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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Budgetudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger betydningen af EU's miljø-, sundheds- og fødevaresikkerhedspolitik for 
opfyldelsen af målet om bæredygtig vækst i den fornyede Lissabonstrategi for vækst og 
beskæftigelse; understreger betydningen af at fastholde og yderligere sikre et højt 
beskyttelsesniveau på disse politikområder i lyset af de nuværende og fremtidige politiske 
udfordringer; opfordrer til, at der stilles tilstrækkelige midler til rådighed for en videre 
udvikling, gennemførelse og håndhævelse af EU's miljø-, sundheds- og 
fødevaresikkerhedspolitik, navnlig på klimaændringsområdet;

2. understreger EU's rolle som en global partner og EU's førende rolle i mange internationale 
miljøaftaler, herunder de globale konventioner om klimaændringer, biodiversitet, 
kemikalier og affald; opfordrer til, at der afsættes flere ressourcer til internationale 
miljøaktiviteter, således at EU kan blive ved med at være førende i international 
miljøpolitik og i fastsættelsen af dagsordenen for internationalt samarbejde;

3. understreger, at udfordringer vedrørende bæredygtig energi og bekæmpelse af 
klimaændringer skal afspejles i EU's budgetprioriteter; bemærker, at disse prioriteter vil 
kræve yderligere budgetmidler, navnlig i forbindelse med klimaændringspakken i form af 
de forslag, som Kommissionen har forelagt om fordeling af indsatsen, emissionshandel, 
opsamling og lagring af kulstof såvel som om vedvarende energi;

4. understreger betydningen af pilotprojekter og forberedende foranstaltninger for 
vurderingen af behovet for og effektiviteten af nye budgetprogrammer til imødegåelse af 
nye behov og krav som følge af miljø- og sundhedspolitikken; insisterer på, at 
pilotprojekterne tilfører en reel merværdi på EU-plan i lighed med alle budgetudgifter, og 
opfordrer på det kraftigste Kommissionen til at være særlig opmærksom på alle 
programmer, der indvirker på klimaændringerne; opfordrer Kommissionen til at "følge op 
på" pilotprojekterne og de forberedende foranstaltninger på det miljø-, sundheds- og 
fødevaresikkerhedspolitiske område; mener, at disse pilotprojekter bør videreføres, og at 
nye projekter vedrørende klimaændringer bør støttes;

5. understreger betydningen af Life+-programmet, der udgør et sammenhængende finansielt
instrument for en strømlinet og forenklet tilgang til støtte for udviklingen og 
gennemførelsen af miljøpolitikken; bemærker, at de samfinansierede projekters endelige 
fordeling mellem miljøpolitiske områder afhænger af resultaterne af den indkaldelse af 
forslag, som finder sted i 2009; forventer, at de fleste bevillinger vil gå til projekter
vedrørende natur og biodiversitet, men at andre områder omfattet af EU's sjette 
miljøhandlingsprogram også vil blive samfinansieret under Life+; opfordrer 
Kommissionen til at opfylde alle forpligtelser vedrørende rettidige forpligtelser og 
betalinger;

6. glæder sig over den vellykkede gennemførelse af programmet for folkesundhed 2003-
2007 og den lovende opstart af programmet for folkesundhed 2008- 2013 med øgede 
forpligtelses- og betalingsbevillinger; opfordrer Kommissionen til at sikre en 
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omkostningseffektiv gennemførelse af de disponible bevillinger;

7. understreger behovet for at øge offentlighedens bevidsthed om de skadelige virkninger af 
tobaksforbrug, herunder passiv rygning; glæder sig over, at Kommissionen har forelagt et 
forslag om at fortsætte finansieringen af Fællesskabsfonden for Tobak med henblik på 
finansiering af en oplysningskampagne om farerne ved tobak; understreger imidlertid, at 
denne finansielle støtte ophører i 2009; opfordrer Kommissionen til at finde nye 
finansieringskilder; noterer sig den offentlige høring om grønbogen - Mod et Europa uden 
tobaksrøg - og rapporten om gennemførelse af tobaksreklamedirektivet, hvoraf det 
fremgår, at det er vanskeligt at sikre en sammenhængende gennemførelse på 
medlemsstatsniveau;

8. noterer sig den planlagte forøgelse af bevillingerne under 2009-budgettet til ECHA, EEA, 
ECDC og EFSA;

9. beklager imidlertid, at Kommissionen foreslår at nedskære EMEA-budgettet med 2,66 % i 
forhold til 2008-budgettet, og at 8,2 mio. euro til ECDC anbringes i reserven, således at 
den forventede forøgelse af bevillingerne i forhold til 2008-budgettet opsluges;

10. understreger på ny, at agenturerne skal tilføres tilstrækkelige ressourcer, således at de kan 
udføre deres opgaver, dog uden at de tilgængelige bevillinger til andre 
fællesskabsaktiviteter nedskæres; opfordrer til, at der foretages en nøje undersøgelse af 
agenturernes opgaver og Kommissionens aktiviteter for at undgå overlapning og sikre, at 
de nødvendige opgaver udføres så omkostningseffektivt og rationelt som muligt;

11. understreger behovet for en generel strategi for en tværgående evaluering af de 
europæiske agenturer hurtigst muligt med det formål at udvikle et fælles grundlag for 
evaluering af agenturernes resultater og sikre, at agenturerne behandles hensigtsmæssigt; 
glæder sig over, at Kommissionen har forelagt sin meddelelse "Europæiske agenturer -
vejen frem" som et første skridt hen imod en tværgående evaluering af 
reguleringsorganerne inden udgangen af 2009;

12. understreger, at de retsakter, der for nyligt er vedtaget, og som er på trapperne, herunder 
lovgivningspakken om pesticider, lægemidler til avanceret terapi, nye fødevarer og 
fødevareoplysninger til forbrugere såvel som udvikling af videnskab og teknologi, 
herunder nanoteknologi, vil give de relevante agenturer en øget arbejdsbyrde og flere 
opgaver; understreger, at agenturerne skal tilføres tilstrækkelige finansielle midler, således 
at de kan klare disse nye opgaver administrativt og operationelt.
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KORT BEGRUNDELSE

Generel baggrund

Det samlede foreløbige budgetforslag (FBF) for 2009 beløber sig til 134,4 mia. euro i 
forpligtelsesbevillinger. Dette udgør 1,04 % af EU's BNI og er en forhøjelse på 3,1 % i 
forhold til 2008-budgettet. Der er fortsat en margen på 2,63 mia. euro under loftet for den 
finansielle ramme. Der foreslås betalingsbevillinger i en størrelsesorden på 116,7 mia. euro 
(0,90 % af BNI). Dette udgør et fald på 3,3 % i forhold til 2008-budgettet.

Den langsigtede økonomiske vækst og beskæftigelse er fortsat en fast stor udgiftspost for EU, 
den største udgiftspost - næsten 45 % - i budgetforslaget for 2009. Investeringer i miljø 
forventes imidlertid at stige, og det forventes, at de samlede midler til alle miljømæssige 
målsætninger vil sluge over 10 % af budgettet, dvs. 14 mia. euro, i 2009. Der vil blive gjort en 
indsats for at øge tværgående grønne investeringer gennem en forøgelse af bevillingerne på 
17,3 % uden for rammerne af politikkerne for samhørighed og udvikling i landdistrikterne.
Den samlede støtte til energipolitiske mål, herunder energiforsyningssikkerhed, vedvarende 
energi og forskning, er fastsat til ca. 2,3 mia. euro.

Individuelle budgetter (FBF 2009) under udvalgets sagsområde

Den egentlige miljøpolitik opføres primært under udgiftsområde 2 i FBF for 2009, beskyttelse 
og forvaltning af naturressourcer. I FBF for 2009 er de samlede driftsudgifter under afsnit 07 
"Miljø" fastsat til 344,857 mio. euro. Henset til de afsatte midler under artikel 19 06 05 -
Civilbeskyttelsesindsats i tredjelande - skal GD ENVI forvalte i alt 352,857 mio., og 
forpligtelsesbevillingerne er således steget 3,9 % i forhold til 2008.

Life +

Life+-programmet, der blev iværksat i juni 2007, vil være i sit tredje anvendelsesår i 2009. De 
foreslåede forpligtelsesbevillinger i FBF for 2009 afspejler fuldt ud instrumentets finansielle 
programmering og den fastlagte finansieringsramme i artikel 10 i Life+-forordningen. Der er 
tale om en stigning på 9 % i forhold til de vedtagne bevillinger i 2008-budgettet.

Af de samlede bevillinger (herunder faglig bistand) skal mere end 78 % (dvs. 225 mio. euro) 
afsættes til finansiering af projekter med en europæisk merværdi gennem indkaldelse af 
forslag, der udarbejdes af Kommissionen, og hvoraf mindst 112,5 mio. euro afsættes til 
projekter vedrørende natur og biodiversitet.

Selv om det endelige resultat af støttede projekter afhænger af resultaterne af indkaldelsen af 
forslag, som finder sted i 2009, forventer Kommissionen, at samtlige politiske områder, ud 
over natur og biodiversitet, der er omfattet af EU's sjette miljøhandlingsprogram, bliver 
dækket af projekter under Life+. Kommissionen forventer navnlig flere projekter vedrørende 
den strategiske tilgang til udviklingen og gennemførelsen af politikker inden for områderne 
klimaforandring (innovative politiktilgange, støtte til udvikling og anvendelse af nye 
teknologier, metoder og instrumenter til reduktion af drivhusgasser og tilpasnings- og 
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afbødningsforanstaltninger), miljø og sundhed (luftkvalitet, vand, støjgener og 
byforvaltning/udvikling, kemikalier og pesticider), og bæredygtig produktion og forbrug 
(integreret produktpolitik og affaldsforvaltning og -forebyggelse).

Formålet med den anden del af driftsbudgetpost 07 03 07 (ca. 45 mio. euro) er at støtte 
foranstaltninger på EU-plan til gennemførelse og udvikling af miljølovgivning såvel som 
oplysningsforanstaltninger og inddragelse af aktører i denne proces (gennem støtte til ngo'er, 
som først og fremmest er aktive inden for beskyttelse og forbedring af miljøet på europæisk 
plan). Disse ressourcer anvendes ligeledes til undersøgelser og tjenester, der giver 
Kommissionen mulighed for at fremme bedre lovgivning. I overensstemmelse med tilsagnet i 
det sjette miljøhandlingsprogram om at basere EU's miljøpolitik på solide videnskabelige 
oplysninger og de bedste tilgængelige data er konsekvensanalyser, politikvurderinger og 
andre støttetjenester erhvervet gennem Life+ et afgørende politisk støtteredskab.

Civilbeskyttelse

Et af de vigtigste nye aspekter ved det nye finansielle instrument til civilbeskyttelse er 
muligheden for at finde en mere effektiv løsning på problemet med transport af den bistand, 
medlemsstaterne kan tilbyde. Med udgangspunkt i det finansielle instrument for 
civilbeskyttelse vil der derfor blive etableret og gennemført tjenester og faciliteter, der kan 
sikre, at den ønskede bistand, der tilbydes gennem EU-mekanismen i tilfælde af katastrofe,
hurtigt og effektivt kan transporteres til det berørte land, hvad enten det er inden for EU (ca. 4 
mio. euro under budgetpost 07 04 01) eller uden for EU (ca. 8 mio. euro under budgetpost 19 
06 05).

Forpligtelsesbevillingerne er fuldt ud i overensstemmelse med den aftalte flerårige finansielle 
programmering under udgiftsområde 3b i den finansielle ramme. Det skal bemærkes, at den 
faktiske anvendelse af den del af budgetmidlerne, der er afsat til indsats i 
katastrofesituationer, der i sagens natur er uforudsigelige, afhænger af, om der indtræder 
katastrofesituationer, og efterfølgende anmodninger fra medlemsstaterne om transportbistand.
Hvis det bliver nødvendigt at tilpasse bevillingerne i løbet af budgetåret 2009, kan dette gøres 
gennem overførselsprocedurer, herunder den "globale overførselsprocedure" i september 
2009.

Globale miljøspørgsmål

Siden 2007 har den eksterne indsats på miljøområdet være omfattet af instrumenter for 
foranstaltninger udadtil under politikområde 21 (Udvikling), herunder navnlig gennem 
ENRTP (det tematiske program for miljø og bæredygtig forvaltning af naturressourcer, 
herunder energi, kapitel 21 04 i FBF). De eneste tilbageværende bevillinger under afsnit 07 er 
bevillinger til betaling af obligatoriske bidrag til multilaterale miljøaftaler, der falder en smule 
i 2009 (-3,1 % i forhold til 2008). Det lille fald skyldes, at de fleste bidrag betales i 
amerikanske dollars (valutakursen mellem dollaren og euroen).

Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger

Rammerne for gennemførelse af vedtagne forberedende foranstaltninger og pilotprojekter 
vedtaget under 2008-budgettet er nu blevet etableret i samråd med Parlamentet omkring de 
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pilotprojekter og forberedende foranstaltninger, der blev vedtaget på Parlamentets initiativ.

Der er ingen tegn på problemer i forbindelse med gennemførelsen af 
forpligtelsesbevillingerne for 2008. I lyset af den tid, det tager at gennemføre de nødvendige 
procedurer (indkaldelse af forslag og indkaldelse af tilbud), vil en betydelig del af 
betalingsbevillingerne ikke blive anvendt, og de vil enten blive fremført til 2009 eller medføre 
betalingsbevillinger i de efterfølgende år (2009-2010).

FBF for 2009 indeholder ingen forslag om at forlænge disse pilotprojekter.

Sundhed og fødevaresikkerhed

Sundhed og fødevaresikkerhed opføres under udgiftsområde 3b, Unionsborgerskab, frihed, 
sikkerhed og retfærdighed. De vigtigste budgetposter vedrører sundhedsprogrammet, de to 
agenturer (Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme og Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet) samt tobaksfonden. 

Det nye sundhedsprogram (2008-2013) har pr. 1. januar 2008 erstattet det første 
folkesundhedsprogram (2003-2008). De samlede bevillinger til det nye program beløber sig 
til 321,5 mio. euro, hvilket er væsentligt mindre end det, der oprindeligt var påtænkt, da 
Kommissionen forelagde sit forslag og Parlamentet vedtog sin holdning ved førstebehandling. 
Forpligtelsesbevillingerne til det nye folkesundhedsprogram forventes at blive forhøjet med 
ca. 4 % fra 45 mio. euro i 2008 til 47 mio. euro i 2009. Den forhøjede støtte til aktionen 
"Beskyttelse af borgerne mod sundhedstrusler" mellem 2007 og 2008 (4,43 mio. euro, dvs. 
48,5 %) og mellem 2008 og 2009 (1,44 mio. euro, dvs. 10,6 %) afspejler nødvendigheden af 
at øge indsatsen på dette område, der omfatter forebyggende foranstaltninger inden for 
områder som pandemier og bioterrorisme.

De direkte betalinger fra tobaksfonden til informationskampagner og oplysning omkring de 
skadelige virkninger af rygning forventes at blive forhøjet fra 14,25 mio. euro (2008) til 16 
mio. euro i FBF for 2009. Efter anmodning fra Europa-Parlamentet har Kommissionen 
forelagt et nyt forslag om forlængelse at den økonomiske støtte fra tobaksfonden, selv om 
støtten forventes at ophøre i 2009. Situationen er således fortsat foruroligende. Tobak er i EU 
den største medvirkende faktor til dødsfald, der kunne have været undgået, idet den tegner sig 
for mere end en halv million døde hvert år og mere end en million døde i Europa som helhed.
Det anslås, at 25 % af alle cancerdødsfald og 15 % af alle dødsfald i EU er forårsaget af 
rygning

Foranstaltninger til fremme af fødevaresikkerheden opføres under udgiftsområde 2, 
beskyttelse og forvaltning af naturressourcer. Det udgør et samlet beløb på 297 mio. euro i 
2009, en forhøjelse på 12 % sammenlignet med 265 mio. euro i 2008. Denne forhøjelse 
afspejler primært det forøgede budget til bekæmpelsesforanstaltninger. Det hænger sammen 
med, at medlemsstaterne vil drage fordel af nødvaccination mod bluetongue i 2008 (130 mio. 
euro ud over ovennævnte 265 mio. euro), og at de skal gennemføre et program til udryddelse 
af bluetongue fra 2009.
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Agenturerne: EMEA, EEA, EFSA, ECHA og ECDC

FBF for 2009 indeholder bevillinger til 25 decentrale agenturer til et samlet beløb af 539,0 
mio. euro, hvilket er en forhøjelse på 1,8 % sammenlignet med støtten til agenturer på 530,18 
mio. euro i 2008.

For hovedparten af agenturerne vil de årlige EU-bidrag i 2009 som foreslået af Kommissionen 
være mindre end i 2008. Kommissionen foreslår at øge bevillingen til blot otte agenturer 
sammenlignet med 2008, herunder EEA, EFSA, ECHA og ECDC, hvilket mere end 
opvejer de planlagte nedskæringer og indebærer en samlet forhøjelse på 1,8 %. Det 
foreslåede budget for EEA, ECDC og EFSA forøges med ca. 10 % eller mere i 2009. Det 
skal imidlertid understreges, at 8,2 mio. euro til ECDC anbringes i reserven, således at den 
forventede forøgelse af bevillingerne i forhold til 2008-budgettet opsluges.

Væksten i agenturer kan også aflæses i personaletallet. I 1995 arbejdede der mindre en 500 
ansatte i agenturer, mens der i FBF for 2008 anmodes om 3.973 stillinger og i FBF for 2009 i 
alt 4.255,5 stillinger til agenturerne.

Til Det Europæiske Miljøagentur (EEA) foreslås der en forhøjelse på 9,1 % (dvs. 2,2 mio. 
euro ud over den årlige pristalsregulering på 2 %) med henblik på at støtte nye og yderligere 
opgaver, der skal varetages af EEA på flerårig basis. EEA og Kommissionen skal fastlægge 
prioriteringen af disse nye opgaver i fællesskab. 

I efteråret 2007 bestilte EEA en omfattende evaluering af sin flerårige strategi for 2004-2008. 
Denne evaluering skrider frem i henhold til den plan, der blev godkendt af bestyrelsen, 
gennem undersøgelser, interviews og dokumentationsundersøgelser som de vigtigste 
forskningsmetoder. Resultaterne af denne evaluering vil blive forelagt bestyrelsen på 
bestyrelsesmødet i juni 2008 og bidrage til udviklingen af EEA's næste femårige strategi for 
2009-2013.

2009 er et afgørende år for EEA, idet det vil være det første år med den nye flerårige strategi 
for perioden 2009-2013 som fastsat i EEA-forordningen. Det bliver også det afgørende år for 
udarbejdelsen af den næste femårige rapport om miljøtilstanden ligeledes fastsat i EEA-
forordningen (skal offentliggøres i 2010). EEA er ved at udarbejde agenturets strategi 
(flerårigt arbejdsprogram) for de næste fem år 2009-2013 med fokus på de fire områder, som 
GD Miljø prioriterer som yderligere arbejdsopgaver for EEA i 2009, dvs. "nye globale 
udfordringer i forbindelse med tilpasning til klimaændringer, forebyggelse og imødegåelse af 
katastrofer, vurdering af økosystemer og ressourcer og bæredygtigt forbrug og produktion". 
EEA vil derudover styrke sine kapaciteter og øge støtten til udvikling af Det Fælles 
Miljøinformationssystem (SEIS), jf. Kommissionens meddelelse fra 2008.

For Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMEA) er der afsat et EU-bidrag på 36,99 mio. 
euro i FBF for 2009, hvilket er en nedskæring på 1,01 mio. euro sammenlignet med 2008-
budgettet (- 2, 66 %). Henset til at den nyligt vedtagne lovgivning om pædiatri og avancerede 
terapier skal gennemføres, forekommer denne nedskæring at være uhensigtsmæssig. I 
programudkastet for 2009 fremhæver agenturet sine centrale opgaver, nemlig videnskabelig 
rådgivning, godkendelse og overvågning af lægemidler.
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I 2009 vil Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), Det Europæiske Center for 
Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) og Det Europæiske Kemikalieagentur 
(ECHA) ikke være på fuld omdrejningshøjde. I FBF for 2009 er der således fastsat en 
betydelig forøgelse af bevillingerne til EFSA (11,34 % - 70,7 mio. euro) og til ECDC (23,02 
% - 48,1 mio. euro inden henlæggelse til reserven).

Den foreslåede reserve på 8,2 mio. euro og en nedskæring af personalevæksten med 40 
stillinger som foreslået af Kommissionen synes ubegrundet sammenlignet med andre 
agenturer og vil få en alvorlig negativ indvirkning på den generelle udvikling af ECDC, 
herunder navnlig på det forventede aktivitetsniveau næste år. De manglende disponible 
ressourcer fra årets start vil få konsekvenser for gennemførelsen af arbejdsplanen og begrænse 
tjenesternes kapacitet, hvilket kan bringe centret muligheder for at opfylde sit mandat i fare.

I FBF for 2009 er der afsat et EU-bidrag på 62,97 mio. euro til ECHA, hvilket er en forhøjelse 
på 0,56 % sammenlignet med 2008-budgettet. 12 måneder efter oprettelsen har ECHA 
udviklet sig fra at være et nyt personale til en fuldt ud fungerende organisation med 200 
ansatte. Det forventes, at agenturet når op på fuld kapacitet med 450 ansatte i 2010. ECHA vil 
står over for sine første operative udfordringer fra den 1. juni til den 1. december 2008, idet 
det skal håndtere præregistreringen af stoffer og mellemprodukter. Der forventes omkring 
200.000 præregistreringssager. Den næste store udfordring kommer i 2010, hvor ECHA skal 
overholde den første frist for registrering af stoffer markedsført i store mængder og meget 
farlige stoffer. Alle virksomhederne skal inden denne frist indsende al dokumentation af 
indhold med henblik på klassificering og etikettering af alle farlige stoffer.
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