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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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JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a 
Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. felhívja a figyelmet az EU környezetvédelmi politikájának szerepére a lisszaboni és 
göteborgi célok, valamint a fenntartható fejlődés átfogó célkitűzésének elérésében; 
további források rendelkezésre bocsátását sürgeti az Unió környezetvédelmi politikájának 
megvalósítása és továbbfejlesztése érdekében;

2. rámutat, hogy a mezőgazdasági és strukturális politikák igen jelentős hatást gyakorolnak a 
környezetre; hangsúlyozza, hogy a bővítést követően valamennyi politikaterületen a 
környezeti hatások alapos és módszertanilag megfelelő értékelése révén a korábbiaknál 
égetőbb szükség van a közösségi politikák gyakorlatban történő környezetbaráttá tételére;

3. a közösségi beszerzések esetében környezetvédelmi kritériumok standard alkalmazását 
sürgeti a beszerzési eljárásoknál, köztük a pályázati felhívások és a szerződések odaítélése 
esetében;

4. aggodalmát fejezi ki a Környezetvédelmi Főigazgatóságon a jogsértési eljárással 
foglalkozó tisztviselők alacsony létszáma miatt, különösen mivel a környezettel 
kapcsolatos jogsértési esetek az Unióban folyamatban lévő jogsértési esetek mintegy felét 
teszik ki, és felszólítja a Bizottságot, hogy ezen a területen jelentős mértékben növelje a 
tisztviselők számát egyrészt a fenntartható növekedésnek biztosított elsőbbségnek 
megfelelően, másrészt a Szerződések egyedüli őreként, mint az uniós környezetvédelmi 
rendeletek és irányelvek helyes végrehajtásáért felelő intézmény;

5. sürgeti a Bizottságot, hogy biztosítson megfelelő személyzeti erőforrásokat annak 
érdekében, hogy a környezetvédelmi programokat és politikákat mind a régi, mind pedig 
az új tagállamokban végre lehessen hajtani;

6. rámutat, hogy az EU vezető szerepet játszik több nemzetközi környezetvédelmi 
megállapodásban, mint például az ENSZ éghajlat-változási egyezménye, a biológiai 
változatosságról és biológiai biztonságról szóló ENSZ egyezmény és a környezetvédelmi 
témákban való nyilvános részvételről és ezen kérdésekben az igazságszolgáltatáshoz való 
hozzáférésről szóló Aarhusi Egyezmény; rámutat, hogy a fenntartható fejlődés 
megvalósítása és a nagy számú környezeti probléma megoldása fokozottabb globális 
együttműködést tesz szükségessé; további forrásokat sürget a nemzetközi 
környezetvédelmi tevékenységekre annak érdekében, hogy az EU fenntarthassa a 
nemzetközi környezeti politikában és a nemzetközi együttműködés menetrendjének 
meghatározásában játszott vezető szerepét;

7. meggyőződése, hogy a közegészségügyet a lisszaboni menetrend alapvető részének kell 
tekinteni, mivel az közvetlenül hozzájárul a tagállamok gazdasági teljesítményéhez és az 
egész Unió versenyképességéhez; alapfontosságúnak tekinti ezért, hogy több erőforrást 
különítsenek el a közegészségügyi politika számára;
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8. rendkívül fontosnak tartja az egészséget fenyegető lehetséges veszélyekre való 
összehangolt módon történő felkészülést és közös kockázatkezelési intézkedések 
megállapítását; üdvözli ezért a fokozottabb felkészültséget szolgáló közegészségüggyel 
kapcsolatos előkészítő intézkedéseket az olyan különböző egészségügyi kockázatok 
tekintetében, mint az influenzajárványok, a SARS vagy a biológiai terrorizmus; megfelelő 
finanszírozást sürget az előkészítő intézkedések számára 2006-ban azért, hogy a 
Közegészségügyi Programon belül mielőbb szilárd alap jöhessen létre a további 
munkához.


