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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za proračun, kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja vlogo okoljske politike ter politik javnega zdravja in varnosti hrane EU pri 
doseganju globalnega cilja trajnostnega razvoja pod okriljem prenovljene lizbonske 
strategije za rast in zaposlovanje; poudarja, kako pomembno je ohranjati in zagotavljati 
visoko raven zaščite na področjih teh politik z ozirom na trenutne politične spremembe in 
politične spremembe v prihodnosti; poziva k zagotovitvi zadostne količine sredstev, ki 
bodo omogočala nadaljevanje razvoja, izvajanja in uveljavljanja okoljske politike in 
politik javnega zdravja in varnosti hrane, zlasti na področjih, povezanih s podnebnimi 
spremembami;

2. poudarja vlogo Evropskega parlamenta kot svetovnega partnerja in njegovo vodilno vlogo 
v mnogih mednarodnih okoljskih sporazumih, kot so na primer globalne konvencije o 
podnebnih spremembah, biotski raznovrstnosti, kemikalijah in odpadkih; poziva, da je 
treba nameniti več sredstev za mednarodne okoljske dejavnosti, zato da bo EU ohranila 
vodilno vlogo v mednarodni okoljski politiki in pri oblikovanju načrtov za mednarodno 
sodelovanje;

3. poudarja, da morajo biti izzivi, povezani s trajnostno energijo in bojem proti podnebnim 
spremembam, v proračunu EU navedeni med prednostnimi nalogami; ugotavlja, da bodo 
za navedene prednostne naloge potrebna dodatna proračunska sredstva, še posebej za 
paket predlogov Komisije o podnebnih spremembah, o porazdelitvi prizadevanj, trgovanju 
z emisijami, zajemanju in shranjevanju ogljika ter obnovljivih virih energije; 

4. se zaveda pomena pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov pri opredeljevanju potreb 
po novih proračunskih programih, ki bodo odgovorili na spreminjajoče se zahteve politike 
javnega zdravja in varnosti hrane, ter ugotavljanju njihove učinkovitosti; tako kot pri vseh 
proračunskih odhodkih vztraja, da morajo imeti pilotni projekti dodano vrednost na ravni 
EU, in poziva Komisijo, da posveti posebno pozornost vsem programom, ki vplivajo na 
podnebne spremembe; odločno poziva Komisijo, naj uresniči pilotne projekte in 
pripravljalne ukrepe s področja okoljske politike in politik javnega zdravja in varnosti 
hrane. Nadaljevati je treba te projekte in podreti nove, ki se posvečajo podnebnim 
spremembam;

5. poudarja pomembnost programa LIFE+ kot celostnega finančnega instrumenta za 
izboljšan in poenostavljen pristop k podpori razvoja in izvajanja okoljske politike; 
ugotavlja, da bo dokončna razporeditev sofinanciranih projektov med področja okoljske 
politike odvisna od rezultatov javnih razpisov, ki bodo organizirani v letu 2009;  
pričakuje, da bo večina sredstev namenjenih projektom v zvezi z naravo in biotsko 
raznovrstnostjo, da pa bodo imela od sredstev programa LIFE+ korist tudi druga področja, 
zajeta v šestem okoljskem akcijskem programu Skupnosti; poziva Komisijo, naj 
pravočasno izpolni vse obveznosti v zvezi z obveznostmi in plačili;

6. pozdravlja uspešno izvedbo programa javnega zdravja za obdobje 2003-2007 in obetaven 
začetek programa javnega zdravja za obdobje 2008-2013 s povišanimi stopnjami 
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obveznosti in plačil; poziva Komisijo, naj zagotovi stroškovno učinkovito uporabo 
razpoložljivih sredstev;

7. poudarja potrebo po večji obveščenosti javnosti o škodljivih učinkih uživanja tobaka, 
vključno s pasivnim kajenjem; pozdravlja dejstvo, da je Komisija predložila predlog za 
nadaljevanje financiranja tobačnega sklada Skupnosti za povečevanje osveščenosti o 
nevarnostih tobaka; vendar pa poudarja, da se bo finančna podpora končala z letom 2009; 
poziva Komisijo, naj poišče nove vire financiranja; je seznanjen z javnim posvetovanjem 
o zeleni knjigi „K Evropi brez tobačnega dima“ in poročilom o izvajanju direktive o 
oglaševanju tobaka, ki kaže težave v skladnosti izvajanja na ravni držav članic;

8. je seznanjem z načrtovanim povečanjem števila odobrenih subvencij iz proračuna 2009 za 
Evropsko agencijo za kemikalije, Evropsko agencijo za okolje, Evropski center za 
preprečevanje in obvladovanje bolezni in Evropsko agencijo za varnost hrane;

9. vendar pa obžaluje, da želi Komisija zmanjšati proračun Evropske agencije za zdravila za 
2,66 % v primerjavi z letom 2008 in prenesti 8,2 milijona EUR za Evropski center za 
preprečevanje in obvladovanje bolezni v rezervo, s čimer bi se izničilo predvideno 
povečanje subvencij v primerjavi s proračunom 2008;

10. znova poudarja, da morajo imeti agencije za izpolnjevanje svojih nalog primerna finančna 
sredstva, vendar to ne bi smelo pomeniti zmanjšanja sredstev za druge dejavnosti 
Skupnosti; poziva k natančnemu pregledu nalog agencij in dejavnosti, ki jih izvaja 
Komisija, da se prepreči vsakršno prekrivanje in zagotovi stroškovno najbolj učinkovito in 
smotrno izvajanje nalog;

11. poudarja potrebo po pristopu splošne politike, ki bo omogočil čimprejšnje horizontalno 
vrednotenje evropskih agencij ter posledični razvoj skupne podlage za vrednotenje 
uspešnosti in ustrezno obravnavanje agencij; pozdravlja predložitev sporočila Komisije 
„Evropske agencije – smernice za prihodnost“ kot prvi korak na poti do horizontalnega 
vrednotenja regulatornih agencij konec leta 2009;

12. poudarja, da bo pravkar sprejeta in prihodnja zakonodaja, kot je zakonodajni paket o 
pesticidih, zdravila za napredno zdravljenje, nova živila in informacije o živilih za 
potrošnike, pa tudi znanstveni razvoj in razvoj tehnologij, na primer nanotehnologije, 
povečal obseg dela in število nalog ustreznih agencij; poudarja, da je treba agencijam 
zagotoviti primerna finančna sredstva, da bodo lahko opravljale nove naloge v 
administrativnem in operativnem smislu.
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OBRAZLOŽITEV

Splošno ozadje

Celotni predhodni predlog proračuna za leto 2009 znaša 134,4 milijarde EUR za odobritve za 
prevzem obveznosti. To je 1,04 % BND Skupnosti in pomeni 3,1-odstotno povečanje 
proračuna v primerjavi z letom 2008. Razlika do zgornje meje finančnega okvira znaša 2,63 
milijarde EUR. Za odobritve plačil se predlaga 116,7 milijarde EUR oz. 0,90 % BND, kar je 
3,3 % manj kot leta 2008.

Dolgoročna gospodarska rast in zaposlovanje ostajata trdno zasidrana na vrhu lestvice 
izdatkov Evropske unije in predstavljata največji delež oz. skoraj 45 % predlaganega 
proračuna za leto 2009. Vendar pa so, kot kaže, v porastu naložbe v okolje, zato bodo celotna 
sredstva za okoljsko politiko leta 2009 predstavljala več kot 10 % proračuna oziroma 14 
milijard EUR. Predvidena so prizadevanja za povečanje raznih naložb v okolje, ki se bodo 
povečale za 17,3 % izven področij kohezije in razvoja podeželja. Za energetske cilje, vključno 
z varnostjo oskrbe z energijo, obnovljivimi viri energije in raziskavami je skupaj namenjenih 
približno 2,3 milijarde EUR.

Posamezni proračuni (predhodni predlog proračuna za leto 2009) v pristojnosti tega 
odbora

Dejanska okoljska politika je v predhodnem predlogu proračuna za 2009 povečini vpisana 
pod razdelek 2, „Ohranjanje in upravljanje naravnih virov“. V predhodnem predlogu 
proračuna za 2009 je pod naslovom 07 „Okolje“ za odhodke iz poslovanja vpisan znesek 344, 
857 milijona EUR. Če upoštevamo tudi sredstva, predvidena pod naslovom 19 06 05 za 
ukrepe civilne zaščite v tretjih državah, celotna sredstva, ki se upravljajo pod odgovornostjo 
GD ENVI, znašajo 352,857 milijona EUR, kar je v primerjavi z letom 2008 za 3,9 % 
odobritev za prevzem obveznosti več.

Life +

Program LIFE +, ustanovljen junija 2007, se bo leta 2009 izvajal že tretje leto. Količina 
odobritev za prevzem obveznosti, predlagana v predhodnem predlogu proračuna za 2009 
povsem ustreza finančnemu načrtovanju instrumenta in finančnemu okviru, opredeljenemu v 
členu 10 uredbe LIFE+. V primerjavi z ravnjo odobritev, sprejeto v okviru proračuna za leto 
2008, je teh sredstev letos za 9 % več.

Od vseh odobritev za prevzem obveznosti (vključno s tehnično pomočjo) naj bi več kot 78 % 
(približno 225 milijonov EUR) namenili financiranju projektov z dodano evropsko vrednostjo 
prek poziva za zbiranje predlogov, ki ga bo organizirala Evropska komisija, pri čemer bo 
najmanj 112,5 milijona EUR namenjenih Naravi in biotski raznovrstnosti.

Čeprav bo končno število podprtih projektov odvisno od izida poziva za zbiranje predlogov, 
ki bo objavljen v obdobju 2009, Komisija pričakuje, da bodo v okviru LIFE+ poleg Narave in 
biotske raznovrstnosti od projektov imela korist vsa področja politike, zajeta v šestem 
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okoljskem akcijskem programu ES: Komisija pričakuje zlasti povečanje števila projektov v 
zvezi s strateškimi pristopi razvoja in izvajanja politik na področjih podnebnih sprememb 
(inovativni pristopi k politiki, podpora razvoju in vpeljavi novih tehnologij, metode in 
instrumenti za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov ter ukrepi za prilagajanje in blažitev), 
okolja in zdravja (kakovost zraka, voda, hrup in urbano upravljanje/razvoj, kemikalije in 
pesticidi) ter trajnostne proizvodnje in potrošnje (integrirana politika do proizvodov ter 
ravnanje z odpadki in preprečevanje nastajanja odpadkov).

Drugi del operativne proračunske vrstice 07 03 07 (približno 45 milijonov EUR) je namenjen 
podpornim ukrepom na ravni EU za izvajanje in razvoj okoljske zakonodaje, pa tudi ukrepom 
za osveščanje ter pridobivanje novih interesnih skupin (prek podpore nevladnim 
organizacijam, ki so dejavne predvsem na področju zaščite in izboljševanja okolja na evropski 
ravni). S temi sredstvi se podpirajo tudi študije, raziskave in storitve, ki Komisiji omogočajo 
izboljšavo zakonodaje. V skladu z obvezo šestega okoljskega akcijskega programa, da bo 
okoljska politika EU temeljila na trdnih znanstvenih dokazih in najboljših razpoložljivih 
podatkih, so študije, presoje vplivov, ocene politike in druge podporne storitve, naročene v 
okviru programa LIFE+, ključno orodje za podporo politike.  

Civilna zaščita

Ena glavnih novih značilnosti finančnega instrumenta za civilno zaščito je možnost, da 
Skupnost učinkoviteje obravnava vprašanja posredovanja pomoči, ki jo ponujajo države 
članice. Na podlagi finančnega instrumenta za civilno zaščito se bodo tako vzpostavile in 
izvajale ustrezne službe in storitve za zagotovitev, da se pomoč, ki se zahteva in zagotavlja 
prek mehanizma Skupnosti v nujnih primerih, prenese hitro in učinkovito v prizadeto državo, 
naj bo ta v EU (približno 4 milijone EUR pod proračunsko vrstico 07 04 01) ali zunaj nje (8 
milijonov EUR, predvidenih pod proračunsko vrstico 19 06 05).

Zahtevana raven odobritev za prevzem obveznosti je povsem v skladu z večletnim finančnim 
načrtovanjem, navedenim pod razdelkom 3B finančnega okvira. Opozoriti je treba, da je 
dejanska uporaba dela proračunskih sredstev, namenjenega odzivu na izredne razmere, ki so 
po svoji naravi nepredvidljive, odvisna od pojava nesreč in posledičnih zahtev držav članic za 
pomoč pri transportu. Če bi bilo treba v teku leta 2009 količino obveznosti prilagoditi 
potrebam, je mogoče to storiti s prerazporeditvami, vključno s postopkom celotne 
prerazporeditve septembra 2009.

Globalne okoljske zadeve

Od leta 2007 zunanji ukrepi na področju okolja sodijo pod instrumente zunanjih ukrepov iz 
področja 21 (razvoj), še posebej pod tematski program za okolje in trajnostno upravljanje 
naravnih virov, vključno z energijo, poglavje 21 04 predhodnega predloga proračuna. Edina 
odobrena sredstva, ki ostanejo pod naslovom 07, so sredstva, namenjena plačilu obveznih 
prispevkov za večstranske okoljske sporazume, ki so se v letu 2009 nekoliko znižali (v 
primerjavi z letom 2008 za -3,1 %). Do majhnega znižanja je prišlo zaradi tega, ker je večina 
prispevkov plačanih v USD (menjalni tečaj v EUR).

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi 
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Okvir za izvajanje pripravljalnih ukrepov in pilotnih projektov, sprejet v okviru proračuna za 
leto 2008, je sedaj pripravljen, potem ko so bili vzpostavljeni stiki s Parlamentom glede 
pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov, sprejetih na njegovo pobudo. 

Ni znakov, ki bi opozarjali na težave z izvrševanjem odobritev za prevzem obveznosti v letu 
2008. Vendar pa se glede na čas, potreben za izvedbo potrebnih postopkov (razpisi za zbiranje 
predlogov, javni razpisi), večidel odobritev za plačila ne bo porabil, zato ga bo treba bodisi 
prenesti v leto 2009 ali pa prilagoditi potrebe po odobritvah za prevzem obveznosti v 
naslednjih letih (2009-2010).  

Predhodni predlog proračuna za 2009 ne predlaga podaljšanja teh pilotnih projektov.

Zdravje in varnost hrane

Program javnega zdravja je vpisan v razdelek 3, „Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica“
Glavne proračunske vrstice so tiste, ki so namenjene programu za zdravje, agencijama 
(Evropskemu centru za preprečevanje in obvladovanje bolezni in Evropski agenciji za varnost 
hrane) ter tobačnemu skladu.

Novi program za zdravje (2008–2013) je s 1. januarjem 2008 nadomestil prvi program 
javnega zdravja (2003–2008). Skupna sredstva za novi program znašajo 321,5 milijona EUR, 
kar je znatno manj, kot je bilo predvideno prvotno, ko je Komisija predstavila svoj predlog in 
je Parlament sprejel stališče v prvi obravnavi. Odobritve za prevzem obveznosti v okviru 
programa javnega zdravja II se bodo povečale za 4 %, in sicer s 45 milijonov EUR v 2008 na 
47 milijonov EUR v 2009. Povečanje dodeljenih sredstev za ukrep „Varovanje državljanov 
pred grožnjami za zdravje“ med 2007 in 2008 (4,43 milijona EUR ali 48,5 %) ter med 2008 in 
2009 (1,44 milijona EUR oziroma 10,6%) odseva potrebo po odločnejšemu ukrepanju na tem 
področju, ki pokriva blažilne ukrepe ob dogodkih, kot so pandemije in bioterorizem.
  
Neposredna plačila iz tobačnega sklada za informacijske kampanje in osveščanje javnosti o 
škodljivih učinkih uživanja tobaka naj bi se v skladu s predhodnim predlogom proračuna za 
leto 2009 povečala s 14,25 milijona EUR (2007) na 16 milijonov EUR. Komisija je na 
zahtevo Evropskega parlamenta podala nove predloge za podaljšanje finančne podpore iz 
tobačnega sklada, čeprav se bo podpora predvidoma končala leta 2009. Zaradi tega je stanje 
še zmeraj zaskrbljujoče. V Evropski uniji je tobak največji povzročitelj smrti, ki bi jo bilo 
sicer mogoče preprečiti, saj zaradi posledic kajenja vsako leto umre več kot pol milijona ljudi, 
po vsej Evropi pa več kot milijon ljudi. Ocene kažejo, da je 25 % smrti zaradi raka in 15 % 
vseh smrti v Uniji mogoče pripisati kajenju.

Ukrepi za varnost hrane so uvrščeni pod razdelek 2 „Ohranjanje in upravljanje naravnih 
virov“. Skupaj leta 2009 znašajo 297 milijonov EUR, kar je za 12 % več od 265 milijonov 
EUR v letu 2008. Večja količina sredstev je predvsem posledica povečanja proračuna zaradi 
ukrepov za izkoreninjenje. Prav tako je povezana z dejstvom, da bodo morale države članice, 
ki bodo v letu 2008 prejele sredstva za nujno cepljenje proti bolezni modrikastega jezika (ob 
zgoraj navedenih 265 milijonih EUR še dodatnih 130 milijonov EUR), od leta 2009 naprej 
izvajati program za izkoreninjenje bolezni modrikastega jezika.
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Agencije: EMEA, EEA, EFSA, ECHA in ECDC

Predhodni predlog proračuna za leto 2008 vključuje proračunska sredstva za 25 
decentraliziranih agencij v skupnem znesku 539,0 milijonov EUR, skoraj 1,8 % več kot pri 
proračunu za leto 2008, ko so te subvencije znašale 530,18 milijona EUR.

Za večino agencij bodo letne subvencije, ki jih predlaga Komisija, leta 2009 nižje kot leta 
2008. Komisija je predlagala, da se subvencije v primerjavi z letom 2008 povišajo le osmim 
agencijam, med katerimi so tudi EFA, EFSA, ECHA in ECDC, to pa bi več kot izravnalo 
predvidena znižanja in zagotovilo skupno 1,8-odstotno povečanje sredstev. Predlagani 
proračuni agencij EEA, ECDC in EFSA se bodo v letu 2009 povečali za 10 % ali več. Ob 
tem je treba poudariti, da bo 8,2 milijona EUR, namenjenih ECDC, predvidoma uvrščenih v 
rezervo, s tem pa se znova izniči predvideno povečanje subvencij v primerjavi z letom 2008; 

Rast agencij je razvidna tudi iz števila njihovih zaposlenih. Leta 1995 je bilo v agencijah 
zaposlenih manj kot petsto ljudi, medtem ko predhodni predlog proračuna za leto 2008 
predvideva 3973,5, predhodni predlog proračuna za 2009 pa 4255,5 delovnih mest.

Za Evropsko agencijo za okolje (EEA) je predlagano povečanje v višini 9,1 % (oz. 2,2 
milijona EUR poleg 2-odstotnega letnega deflatorja), s čimer bi se zagotovila podpora za 
nove in dodatne naloge, ki jih agencija izvaja na večletni osnovi. Prednostne naloge je 
Komisija določila v sodelovanju z Evropsko agencijo za okolje.

Jeseni 2007 je EEA zaprosila za izčrpno ocenjevanje svoje večletne strategije 2004-2008. 
Ocenjevanje napreduje v skladu z načrti, ki jih je potrdila uprava, kot osnovne raziskovalne 
metode pa se zanaša na ankete, intervjuje in preglede dokumentacije.  Rezultati ocenjevanja, 
ki se bodo upravi predstavili na seji junija 2008, bodo prispevali k razvoju naslednje petletne 
strategije 2009-2013. 

2009 je za EEA izjemno pomembno leto, saj gre za prvo leto izvajanja nove večletne 
strategije za obdobje 2009-2013, ki jo zahtevajo pravila agencije. Gre tudi za ključno leto pri 
pripravah naslednjega petletnega poročila o stanju okolja in obetih, katerega objavo prav tako 
zahtevajo pravila agencije EEA (objavljeno bo leta 2010). EEA trenutno pripravlja svojo 
strategijo (večletni delovni program) za naslednje petletno obdobje 2009-2013, ki se bo v prvi 
vrsti posvečala nastajajočim globalnim izzivom, prilagajanju podnebnim spremembah, 
preprečevanju in obvladovanju hudih nesreč, presoji ekosistemov in okoljskemu 
računovodstvu ter trajnostni potrošnji in proizvodnji, štirim področjem, ki jih je GD za okolje 
uvrstil na seznam prednostnih nalog agencije za leto 2009. Poleg tega bo EEA okrepil svoje 
zmogljivosti in podprl razvoj skupnega informacijskega sistema za okolje (SEIS), predmeta 
sporočila Komisije leta 2008.

Za Evropsko agencijo za zdravila (EMEA) predhodni predlog proračuna za leto 2009 
predvideva 36,99 milijona EUR evropskega prispevka, kar je 1,01 milijona EUR manj kot v 
proračunu za leto 2008 (-2,66 %). Ker je treba vpeljati nedavno sprejeto zakonodajo o 
pediatriji in naprednem zdravljenju, se zdi takšno znižanje neprimerno. V osnutku programa 
za leto 2009 agencija poudarja svoje temeljne dolžnosti za dosego ciljev, tj. znanstveno 
svetovanje ter izdajanje dovoljenj za promet in nadzor zdravil.
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Evropska agencija za varnost hrane (EFSA),  Evropski center za preprečevanje in 
obvladovanje bolezni (ECDC) in Evropska agencija za kemikalije (ECHA) leta 2009 ne bodo 
v polnem zagonu, zato predhodni predlog proračuna za 2009 predvideva znatno povečanje 
subvencij za Evropsko agencijo za varnost hrane (11,34 % ali 70,7 milijona EUR) in Evropski 
center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (23,02 % oziroma 48,1 milijona EUR pred 
rezervo). 

Vendar pa sta predlagana rezerva v višini 8,2 milijona EUR in zmanjšanje rasti števila 
zaposlenih za 40 delovnih mest, kot je določila Komisija, videti neupravičena v primerjavi z 
drugimi agencijami in bi imela resne posledice za celoten razvoj ECDC še posebej pa na 
raven dejavnosti, predvidenih za naslednje leto. Če sredstva v začetku leta ne bi bila na 
razpolago, bi to vplivalo na uresničevanje delovnega načrta in omejilo zmogljivost storitev ter 
posledično ogrozilo uspešno opravljanje nalog centra. 

Predhodni predlog proračuna za 2009 za Evropsko agencijo za kemikalije predvideva 
evropski prispevek v višini 62,97 milijona EUR, kar je za 0,56 % več kot leta 2008. 12 
mesecev po ustanovitvi se je ECHA razvila iz agencije s peščico zaposlenih v brezhibno 
delujočo organizacijo z 200 zaposlenimi. Po predvidevanjih bo agencija do leta 2010 
zapolnila svoja mesta in zaposlovala 450 članov osebja. Med 1. junijem in 1. decembrom 
2008 se bo ECHA soočila s prvimi operativnimi izzivi. Takrat bo namreč izvajala predhodno 
registracijo snovi in intermediatov. Pričakuje se približno 200.000 datotek za predhodno 
registracijo. Naslednji veliki izziv sledi leta 2010. Takrat nastopi rok za registracijo snovi 
velikega obsega in izjemno nevarnih snovi. Do takrat morajo vsa podjetja posredovati svojo 
popisno dokumentacijo z namenom razvrstitve in označitve vseh nevarnih snovi.
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