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MOTIVERING

Bakgrund
Kommissionen antog det preliminära budgetförslaget för 2006 den 27 april 2005 – den sista 
budgeten under den nuvarande budgetplanen. De föreslagna anslagen uppgår till 
121 270 000 000 EUR i åtaganden (+4 procent från 2005) och 112 600 000 000 EUR i 
betalningar (+6 procent jämfört med 2005). Betalningarna utgör 1,02 procent av 
gemenskapens BNI och ger därmed en avsevärd marginal (6 700 000 000 EUR) under det tak 
som anges i budgetplanen.
I det preliminära budgetförslaget anslås medel till genomförandet av Lissabonagendan (till 
exempel forskning, utbildning, transeuropeiska nät), ökad säkerhet (till exempel kampen mot 
terrorism, bekämpning av narkotikahandel, bibehållen livsmedelssäkerhet), ökad solidaritet 
(till exempel främjande av ekonomisk och social sammanhållning, miljöskydd) och till att 
integrera de tio nyaste medlemsstaterna på centrala politikområden, det vill säga den 
gemensamma jordbrukspolitiken och struktur- och sammanhållningsfonderna. Ytterligare 
medel frigörs för den externa delen av de viktigaste prioriteringarna. 

Enskilda utgiftskategorier
Siffrorna för enskilda kategorier ser ut enligt följande (åtaganden):

miljoner EUR

2005 års budget 2006 års preliminära 
budgetförslag 
(kommissionen) (1)

2006 års 
budgetförslag 
(rådet)(2)

Jordbruk 
49 676 51 412

(+3,5 %)
Strukturåtgärder 42 423 44 555

(+5,0 %)
Inre politik 9 052 9 218

(+1,8 %)
Externa åtgärder 5 317 5 393

(+1,4 %)
Administrativa 
utgifter

6 293 6 683
(+6,2 %)

Reserver och 
avsättningar

446 458
(+2,7 %)

Föranslutnings-
strategin

2 081 2 481
(+19,2 %)

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

TOTALT 116 594 121 273
(+4,0 %)

1) Ändring i förhållande till 2005 års budget. 
2) Corepers ändringar av det preliminära bugetförslaget för 2006.
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Miljöpolitik och folkhälsa
Budgetförslaget för miljöområdet 2006 visar en mycket liten ökning. Åtagandena uppgår till 
sammanlagt 253 150 000 EUR, vilket utgör en ökning på 1 613 000 EUR – mindre än 
1 procent mer jämfört med föregående år. De sammanlagda anslagen för miljöprogrammen 
ökar något till följd av ökningarna på ”Forest Focus”, programmet för icke-statliga 
organisationer och programmet för havsföroreningar. Inga större förändringar har föreslagits 
för Life-programmets sista år eller för civilskyddsprogrammet. 
Kommissionen föreslår en minskning på 3 000 000 EUR till genomförandet av miljöpolitiken 
(”Åtgärder för att förbättra medvetenheten och andra allmänna åtgärder knutna till 
gemenskapens handlingsprogram på miljöområdet”). Beloppet kompenseras delvis genom en 
föreslagen ökning för utvecklingen av nya politiska initiativ (+1 100 000 EUR). Övergången 
återspeglar de prioriteringar som kommissionen gjort i den årliga politiska strategin. 

Utgifterna på folkhälsoområdet är uppdelade mellan det nuvarande folkhälsoprogrammet 
(sammanlagt 59 200 000 EUR), gemenskapens tobaksfond (14 600 000 EUR), Europeiska
centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (se nedan), förberedande åtgärder för 
beredskap och insatser på folkhälsoområdet (2 000 000 EUR) och gemenskapens bidrag till 
WHO:s ramkonvention om tobakskontroll (200 000 EUR). Ramkonventionen är det första 
fördraget som ingåtts under WHO:s överinseende och Europeiska gemenskapen skall 
ratificera det under innevarande år.
Anslagen till folkhälsoprogrammet täcker driftsutgifter (51 500 000 EUR), administrativa 
utgifter och stödutgifter (1 900 000 EUR) och den befintliga genomförandebyrån
(5 800 000 EUR) som ansvarar för programmets praktiska genomförande. Anslagen ligger på 
samma nivåer som 2005.
De förberedande insatserna på folkhälsoområdet i fråga om beredskap och krishantering 
kommer att fastställas genom att en infrastruktur för brådskande hälsorisker utarbetas. Det är 
också utformat för att kunna bidra till en ny inriktning av folkhälsoprogrammet, genom vilket 
beredskap och förmågan till snabba insatser skall förbättras. Tillgängliga resurser kommer att 
användas för att stimulera utvecklingen av samarbete mellan medlemsstaterna genom 
utarbetandet, genomförandet, tester och bedömning av interoperatibiliteten hos ländernas 
beredskapsplaner för folkhälsa, både i fråga om oväntade hälsorisker (till exempel sars) och 
förväntade (till exempel influensapandemier).

Byråerna: EEA, EMEA, EFSA och ECDC
Det föreslagna anslaget till Europeiska miljöbyrån (EEA) uppgår till sammanlagt 
27 650 000 EUR, vilket är 750 000 EUR mer än under 2005. En smärre övergång från 
administrativa utgifter till driftsutgifter har skett på grund av att de nya tjänsteföreskrifterna 
har trätt i kraft. 

Kommissionen föreslår en avsevärd höjning av den totala budgeten för Europeiska 
läkemedelsmyndigheten (+17,3 procent). Ökningen hör samman med ny 
läkemedelslagstiftning som skall vara fullt genomförd under 2006. Genom den får 
myndigheten en rad nya uppgifter. En mindre ökning (300 000 EUR) har också skett av 
anslagen till avgiftsbefrielse för särläkemedel. Det föreslagna totalbeloppet för detta ändamål 
uppgår till 4 000 000 EUR.

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) blir under 2006 fullt bemannad och 
driftsmässig i sitt fasta säte i Parma. Kommissionen föreslår en budget på 46 600 000 EUR, 
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varav 14 600 000 EUR till driftsutgifter och 32 000 000 EUR till administrativa utgifter. Den 
föreslagna budgeten motsvarar de ursprungliga finansieringsplaner som ingick i förordningen 
om myndighetens inrättande. I budgeten ingår också de nya uppgifter som EFSA har fått 
sedan förordningen antogs. 

Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDPC) togs i drift i 
maj 2005 och befinner sig nu i en uppbyggnadsfas. Sammanlagda anslag till ECDC uppgår till 
15 300 000 EUR, varav 7 000 000 EUR skall reserveras för administrativa utgifter och 
8 300 000 för drift. På grund av det högre löneläget i Stockholm och högre resekostnader än 
ursprungligen planerat, föreslår kommissionen en ökning på 1 000 000 EUR jämfört med den 
ursprungliga finansieringsöversikten från förordningen om centrumets inrättande. 

Kemikalier
GD Näringsliv har fått ansvaret för det förberedande arbetet med REACH. En budgetpost har 
inrättats (02 04 04, p.m.). Anslagen för övergångsetappen och nödvändiga förberedelser 
omfattas av budgetpost 02 04 01 (”Upprätthållande och utveckling av den inre marknaden”).
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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar budgetutskottet att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet uppmärksammar den roll EU:s miljöpolitik har för att målen från 
Lissabon och Göteborg och det globala målet med hållbar utveckling skall kunna uppnås. 
Parlamentet uppmanar till att ökade resurser görs tillgängliga för genomförande och 
vidareutveckling av EU:s miljöpolitik. 

2. Europaparlamentet påpekar att jordbruks- och strukturpolitiken har stort inflytande på 
miljön och att efter utvidgningen är behovet än mer trängande än tidigare av att gå vidare 
med en grönare gemenskapspolitik i praktiken genom att noggranna och metodiskt goda 
bedömningar görs av miljökonsekvenserna på samtliga politikområden.

3. Europaparlamentet kräver att miljökriterier rutinmässigt tillämpas vid upphandlingar som 
finansieras genom anslag från gemenskapen, till exempel vid anbudsinfordringar och 
tilldelning av kontrakt.

4. Europaparlamentet är oroat över att så få tjänstemän inom GD Miljö arbetar med 
överträdelseförfaranden, framför allt mot bakgrund av att överträdelser på miljöområdet 
konsekvent utgör närmare hälften av samtliga ännu ej färdigbehandlade fall av 
överträdelser inom EU. Parlamentet uppmanar kommissionen att avsevärt öka antalet 
tjänstemän inom sektorn i enlighet med den prioritering som görs för hållbar tillväxt, och i 
enlighet med dess roll som fördragens väktare och därigenom även ansvarig för att EU:s 
förordningar och direktiv på miljöområdet tillämpas korrekt.

5. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att anslå tillräckliga personella 
resurser så att miljöprogram och miljöpolitik kan genomföras i både gamla och nya 
medlemsstater.

6. Europaparlamentet påpekar att EU går i täten i många internationella miljöavtal, såsom 
FN:s konvention om klimatförändringar, FN:s konvention om biologisk mångfald och 
biosäkerhet samt Århuskonventionen om allmänhetens tillgång till information, 
deltagande i beslutsprocesser och rättslig prövning i miljöfrågor. Parlamentet påpekar att 
fullföljandet av en hållbar utveckling och behandlingen av ett antal miljöproblem kräver 
ökat samarbete på global nivå. Parlamentet kräver ökade resurser till internationell 
miljöverksamhet så att EU kan behålla sin tätposition inom internationell miljöpolitik och 
när det gäller att fastställa dagordningen för det internationella samarbetet.

7. Europaparlamentet är övertygat om att folkhälsan bör behandlas som ett ytterst viktigt 
inslag i Lissabonagendan, eftersom den direkt bidrar till medlemsstaternas ekonomiska 
resultat och hela EU:s konkurrenskraft. Parlamentet anser det därför vara väsentligt att 
anslå mer resurser till folkhälsoområdet.

8. Europaparlamentet finner att det är oerhört viktigt att på ett samordnat sätt föregripa 
eventuella hälsofaror inom EU och enas om gemensamma riskhanteringsåtgärder. 
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Parlamentet välkomnar därför de förberedelser på folkhälsoområdet som utformats för att 
öka beredskapen inför olika hälsorisker, till exempel influensapandemier, sars och 
bioterrorism. Parlamentet kräver tillräcklig finansiering av förberedande åtgärder under 
2006 så att en god grund för ytterligare arbete inom det nya folkhälsoprogrammet kan 
etableras så snart som möjligt.


