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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet konstaterar att de praktiska effekterna av den nya fleråriga 
budgetramen blir tydliga i det preliminära budgetförslaget för 2007. Parlamentet 
konstaterar att det är en stor utmaning att sammanjämka de politiska målen med de medel 
som anslås i budgetramen.

2. Europaparlamentet anser att situationen är särskilt oroande på området för folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet, där de två byråerna EFSA (Europeiska myndigheten för säkra 
livsmedel) och ECDC (Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar)
fortfarande befinner sig på utvecklingsstadiet och upptar de mesta av de tillgängliga 
medlen, vilket medför att det nya hälsoprogrammet ligger klart sämre till än 2006.
Parlamentet beklagar att den ståndpunkt som parlamentet uttryckte vid förstabehandlingen
av hälsoprogrammet, där man angav att detta program skulle prioriteras både 
anslagsmässigt och politiskt, inte har respekterats av kommissionen, men medger att de 
snäva marginalerna i utgiftskategori 3b har inneburit begränsningar.

3. Europaparlamentet pekar på det övergripande problem som rör de decentraliserade 
organen vilka självklart har rätt till rimliga anslag för att kunna utföra sina arbetsuppgifter, 
men det innebär samtidigt mindre och mindre pengar till andra verksamheter inom 
gemenskapen. Parlamentet efterlyser en noggrann granskning av de decentraliserade 
organens arbetsuppgifter, den verksamhet som genomförs av kommissionen samt de 
verksamheter som finansieras genom de fleråriga programmen för att undvika 
överlappning och säkerställa att nödvändiga arbetsuppgifter genomförs på det sätt som är 
mest kostnadseffektivt och rationellt.

4. Europaparlamentet påpekar att nyligen antagen (pediatriska läkemedel) och kommande
(avancerade terapeutiska läkemedel) lagstiftning och andra nya åtgärder, exempelvis
verksamhet som rör pandemier, kommer att öka arbetsbelastningen och arbetsuppgifterna 
för Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA). Parlamentet betonar att denna 
myndighet måste få tillräckliga ekonomiska resurser för att klara av sina nya 
arbetsuppgifter.

5. Europaparlamentet välkomnar den ökade uppmärksamhet som ges integreringen av 
miljöfrågor på andra områden, i synnerhet inom utgiftskategori 1a (miljöinnovativa 
åtgärder inom ramen för forskning och programmet för konkurrens och innovation) och 
utgiftskategori 4 (tematiskt program för miljö och hållbart utnyttjande av naturresurser).
Parlamentet ser fram emot konkreta resultat av denna strategi, men påpekar att den inte får 
leda till en urvattning av miljöanslagen. Parlamentet uppmanar GD Miljö att samarbeta 
nära med andra generaldirektorat för att se till att möjligheterna till integrering och 
samordning utnyttjas till fullo.

6. Europaparlamentet efterlyser en standardiserad användning av miljökriterier vid 
upphandlingsförfaranden som berör gemenskapsmedel, exempelvis inbjudan att lämna 
anbud och tilldelning av kontrakt.
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7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att sammanställa en rapport om sitt arbete
för att öka medvetenheten om sjätte miljöhandlingsplanen och dess innehåll med 
temastyrda strategier inom kommissionen själv som har beslutats.
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KORT MOTIVERING

År 2007 är det första året för den nya sjuåriga budgetram som beslutades av 
Europaparlamentet och rådet i april. Effekterna av denna uppgörelse kommer oundvikligen att 
visa sig i det preliminära förslaget till budget för 2007. Trots det breda samförståndet för en 
överenskommelse och trots att det redan från början ansågs otillräckligt så står det klart att de 
praktiska effekterna av överenskommelsen kommer att orsaka stor oro.

Områdena för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet berörs också, men på olika sätt. I den 
nya budgetramen återfinns miljö i utgiftskategori 2 tillsammans med jordbruk, 
landsbygdsutveckling och fiske. Den största praktiska förändringen är att ett antal av de 
nuvarande instrumenten och initiativen (Life, anslag till frivilligorganisationer, 
skogsprogrammet och budgetposter för genomförande och utveckling av åtgärder) samlas 
inom ett program, det nya programmet Life+. Dessutom integreras de nuvarande programmen 
för civilskydd och utsläpp av föroreningar i havet i det nya beredskapsinstrumentet för 
snabbinsatser. Den tredje nyheten är överföringen av de flesta externa verksamheter (som det 
nuvarande Life för tredje länder) till de instrument som förvaltas av de generaldirektorat som 
ansvarar för extern politik.

Ur budgetsynpunkt kommer anslagen till miljöområdet att öka något (+7 procent) under 2007
jämfört med 2006. Men den stora ökningen i form av öronmärkning av medel inom Life+ för 
förvaltningen av Natura 2000 som parlamentet hoppades på för förstabehandlingen blev aldrig 
av. Parlamentet var tvunget att nöja sig med principen om integration av anslagen till 
Natura 2000 med sammanhållnings- och landsbygdsfonderna. Det ger varje medlemsstat rätt 
och ansvar att besluta om hur mycket EU-anslag som skall tilldelas förvaltningen av 
Natura 2000. Principen att miljömål skall integreras i andra politikområden är mycket viktig. 
Men det kommer inte att ske automatiskt och utan politiska ansträngningar eftersom andra 
politiska prioriteringar tävlar med miljön om samma anslag. Samma sak gäller, åtminstone i 
viss utsträckning, för åtgärder för att främja miljöinnovationer inom ramen för programmet 
för forskning, konkurrenskraft och innovation och internationell verksamhet i
utgiftskategori 4.

Hälsa och livsmedelssäkerhet placeras i utgiftskategori 3b, Medborgarskap, det minsta av 
alla utgiftskategorier i den nya budgetramen. Jämfört med den förhandlingsposition som 
medlemsstaterna kom överens om rörande budgetramen i december 2005 som skulle ha 
inneburit en kraftig underfinansiering av verksamheten i denna utgiftskategori, lyckades 
parlamentet till viss del förbättra situationen i förhandlingarna med rådet i våras. I praktiken 
räcker den ökning som åstadkommits knappt till att hålla anslagit till hälsa och 
livsmedelssäkerhet på sin nuvarande låga nivå. Situationen kommer att vara som sämst 2007. 
Hälsoprogrammet kommer att lida mest, trots det stora stödet från parlamentet vid 
förstabehandlingen för att tilldela avsevärt större anslag till detta program än tidigare och på 
sätt göra det till ett tydligt prioriterat område. Det belopp som nu föreslås för 
hälsoprogrammet har förvånande nog minskats med ett större belopp än minskningen av 
konsumentskyddsprogrammet när man jämför det med kommissionens ursprungliga förslag 
till ett gemensam hälso- och konsumentpolitiskt program för 2007–2013. I ursprungsförslaget
var fördelningen av anslag till de hälso- och konsumentpolitiska programmen 80/20 och nu 
när programmet har delats upp i två är fördelningen 70/30. För år 2007 skulle detta betyda en
klart minskad budget för hälsoprogrammet jämfört med i år (40 miljoner euro istället för
55,4 miljoner euro).
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Faktum är att de två myndigheterna Europeiska myndigheten för säkra livsmedel (EFSA) och
Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) vilka fortfarande 
befinner sig på utvecklingsstadiet kommer att ta 57 procent av det totala anslaget till 
politikområdena hälsa, konsumentskydd och livsmedelssäkerhet för 2007 och mer än
60 procent under hela perioden 2007–2013. Även med dessa siffror kan anslagen endast 
betraktas som ett minsta möjliga belopp. Man bör komma ihåg att viss verksamhet som idag 
finansieras genom hälsoprogrammet (exempelvis övervakningsnätverken) kommer att 
förvaltas och finansieras av ECDC i framtiden.

Mot bakgrund av att marginalen för utgiftskategori 3b är mycket liten kommer det inte att 
finnas mycket utrymme för nya politiska initiativ med budgetkonsekvenser på 
politikområdena hälsa, konsumentskydd och livsmedelssäkerhet under de kommande åren.

När det gäller budgeten för 2007 kommer tobaksfonden för forskning och information
fortsätta att finansiera kommissionens kampanj mot rökning (”Help-kampanjen”) med 
13,5 miljoner euro. Detta belopp är något mindre än 2006, på grund av att beräkningsmetoden 
baseras på en andel av bidragen till tobaksproducenter.

Inom utgiftskategori 1 ökas anslaget till Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA)
något jämfört med 2006. Anslag för att inrätta den nya kemikaliemyndigheten har lagts i 
reserven i avvaktan på att den förordning som krävs för att inrätta denna myndighet skall 
antas.


