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FÖRSLAG

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

1. EU:s politik för miljö, hälsa och livsmedelssäkerhet spelar en viktig roll för att uppnå de 
globala målen om hållbar utveckling enligt den förnyade Lissabonstrategin för tillväxt och 
sysselsättning. Mot bakgrund av nuvarande och framtida politiska utmaningar är det 
mycket viktigt att behålla och ytterligare höja skyddsnivån på dessa politikområden. 
Europaparlamentet efterlyser tillräckliga resurser för att vidareutveckla och genomföra 
EU:s politik för miljö, hälsa och livsmedelssäkerhet och se till att denna följs, särskilt på 
områden med anknytning till klimatförändringen.

2. Europeiska unionen är en global partner och har en ledande roll i många internationella 
sammanhang, t.ex. för de globala överenskommelserna om klimatförändring, biologisk 
mångfald, kemikalier och avfall. Europaparlamentet efterlyser mer resurser för 
internationella miljöaktiviteter så att EU kan behålla sin ledande ställning i internationell 
miljöpolitik och sätta agendan för internationellt samarbete.

3. Utmaningarna kring hållbar energi och kampen mot klimatförändring måste återspeglas i 
EU:s budgetprioriteringar. Europaparlamentet betonar att dessa prioriteringar kommer att 
kräva ytterligare budgetresurser, särskilt för kommissionens paket med 
klimatförändringsförslag om delade bördor, utsläppshandel, avskiljning och lagring av 
koldioxid och förnybara energikällor.

4. Pilotprojekt och förberedande åtgärder är viktiga för att bestämma behovet av nya 
budgetprogram och hur effektiva dessa är när det gäller att tillgodose utvecklingsbehov 
och krav inom miljö- och hälsopolitik. Europaparlamentet insisterar på, liksom för alla 
budgetutgifter, att pilotprojekten verkligen innebär ett mervärde på EU-nivå och 
uppmanar kommissionen att fästa särskild uppmärksamhet vid alla program som har en 
inverkan på klimatförändringen. Kommissionen uppmanas att konstant följa 
pilotprojekten och de förberedande åtgärderna inom politiken för miljö, hälsa och 
livsmedelssäkerhet. Dessa pilotprojekt bör få fortsätta och nya sådana som har med 
klimatförändringen att göra bör stödjas.

5. Programmet Life+ är det sammanhållna finansiella instrumentet för ett effektiviserat och 
förenklat tillvägagångssätt för att stödja utveckling och genomförande av miljöpolitiken. 
Den slutliga fördelningen mellan olika miljöområden som de samfinansierade projekten 
berör kommer att bero på resultaten av den förslagsinfordran som ska anordnas 2009. 
Europaparlamentet förväntar sig att huvuddelen av anslagen kommer att gå till 
naturprojekt och projekt för biologisk mångfald men även andra områden inom det 
sjätte miljöhandlingsprogrammet kommer att kunna komma i åtnjutande av 
samfinansiering från Life+. Kommissionen uppmanas att uppfylla alla sina förpliktelser 
när det gäller åtaganden och betalningar inom rimlig tid.
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6. Folkhälsoprogrammet 2003–2007 har avslutats framgångsrikt och inledningen på 
folkhälsoprogrammet 2008–2013 är lovande med ökade åtagande- och betalningsnivåer. 
Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa ett kostnadseffektivt 
genomförande av de tillgängliga anslagen.

7. Det är viktigt att öka det allmänna medvetandet om de skadliga effekterna av 
tobakskonsumtion, inbegripet passiv rökning. Europaparlamentet välkomnar att 
kommissionen har lagt fram ett förslag om att fortsätta att finansiera gemenskapens 
tobaksfond så att den kan betala för upplysningskampanjer om tobakens faror. Detta 
finansiella stöd kommer dock att ta slut 2009. Kommissionen uppmanas att finna nya 
finansieringskällor. Parlamentet noterar den offentliga utfrågningen om grönboken 
”Mot ett rökfritt Europa: policyalternativ på EU-nivå” och rapporten om genomförandet 
av direktivet om tobaksreklam som avslöjar att det är svårt med ett enhetligt 
genomförande på medlemsstatsnivå.

8. Europaparlamentet noterar de ökade anslagen från 2009 års budget till 
Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA), Europeiska miljöbyrån (EEA), 
Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDE) och 
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA).

9. Europaparlamentet beklagar dock att kommissionen skurit ned EMEA:s budget med 
2,66 procent jämfört med 2008 års budget och att 8,2 miljoner EUR för ECDE kommer att 
föras till reserven och därmed förta ökningen av anslagen jämfört med 2008 års budget.

10. Europaparlamentet betonar återigen hur viktigt det är för gemenskapsbyråerna att ha 
ordentlig finansiering för att utföra sina uppgifter, dock utan att detta minskar tillgängliga 
medel för annan gemenskapsverksamhet. Europaparlamentet efterlyser en noggrann 
granskning av gemenskapsbyråernas uppgifter och den verksamhet som kommissionen 
utför i syfte att undvika överlappningar och säkerställa att de nödvändiga uppgifterna 
utförs på det mest kostnadseffektiva och rationella sättet.

11. Europaparlamentet betonar behovet av en allmän policy för att företa en övergripande
utvärdering av gemenskapsbyråerna så snart som möjligt i syfte att skapa en gemensam 
grund för hur man ska utvärdera byråernas prestationer och behandla dem på lämpligt sätt.
Kommissionens meddelande ”EU:s tillsynsmyndigheter – mot en gemensam ansats” är 
ett första steg mot en övergripande utvärdering av tillsynsmyndigheterna före utgången av 
2009.

12. Gemenskapsbyråernas arbetsbörda och uppgifter kommer att öka genom nyligen antagen 
och framtida lagstiftning, såsom lagstiftningspaketet om bekämpningsmedel, läkemedel 
för avancerad terapi, nya livsmedel och livsmedelsinformation till konsumenterna, även 
på grund av vetenskaplig och teknisk utveckling, såsom nanoteknik. Europaparlamentet 
betonar att byråerna måste ges tillräckliga finansiella resurser så att de kan klara av sina 
nya uppgifter administrativt och operativt.
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KORTFATTAD MOTIVERING

Allmän bakgrund

Det preliminära budgetförslaget (PBF) för 2009 uppgår till totalt 134,4 miljarder EUR i 
åtagandebemyndiganden. Detta motsvarar 1,04 procent av gemenskapens BNI och är en 
ökning på 3,1 procent jämfört med 2008 års budget. En marginal på 2,63 miljarder EUR finns 
under taket i budgetplanen. Betalningsbemyndiganden föreslås på 116,7 miljarder EUR 
(0,90 procent av BNI). Detta utgör en minskning på 3,3 procent jämfört med 2008 års budget.

Långsiktig ekonomisk tillväxt och sysselsättning ligger stadigt kvar i toppen för EU:s utgifter 
och tar den största delen - närmare 45 procent – av den föreslagna budgeten för 2009.
Miljöinvesteringar ska dock vara på uppgång och de totala medlen 2009 för alla miljömål 
föreslås ta 10 procent av budgeten, dvs. 14 miljarder EUR. Insatser för att öka de 
övergripande miljöinvesteringarna planeras, med en ökning på 17,3 procent utanför områdena 
sammanhållning och landsbygdsutveckling. Total finansiering för energimål inbegripet 
tryggad energiförsörjning, förnybar energi och forskning uppgår till 2,3 miljarder EUR.

Enskilda budgetar (PBF 2009) som ingår i utskottets behörighetsområde

Den egentliga miljöpolitiken återfinns huvudsakligen i rubrik 2 i PBF för 2009 (Skydd och 
förvaltning av naturresurser). För avdelning 07 ”Miljö” uppgår de totala driftsutgifterna till 
344,857 miljoner EUR i PBF för 2009. Om man beaktar medlen i artikel 19 06 05 
”Räddningsinsatser i tredje länder", uppgår de totala medlen som förvaltas under 
GD Miljös ansvar till 352,857 miljoner EUR, dvs. en ökning av åtagandebemyndiganden på 
3,9 procent jämfört med 2008. 

Life +

Programmet Life+, som trädde i kraft i juni 2007, kommer under 2009 att vara under sitt
tredje genomförandeår. De åtagandebemyndiganden som föreslagits för 2009 års PBF står 
helt i proportion till finansieringsplaneringen för instrumentet och finansieringsramen som 
fastställts i artikel 10 i förordningen om Life+. Detta innebär en ökning på 9 procent jämfört 
med anslagen i 2008 års budget.

Av de totala anslagen (inbegripet tekniskt bistånd) kommer 78 procent (dvs. 
225 miljoner EUR) att avsättas för finansiering av projekt med ett europeiskt mervärde genom 
en förslagsinfordran som kommissionen kommer att anordna, och av dessa medel kommer 
112,5 miljoner EUR att anslås till projekt för natur och biologisk mångfald.

Även om slutresultaten från de stödda projekten kommer att bero på resultaten av den 
förslagsinfordran som kommer att anordnas 2009 förväntar sig kommissionen att alla 
politikområden som omfattas av gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram kommer att 
gynnas av projekt inom ramen för Life+. Kommissionen förväntar sig särskilt en ökning av 
projekten med anknytning till strategiska tillvägagångssätt för utveckling och genomförande 
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av politiken för klimatförändringar (innovativa politiska tillvägagångssätt, stöd för utveckling 
och tillämpning av ny teknik, metoder och instrument för minskning av växthusgaser och 
anpassnings- och begränsningsåtgärder), miljö och hälsa (luftkvalitet, vatten, buller och 
stadsförvaltning och stadsutveckling, kemikalier och bekämpningsmedel) och hållbar 
produktion och konsumtion (integrerad produktpolicy och hantering och förebyggande av 
avfall).

Den andra delen av driftsbudgetposten 07 03 07 (cirka 45 miljoner EUR) syftar till att stödja 
åtgärder på EU-nivå för genomförande och utveckling av miljölagstiftning, liksom 
upplysningsåtgärder och åtgärder för att delaktiggöra intressenter i denna process (genom stöd 
till frivilligorganisationer som huvudsakligen verkar för att skydda och stärka miljön på 
europeisk nivå). Dessa resurser ska också stödja studier, undersökning och serviceinrättningar 
som gör det möjligt för kommissionen att åstadkomma bättre lagstiftning. I enlighet med 
åtagandet enligt det sjätte miljöhandlingsprogrammet att grunda EU:s miljöpolitik på solida 
vetenskapliga rön och bästa möjliga data är konsekvensbedömningar, policyutvärderingar och 
andra stödtjänster som förvärvas genom Life+ viktiga stödjande policyinstrument.

Civilskydd

Ett av de nya inslagen i det finansiella instrumentet för civilskydd är möjligheten för 
gemenskapen att på ett effektivare sätt ta itu med transporten av de stödresurser som 
medlemsstaterna erbjuder. På grundval av det finansiella instrumentet för civilskydd kommer 
lämpliga tjänster och faciliteter därför att inrättas och genomföras för att se till att det stöd 
som begärs och erbjuds genom gemenskapsmekanismen i katastrofsituationer transporteras 
effektivt och snabbt till det drabbade landet, oavsett om det är inom EU (cirka 
4 miljoner EUR i budgetposten 07 04 01) eller utanför EU (8 miljoner EUR avsatta i 
budgetpost 19 06 05).

Den nivå på åtagandebemyndiganden som begärs ligger helt i linje med den fleråriga 
finansieringsplanering som överenskommits i rubrik 3B i budgetplanen. Det bör noteras att 
det faktiska utnyttjandet av budgetresurserna som är avsatta för allvarliga olyckshändelser, 
som till sin natur är oförutsägbara, beror på hur katastroferna infaller och vad 
medlemsstaterna sedan begär i transportstöd. Om anslagen behöver justeras under 
budgetåret 2009 kan detta ske genom förfaranden för överföringar, t.ex. samlingsöverföringen 
i september 2009.

Globala miljöfrågor

Sedan 2007 har de externa åtgärderna på miljöområdet täckts av instrumenten för externa 
åtgärder inom politikområde 21 (Utveckling) och särskilt genom ENRTP (Tematiskt program 
för miljö och hållbar förvaltning av naturresurser, däribland energi, kapitel 21 04 i PBF). De 
enda anslagen som finns kvar i avdelning 07 är de som är avsatta för betalning av 
obligatoriska bidrag till multilaterala miljöavtal, vilka minskar något under 2009 (-3,1 procent 
jämfört med 2008). Att ökningen är så liten beror på att de flesta bidragen betalas i USD 
(växelkursen med EUR).
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Pilotprojekt och förberedande åtgärder

Ramarna för att genomföra de förberedande åtgärder och pilotprojekt som antogs i 2008 års 
budget finns nu på plats, efter kontakter med parlamentet om de pilotprojekt och förberedande 
åtgärder som antogs på dess initiativ.

Det finns inga indikationer på genomförandeproblem för åtagandebemyndiganden under 
2008. Med tanke på den tid som krävs för att genomföra nödvändiga förfaranden 
(förslagsinfordran, anbudsinfordran) är det sannolikt att en betydande del av
betalningsbemyndigandena inte kommer att utnyttjas och endera kommer att behöva 
överföras till 2009 eller ligga till grund för betalningsbemyndiganden under kommande år 
(2009–2010).

I 2009 års PBF föreslås inte att dessa pilotprojekt ska förlängas.

Hälsa och livsmedelssäkerhet

Folkhälsoprogrammet har placerats under rubrik 3 (Medborgarskap, frihet, säkerhet och 
rättvisa). De huvudsakliga budgetposterna är hälsoprogrammet, de två organen 
(Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar och 
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) och tobaksfonden.

Det nya hälsoprogrammet (2008–2013) har ersatt det första folkhälsoprogrammet 
(2003-2008) från och med januari 2008. De totala anslagen för det nya programmet uppgår till 
321,5 miljoner EUR, vilket är avsevärt mindre än vad som ursprungligen förutsågs när 
kommissionen lade fram sitt förslag och parlamentet antog sin ståndpunkt vid första 
behandlingen. Åtagandebemyndiganden för gemenskapens andra folkhälsoprogram ska öka 
med 4 procent från 45 miljoner EUR 2008 till 47 miljoner EUR 2009. Anslagsökningen för 
åtgärden ”Skydda medborgarna mot hälsohot” mellan 2007 och 2008 (4,43 miljoner EUR, 
dvs. 48,5 procent) och mellan 2008 och 2009 (1,44 miljoner EUR, dvs. 10,6 procent) är ett 
uttryck för behovet av att öka åtgärderna på detta område med åtgärder för att minska hoten 
på områden såsom pandemier och bioterrorism.

De direkta betalningarna från tobaksfonden till informationskampanjer och upplysning till 
medborgarna om de skadliga effekterna av tobakskonsumtion ska öka från 
14,25 miljoner EUR (2008) till 16 miljoner EUR enligt PBF för 2009. Kommissionen har på 
begäran av Europaparlamentet lagt fram nya förslag för att förlänga stödet från tobaksfonden 
även om stödet är tänkt att avslutas 2009. Situationen är således fortfarande oroande. Tobak är 
den enskilt största orsaken till påverkbara dödsfall i EU och ligger bakom en halv miljon 
dödsfall varje år och över en miljon dödsfall i hela Europa. Det uppskattas att rökning orsakar 
25 procent av alla cancerfall och 15 procent av alla dödsfall inom EU.

Åtgärder för livsmedelssäkerhet återfinns under rubrik 2 ”Skydd och förvaltning av 
naturresurser”. Den står för ett totalbelopp på 297 miljoner EUR 2009, en ökning på 
12 procent jämfört med 265 miljoner EUR 2008. Ökningen motsvarar huvudsakligen 
budgetökningen för utrotningsåtgärder. Detta hänger samman med att medlemsstaterna under 
2008 kommer att komma i åtnjutande av vaccinering mot bluetongue (130 miljoner EUR 
utöver de ovannämnda 265 miljoner EUR) och kommer att behöva genomföra ett 
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utrotningsprogram för bluetongue från och med 2009.

Gemenskapsorganen: EMEA, EEA, EFSA, ECHA och ECDC

I PBF för 2009 ingår anslag för 25 decentraliserade organ till ett totalt belopp på 
539,0 miljoner EUR, vilket är en ökning på 1,8 procent jämfört med organens anslag på 
530,18 miljoner EUR 2008.

För de flesta gemenskapsorganen kommer de EU-anslag som kommissionen föreslår att bli 
lägre 2009 än de var 2008. Kommissionen föreslår att anslagen ökar till enbart 8 organ 
jämfört med 2008, bland annat EEA, EFSA, ECHA och ECDC, vilket mer än väl kommer 
att uppväga de väntade minskningarna och innebär en total ökning på 1,8 procent. De 
föreslagna budgetarna för EEA, ECDC och EFSA kommer att öka med 10 procent eller 
mer under 2009. Det måste dock påpekas att 8,2 miljoner EUR till ECDC är tänkt att hamna 
i reserven så att det i praktiken inte blir något av den planerade ökningen av anslagen jämfört 
med 2008 års budget.

Tillväxten av gemenskapsorganen kommer också till uttryck i antalet anställda. 1995 arbetade 
mindre än 500 personer i dessa organ medan antalet tjänster i PBF var 3 973,5 tjänster och det 
i 2009 års PBF begärs 4 255,5 tjänster för organen totalt.

En ökning på 9,1 procent (som motsvarar 2,2 miljoner EUR utöver den årliga deflatorn på 
2 procent) föreslås för Europeiska miljöbyrån (EEA) för att stödja de nya och utökade 
uppgifter som EEA utför på flerårig basis. Prioriteringarna för dessa nya uppgifter har 
identifierats i samarbete mellan EEA och kommissionen.

Under hösten 2007 placerade EEA ett kontrakt för en övergripande utvärdering av dess 
fleråriga strategi 2004–2008. Denna utvärdering framskrider enligt den plan som styrelsen 
godkänt med hjälp av opinionsundersökningar, intervjuer och skrivbordsundersökningar som 
de viktigaste undersökningsmetoderna. Resultaten av denna utvärdering kommer att läggas 
fram för styrelsen vid dess junisammanträde och bidra till att utveckla miljöbyråns nästa 
femårsstrategi 2009–2013.

2009 är ett avgörande år för EEA eftersom det är det första året enligt den fleråriga strategin 
för perioden 2009–2013, något som krävs enligt EEA-förordningen. Det kommer också att 
vara ett viktigt år för utarbetandet av den rapport om miljöns tillstånd och utsikterna som 
också krävs enligt inrättandeförordningen (och som ska publiceras 2010). EEA utarbetar för 
närvarande sin strategi (flerårigt arbetsprogram) för nästa femårsperiod 2009–2013 som 
kommer att prioritera verk om framväxande globala utmaningar om anpassning till 
klimatförändringar, förebyggande och hantering av katastrofer, bedömning av ekosystem och 
resursredovisning och hållbar konsumtion och produktion”, de fyra områden som GD Miljö 
prioriterar för extra arbeten 2009. EEA kommer dessutom att stärka sin kapacitet och sitt stöd 
för utvecklingen av gemensamma miljöinformationssystemet (SEIS), vilket kommer att bli 
föremål för ett meddelande från kommissionen under 2008.
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För Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA) föreslås EU-anslag på 36,99 miljoner EUR 
som också innebär en minskning på 1,01 miljoner EUR jämfört med 2008 års budget 
(-2,66 procent). Med tanke på att ny lagstiftning om pediatrik och avancerade terapier måste 
genomföras förefaller en sådan nedskärning olämplig. I förslaget för program för 2009 
hänvisar EMEA till sitt huvudsakliga ansvar att uppnå sina mål, t.ex. vetenskaplig rådgivning, 
godkännande och övervakning av medicinska produkter.

Under 2009 kommer Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA), 
Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) och 
Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) ännu inte att vara i full drift. Därför är ökningen i 
anslagen i 2009 års PBF betydande för EFSA (11,34 procent eller 70,7 miljoner EUR) och 
ECDC (23,02 procent – 48,1 miljoner EUR, före reserven).

Den föreslagna reserven på 8,2 miljoner EUR och en nedskärning av personalökningen med 
40 personer, något som kommissionen föreslagit, förefaller omotiverat jämfört med andra 
gemenskapsorgan och skulle få negativa effekter på den övergripande utvecklingen av ECDC, 
och särskilt på den planerade verksamhetsnivån för nästa år. Om resurserna inte står till 
förfogande från början av året skulle detta påverka genomförandet av arbetsplanen och 
begränsa avdelningarnas kapacitet, något som kan äventyra centrumets förmåga att uppfylla 
sitt uppdrag.

I PBF för 2009 får ECHA ett EU-anslag på 62,97 miljoner EUR, vilket är en ökning på 
0,56 procent jämfört med budgeten för 2008. Under de 12 månader sedan inrättandet har 
ECHA utvecklats från en fåmansorganisation till en fullt fungerande organisation med 
200 anställda. Senast 2010 förväntas ECHA nå sin fulla kapacitet med 450 fast anställda.
Mellan 1 juni och 1 december 2008 kommer ECHA att stå inför sin första operativa utmaning.
Den kommer då att hantera förhandsregistreringen av ämnen och beredningar. Man förväntar 
sig cirka 200 000 förhandsregistreringsfiler. Nästa stora utmaning kommer 2010. ECHA 
kommer då att ha den första tidsfristen för registrering av ämnen som förekommer i stora 
mängder eller som är mycket farliga. Innan dess måste alla företag presentera all 
inventeringsdokumentation för klassificering och märkning av alla farliga kemikalier.
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