεσμευτούν για διοικητικές δαπάνες και τα 8.3 εκατ. για επιχειρησιακές. Λόγω των υψηλών 
μισθολογικών δαπανών στη Στοκχόλμη και των υψηλότερων εξόδων μετακίνησης σε σχέση 
με τα αρχικά προβλεπόμενα, η Επιτροπή προτείνει αύξηση 1 εκατ. ευρώ σε σχέση με την 
αρχική δημοσιονομική κατάσταση του κανονισμού ίδρυσης. 

Χημικά
Την ευθύνη για τις προπαρασκευαστικές εργασίες όσον αφορά το σύστημα REACH έχει 
αναλάβει η ΓΔ Επιχειρήσεις. Στον προϋπολογισμό έχει δημιουργηθεί η θέση 02 04 04 p.m. 
Οι πιστώσεις για τη μεταβατική φάση και τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές εργασίες 
καλύπτονται από τη θέση 02 04 01 («Λειτουργία και ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς»).
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εφιστά την προσοχή στο ρόλο της πολιτικής περιβάλλοντος της ΕΕ σε ό,τι αφορά την 
επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας και του Γκέτεμποργκ και του γενικού στόχου της 
αειφόρου ανάπτυξης· ζητεί αύξηση των πόρων που διατίθενται για την εφαρμογή και 
περαιτέρω ανάπτυξη της πολιτικής περιβάλλοντος της Κοινότητας·

2. επισημαίνει ότι η γεωργική και η διαρθρωτική πολιτική έχουν τεράστιες επιπτώσεις στο 
περιβάλλον· τονίζει ότι μετά τη διεύρυνση, η ανάγκη να δοθεί μια περιβαλλοντική 
κατεύθυνση στις πολιτικές της Κοινότητας στην πράξη, με προσεκτικές και 
μεθοδολογικά άρτιες αξιολογήσεις των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε όλους τους 
τομείς πολιτικής, είναι περισσότερο επιτακτική σε σχέση με το παρελθόν·

3. ζητεί τη συστηματική χρήση περιβαλλοντικών κριτηρίων στις διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων για τις κοινοτικές πιστώσεις, όπως λόγου χάρη στις προσκλήσεις υποβολής 
προσφορών και τη σύναψη συμβάσεων·

4. εκφράζει την ανησυχία της για το χαμηλό αριθμό υπαλλήλων στη ΓΔ Περιβάλλον που 
ασχολούνται με τις διαδικασίες παραβίασης, τη στιγμή ιδιαίτερα που οι υποθέσεις 
παραβίασης σχετικά με το περιβάλλον αντιπροσωπεύουν το ήμισυ σχεδόν των 
εκκρεμουσών υποθέσεων σε επίπεδο ΕΕ και ζητεί από την Επιτροπή να αυξήσει 
σημαντικά τον αριθμό των υπαλλήλων στο συγκεκριμένο τομέα, σύμφωνα με την 
προτεραιότητα που έχει αποδοθεί στην αειφόρο ανάπτυξη και τα καθήκοντά της ως 
θεματοφύλακα των Συνθηκών και, επομένως, υπεύθυνης για την ορθή εφαρμογή των 
κανονισμών και οδηγιών της ΕΕ σχετικά με το περιβάλλον·

5. καλεί επειγόντως την Επιτροπή να αφιερώσει το κατάλληλο προσωπικό προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η εφαρμογή των περιβαλλοντικών προγραμμάτων και πολιτικών τόσο 
στα παλαιά όσο και στα νέα κράτη μέλη·

6. υπογραμμίζει ότι η ΕΕ διαδραματίζει ηγετικό ρόλο σε πολλές διεθνείς περιβαλλοντικές 
συμφωνίες, όπως η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές, η 
Σύμβαση των ΗΕ για την βιοποικιλότητα και τη βιοασφάλεια και η Σύμβαση του 
Aarhus σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για 
περιβαλλοντικά θέματα· επισημαίνει ότι για την προαγωγή της αειφόρου ανάπτυξης και 
την αντιμετώπιση πλήθους περιβαλλοντικών προβλημάτων είναι απαραίτητη η 
ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας  ζητεί τη διάθεση περισσότερων πόρων για διεθνείς
περιβαλλοντικές δραστηριότητες, ούτως ώστε η ΕΕ να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο 
στη διεθνή περιβαλλοντική πολιτική και την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης για τη 
διεθνή συνεργασία·

7. είναι πεπεισμένη ότι η δημόσια υγεία πρέπει να αποτελέσει ουσιαστικό μέρος της 
ατζέντας της Λισσαβόνας, δεδομένου ότι συμβάλλει άμεσα στις οικονομικές επιδόσεις 
των κρατών μελών και την ανταγωνιστικότητα του συνόλου της ΕΕ· ως εκ τούτου, 
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θεωρεί ζωτικής σημασίας τη διάθεση περισσότερων πόρων για την πολιτική στον τομέα 
της δημόσιας υγείας·

8. θεωρεί εξαιρετικά σημαντική τη συντονισμένη πρόβλεψη ενδεχόμενων απειλών για την 
υγεία σε επίπεδο Ένωσης και τη λήψη μέτρων για την από κοινού διαχείριση των 
κινδύνων· επικροτεί ως εκ τούτου τις προπαρασκευαστικές ενέργειες στον τομέα της 
δημόσιας υγείας, στόχο των οποίων συνιστά η ενίσχυση της ετοιμότητας όσον αφορά 
διάφορες απειλές για την υγεία, όπως η πανδημία γρίπης, το Σοβαρό Οξύ Αναπνευστικό 
Σύνδρομο (SARS) και η βιοτρομοκρατία· ζητεί την εξασφάλιση δέουσας 
χρηματοδότησης για τις προπαρασκευαστικές ενέργειες το 2006, προκειμένου να 
συγκροτηθεί μια στέρεη βάση για περαιτέρω δράσεις στο πλαίσιο του νέου 
Προγράμματος Δημόσιας Υγείας όσο το δυνατόν πιο σύντομα.


