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BEKNOPTE MOTIVERING

Algemene achtergrond

De Commissie heeft het Voorontwerp van begroting (VOB) voor 2006 - de laatste begroting 
die valt onder de lopende financiële vooruitzichten - op 25 april 2005 aangenomen. De 
voorgestelde kredieten omvatten een totaal bedrag van €121.27 miljard  in 
vastleggingskredieten (+4% t.o.v. 2005) en € 112.6 miljard in betalingskredieten (+6% t.o.v. 
2005). De betalingskredieten vertegenwoordigen 1,02% van het BNI van de Gemeenschap en 
dus blijft er een aanzienlijke marge over (6.7 miljard) onder het maximum van de Financiële 
Vooruitzichten.
Het VOB wijst kredieten toe aan de uitvoering van de Lissabon-agenda (zoals onderzoek, 
onderwijs, Trans-Europese netwerken), de versterking van de veiligheid (bestrijding van 
terrorisme, strijd tegen drugshandel, handhaving van de voedselveiligheid), de bevordering 
van de solidariteit (stimulering van sociale samenhang, milieubescherming) en de integratie 
van de tien laatste nieuwe lidstaten op het gebied van de belangrijkste beleidsterreinen, in het 
bijzonder het landbouwbeleid, de structuurfondsen en het Cohesiefonds. Er zullen tevens 
meer kredieten worden vrijgemaakt voor de externe dimensie van deze sleutelprioriteiten.

Situatie in de afzonderlijke uitgavenrubrieken

De cijfers voor de afzonderlijke rubrieken zien er als volgt uit (vastleggingskredieten):

Miljoen EUR
Begroting 2005 VOB 2006

(Commissie) 1
OB 2006
(Raad) 2

Landbouw
49.676 51.412

(+3.5%)

Structurele 
maatregelen

42.423 44.555
(+5.0%)

Intern beleid 9.052 9.218
(+1.8%)

Externe maatregelen 5.317 5.393
(+1.4%)

Administratieve 
uitgaven

0.446 6.683
(+6.2%)

Reserves 2.081 0.458
(+2.7%)

  
1 Wijziging t.o.v. begroting 2005
2 COREPER-amendementen op VOB 2006
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Pretoetredingsstrategie 2.081 2.481%
(+19.2%)

Compensaties 1.305 1.074
(-17.7%)

TOTAAL
116.594 121.273

(+4.0%)

Milieubeleid en volksgezondheid

Het begrotingsvoorstel toont op het gebied van het milieu een zeer geringe stijging. De 
vastleggingskredieten bedragen in totaal € 253.150 miljoen, d.w.z. € 1.613 miljoen of minder 
dan 1% meer dan een jaar eerder. De totale kredieten voor milieuprogramma's zullen in 
geringe mate stijgen naar aanleiding van de stijgingen van "Forest Focus", het ONG-
programma en het programma mariene vervuiling. Er worden geen grote wijzigingen 
voorgesteld voor het laatste loopjaar van het LIFE -programma en voor het programma civiele 
bescherming.

De Commissie stelt een vermindering voor van € 3.0 miljoen voor de tenuitvoerlegging van 
het milieubeleid ("Bewustmaking en andere algemene acties gebaseerd op de communautaire 
actieprogramma's op het gebied van het milieu"). Het bedrag wordt gedeeltelijk gedekt door 
een voor de ontwikkeling van nieuwe beleidsinitiatieven voorgestelde stijging (+€ 1.1 
miljoen). Deze verschuiving is een weerspiegeling van de door de Commissie in de jaarlijkse 
beleidsstrategie uiteengezette prioriteiten.

De uitgaven voor volksgezondheid zijn verdeeld tussen het lopende programma op het 
gebied van de volksgezondheid (totaal € 59.2 miljoen), het Communautair tabaksfonds (€ 
14.6 miljoen), het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (zie hieronder), de 
voorbereidende actie inzake paraatheid en reactie op het gebied van volksgezondheid (€ 2.0 
miljoen) en de communautaire bijdrage aan de Kaderovereenkomst van de 
Wereldgezondheidsorganisatie over Tabakscontrole (FCTC; € 0.2 miljoen). Het FTCT is het 
eerste Verdrag dat onder auspiciën van de WGO wordt gesloten en de Europese Gemeenschap 
wordt geacht het dit jaar te ratificeren.  
De kredieten voor het Volksgezondheidsprogramma dekken de beleidsuitgaven (€ 51.5 
miljoen), de administratieve uitgaven en uitgaven voor administratieve ondersteuning (€ 1.9 
miljoen) en de exploitatie van het uitvoerend agentschap (€ 5.8 miljoen), dat verantwoordelijk 
is voor de praktische tenuitvoerlegging van het programma. De kredieten blijven gelijk aan 
die van 2005.

De voorbereidende actie paraatheid en reactie op het gebied van volksgezondheid en 
crisisbeheer omvat de ontwikkeling van een infrastructuur voor noodoperaties op het gebied 
van de volksgezondheid. Deze actie wordt tevens gestart om bij te dragen aan een nieuw 
aspect van het gezondheidsprogramma dat moet voorzien in de verbetering van de paraatheid 
en snelle interventiecapaciteit. De beschikbare kredieten zullen worden aangewend om de 
ontwikkeling te bevorderen van samenwerking tussen de lidstaten bij de opzet, uitvoering, het 
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testen en de evaluatie van de interoperabiliteit van noodoperaties op het gebied van de 
volksgezondheid bij zowel onverwachte bedreigingen van de volksgezondheid  (bijv. SARS) 
als te verwachten eventualiteiten (bijv. pandemische influenza)

De agentschappen: EEA, EBG, EFSA en ECDC

De voorgestelde kredieten voor het Europees Milieuagentschap (EEA) bedragen in totaal
€ 27.650 miljoen, wat € 0.750 miljoen meer is dan in 2005. Er kan een kleine verschuiving 
worden opgemerkt tussen de administratieve uitgaven en de beleidsuitgaven die het gevolg is 
van de inwerkingtreding van het nieuwe Statuut van de ambtenaren. 

De Commissie stelt een aanzienlijk stijging voor van de volledige begroting van het Europees 
Bureau voor geneesmiddelenbeoordeling (+17.3%). Deze stijging is het gevolg van de nieuwe 
geneesmiddelenwetgeving die volledig in werking treedt in 2006. Deze wetgeving wijst het 
Bureau een aantal nieuwe taken toe. Tevens is er een lichte stijging (€ 0.3 miljoen) van de 
subsidies voor de betalingsvrijstellingen voor weesgeneesmiddelen. In totaal wordt voor dit 
doel € 4.0 miljoen voorgesteld.
In 2006 zal de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) volledig operationeel zijn 
in haar permanente vestiging in Parma. De Commissie stelt een begroting voor van € 46.6 
miljoen waarvan € 14.6 miljoen bedoeld is voor beleidsuitgaven en € 32 miljoen voor 
administratieve uitgaven. De voorgestelde begroting sluit aan bij de oorspronkelijke financiële 
plannen die bij de verordening tot oprichting van de Autoriteit waren gevoegd. Tevens 
worden hiermee de nieuwe taken gedekt die aan de Autoriteit zijn toegekend na de aanneming 
van de verordening.

Het Europees Centrum voor ziektepreventie en  -bestrijding (ECDPC) is in mei 2005 
operationeel geworden en bevindt zich thans in de opbouwfase. De totale kredieten voor het 
Centrum bedragen € 15.3 miljoen waarvan € 7.0 miljoen zal worden gereserveerd voor 
administratieve uitgaven en € 8.3 miljoen voor beleidsuitgaven. Aangezien de salariskosten in 
Stockholm en de reiskosten hoger zijn dan aanvankelijk gedacht, stelt de Commissie een 
stijging voor van € 1 miljoen t.o.v. het oorspronkelijke financiële memorandum in de 
verordening tot oprichting van het centrum.

Chemicaliën

De verantwoordelijkheid voor de voorbereidende werkzaamheden voor REACH is 
overgedragen aan DG  ENTRE. Er is een aparte begrotingslijn opgevoerd (02 04 04, p.m.).
De voor de overgangsperiode en de voorbereidende werkzaamheden benodigde kredieten zijn 
opgevoerd op begrotingslijn 02 04 01 ("Werking en ontwikkeling van de interne markt").

SUGGESTIES
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De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. vestigt de aandacht op de rol van het EU-milieubeleid bij het bereiken van de Lissabon- en 
Götenborg-doelstellingen en van de algemene doelstelling van duurzame ontwikkeling; 
wenst dat meer middelen worden vrijgemaakt voor de tenuitvoerlegging en verdere 
ontwikkeling van het EU-milieubeleid; 

2. wijst erop dat het landbouw- en structuurbeleid van grote invloed zijn op het milieu; 
benadrukt dat na de uitbreiding de noodzaak om het communautaire beleid 
milieuvriendelijker te maken in de praktijk door de zorgvuldige en methodologische 
uitvoering van milieueffectbeoordelingen op alle beleidsterreinen nog dringender is dan 
tevoren;

3. verlangt een gestandaardiseerd gebruik van milieucriteria bij de procedures voor de 
toewijzing van communautaire kredieten, zoals aanbestedingen en plaatsing van 
opdrachten;

4. is bezorgd over het geringe aantal ambtenaren in DG Milieu, dat zich bezig houdt met 
inbreukprocedures, met name als men bedenkt dat inbreukprocedures die verband houden 
met het milieu, bijna de helft vertegenwoordigen van alle lopende inbreukprocedures in de 
EU, en verzoekt de Commissie het aantal ambtenaren in deze sector aanzienlijk te 
verhogen, in overeenstemming met de prioriteit die wordt gegeven aan duurzame groei en   
met haar rol als behoedster van de Verdragen, hetgeen haar verantwoordelijk maakt voor 
de correcte tenuitvoerlegging van de EU-milieuverordeningen en -richtlijnen; 

5. dringt er met klem bij de Commissie op aan dat zij aangepaste kredieten toewijst voor 
personeel zodat milieuprogramma's en milieubeleid in zowel de oude als nieuwe lidstaten  
ten uitvoer kunnen worden gelegd;

6. wijst erop dat de EU een leidende rol speelt in vele internationale milieuovereenkomsten, 
zoals het VN-Verdrag inzake klimaatverandering, het VN-Verdrag inzake biodiversiteit 
en bioveiligheid, en het Aarhus-verdrag betreffende de toegang tot informatie, inspraak bij 
besluitvorming en toegang tot rechter inzake milieuaangelegenheden; wijst erop dat voor 
het streven naar duurzame ontwikkeling en de aanpak van talloze milieuproblemen meer 
wereldwijde samenwerking noodzakelijk is; verlangt meer kredieten voor internationale 
milieuactiviteiten zodat de EU haar leidende rol in het internationale milieubeleid en bij 
het opstellen van de agenda voor de internationale samenwerking kan behouden;

7. is ervan overtuigd dat de volksgezondheid moet worden beschouwd als een wezenlijk 
onderdeel van de Lissabon-agenda, aangezien zij rechtstreeks bijdraagt aan de 
economische prestaties van de lidstaten en het concurrentievermogen van de gehele EU;

8. acht het van het grootste belang dat  op gecoördineerde wijze in de EU wordt 
geanticipeerd op potentiële bedreigingen van de volksgezondheid en maatregelen voor 
gezamenlijk risicobeheer worden overeengekomen; verheugt zich daarom over de 
voorbereidende actie met betrekking tot de volksgezondheid teneinde de paraatheid ten 
aanzien van diverse bedreigingen van de gezondheid, zoals pandemische influenza, SARS 



PA\571578NL.doc 7/7 PE 360.071v01-00

NL

en bio-terrorisme te verhogen; verlangt adequate financiering voor de voorbereidende 
actie in 2006 zodat in het nieuwe Volksgezondheidsprogramma zo spoedig mogelijk een 
solide basis kan worden gelegd voor toekomstige werkzaamheden.


