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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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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym 
tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. zwraca uwagę na rolę polityki środowiskowej UE w osiąganiu celów lizbońskich i 
göteborskich oraz globalnym celu, jakim jest zrównoważony rozwój; wzywa do 
udostępnienia większych środków na realizację i dalszy rozwój polityki środowiskowej 
UE;

2. podkreśla znaczny wpływ polityki rolnej i strukturalnej na środowisko naturalne; 
zaznacza, że po rozszerzeniu UE istnieje jeszcze pilniejsza niż dotychczas potrzeba 
uczynienia polityki wspólnotowej bardziej przyjazną środowisku naturalnemu w praktyce 
poprzez prowadzenie starannej i metodologicznie poprawnej oceny wpływu wszystkich 
obszarów polityk na środowisko naturalne;

3. wzywa do standardowego stosowania kryteriów środowiskowych w procedurach 
dotyczących zamówień publicznych, takich jak wezwania do przetargu i przyznawanie 
kontraktów;

4. wyraża zaniepokojenie niewielką liczbą urzędników w DG ds. Ochrony Środowiska 
zajmujących się postępowaniami o naruszenie prawa, zwłaszcza że przypadki naruszeń 
związanych ze środowiskiem stanowią niezmiennie niemal połowę przypadków naruszeń 
rozpatrywanych w UE; zwraca się do Komisji o znaczne zwiększenie liczby urzędników 
zajmujących się tą problematyką stosownie do priorytetowego znaczenia, jakie ma trwały 
wzrost gospodarczy, oraz zgodnie z rolą Komisji jako strażniczki Traktatów, czyli 
instytucji odpowiedzialnej za poprawne wdrażanie rozporządzeń i dyrektyw UE 
dotyczących środowiska naturalnego;

5. wzywa Komisję do zapewnienia odpowiednio licznego personelu, tak by programy i 
polityki środowiskowe mogły być wprowadzane zarówno w starych jak i nowych 
Państwach Członkowskich;

6. wskazuje na wiodącą rolę UE w wielu porozumieniach międzynarodowych, takich jak 
Konwencja ONZ w sprawie zmian klimatu, Konwencja ONZ o różnorodności 
biologicznej i bezpieczeństwie biologicznym oraz Konwencja z Aarhus o udziale 
społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach 
dotyczących środowiska; wskazuje, że dążenie do trwałego rozwoju i rozwiązywanie 
licznych problemów środowiskowych wymaga ściślejszej globalnej współpracy; wzywa 
do przeznaczenia większych środków na międzynarodowe działania w dziedzinie ochrony 
środowiska naturalnego, tak by UE mogła utrzymać swoje przewodnictwo w 
międzynarodowej polityce środowiskowej i tworzeniu planów międzynarodowej 
współpracy;

7. jest przekonany, że zdrowie publiczne powinno zostać uznane za istotną część agendy 
lizbońskiej, ponieważ przyczynia się ono bezpośrednio do wyników gospodarczych 
Państw Członkowskich i do konkurencyjności całej UE; w związku z tym za niezwykle 
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istotne uznaje przeznaczenie większych środków na politykę zdrowia publicznego;

8. uważa, że sprawą niezwykle istotną jest przewidywanie potencjalnych zagrożeń dla 
zdrowia w sposób skoordynowany w UE i zgadza się na wspólne środki zarządzania 
ryzykiem; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje działania przygotowawcze 
związane ze zdrowiem publicznym, zmierzające do podwyższenia gotowości w 
odniesieniu do różnego rodzaju zagrożeń zdrowia, takich jak pandemia grypy, SARS i 
bioterroryzm; wzywa do odpowiedniego finansowania działań przygotowawczych w 2006 
r., tak by można jak najszybciej stworzyć solidne podstawy do dalszej pracy w ramach 
nowego programu zdrowia publicznego.


