
BIZOTTSÁG
07. CÍM — KÖRNYEZETVÉDELEM

07 05. FEJEZET — ÚJ SZAKPOLITIKAI KEZDEMÉNYEZÉSEK KIDOLGOZÁSA

Cím
Fejezet
Tételcso-
port
Tétel

Címsor PT

2005. évi előirányzatok 2004. évi előirányzatok 2003. évi tényadatok

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

07 05. ÚJ SZAKPOLITIKAI KEZDEMÉ-
NYEZÉSEK KIDOLGOZÁSA

07 05 01. Jogalkotás a környezetvédelem
területén 3 7 000 000 9 000 000 8 200 000 9 230 000 12 406 184,21 12 646 349,71

07 05. Fejezet – Összesen 7 000 000 9 000 000 8 200 000 9 230 000 12 406 184,21 12 646 349,71
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BIZOTTSÁG
07. CÍM — KÖRNYEZETVÉDELEM

07 05. FEJEZET — ÚJ SZAKPOLITIKAI KEZDEMÉNYEZÉSEK KIDOLGOZÁSA (folytatás)

07 05 01. Jogalkotás a környezetvédelem területén

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2005. évi előirányzatok 2004. évi előirányzatok 2003. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések

7 000 000 9 000 000 8 200 000 9 230 000 12 406 184,21 12 646 349,71

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2004 2005 2006 2007 Következő évek

2004 előtti, kifizetetlen
kötelezettségvállalások

9 225 000 2 500 000 4 000 000 1 000 000 1 500 000 225 000

Ismét rendelkezésre álló
és/vagy 2003-ról áthozott
kötelezettségvállalási elői-
rányzatok

2004. évi előirányzatok 8 200 000 6 730 000 1 000 000 200 000 270 000

2005. évi előirányzatok 7 000 000 4 000 000 1 700 000 800 000 500 000

Összesen 24 425 000 9 230 000 9 000 000 2 900 000 2 570 000 725 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Bizottság által vállalt cselekvések ráfordításainak fedezésére szolgál új politikai kezdeményezések kidolgo-
zása érdekében, ideértve a Közösség környezetvédelmi cselekvési programjára alapuló tudatosságnövelő és más általános fellé-
péseket. A felvállalt cselekvések célja olyan intézkedések, amelyek számos területen foglalkoznak a környezetvédelmi kihívá-
sokkal. Ezek közé tartoznak az alábbiakkal kapcsolatos tematikus stratégiák:

– a levegő minőségével kapcsolatos tematikus stratégia,

– biológiai sokféleségi stratégia,

– környezetvédelmi és erdészeti stratégia,

– a tengeri környezet védelmét és megőrzését célzó stratégia,

– a városfejlesztéssel kapcsolatos tematikus stratégia,

– a természeti erőforrások fenntartható felhasználásával kapcsolatos tematikus stratégia (a fenntartható termelés és fogyasz-
tás érdekében),

– jogszabályi javaslatok az európai klímaváltozási program (ECCP) jogi kerete számára.

Kommunikáció is történik a környezetvédelem piaci alapú eszközeiről, a belső piac vonatkozásában.

A hatodik környezetvédelmi cselekvési program kötelezettségvállalást tartalmaz az alábbi politikai kérdésekkel kapcsolatos szé-
leskörű konzultációról: az Európai Unió egészében az érdekelt felekkel folytatott párbeszédet új intézkedések követik, amelyek
kiterjedhetnek a jogszabályokra, önkéntes megállapodásokra és egyéb szemléletekre.
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BIZOTTSÁG
07. CÍM — KÖRNYEZETVÉDELEM

07 05. FEJEZET — ÚJ SZAKPOLITIKAI KEZDEMÉNYEZÉSEK KIDOLGOZÁSA (folytatás)

07 05 01. (folytatás)

Emellett különös hangsúlyt fektetnek az alábbiakra:

– a környezetvédelmi követelmények más közösségi politikákba való integrálásának előmozdítása,

– az Európai Unió fenntartható fejlesztési stratégiája,

– az emberi egészség és az ökoszisztémák védelme,

– az ökológiai hatékonyság növelése a fenntartható termelési és fogyasztási stratégia révén, együttműködve a piaccal az ipa-
ron, a vállalkozáson és a vevőkön keresztül,

– az európai klímaváltozási program végrehajtása, amelynek célja hogy az EU-15-ök az üvegházhatású gázok kibocsátását a
meghatározott célnak megfelelően 8 %-kal csökkentsék (2012-re),

– az állampolgárok releváns és megbízható információkkal való ellátása annak érdekében, hogy megfelelő ismeretek alapján
hozhassanak döntéseket,

– a környezetvédelemmel és egészségüggyel kapcsolatos innovatív stratégia továbbfejlesztése az olyan sérülékeny csopor-
tokra összpontosítva, mint a gyermekek, várandós nők és idősek,

– a közösségi jogszabályok rendszeres frissítése és felülvizsgálata, amikor csak lehetséges, a környezetvédelem magas szint-
jének fenntartása érdekében,

– olyan kommunikációs stratégia, mely megbízható információt nyújt és együttműködik a célcsoportokkal (gazdaságilag
érdekelt felek, állampolgárok, média és politikai döntéshozók) a tudatosság növelése és az új politikai kezdeményezések
kidolgozásában való részvétel fokozása érdekében.

A fellépések fedezik a projektek, műhelyek és szemináriumok támogatását és szolgáltatási szerződéseit, valamint az audiovi-
zuális anyagok elkészítési és előállítási költségeit, eseményeket és kiállításokat, sajtólátogatásokat, közzétételt és más terjesztési
és webes tevékenységeket, illetve a környezetvédelmi oktatás terén megvalósuló projektek és hálózatok kidolgozásához adott
támogatásokat. Az előirányzat egy része a biológiai sokféleséget figyelemmel kísérő és jelző európai keret részére juttatható, a
költségvetési rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével.

Jogalap

A Bizottság intézményi szintű jogosultságaiból fakadó feladatok, ahogyan azokat az EK-Szerződés és az Euratom-Szerződés,
valamint az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i
1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248., 2002.9.16, 1. o.) 49. cikke (2) bekezdésének c) pontja előírja.

Az Európai Parlament és a Tanács 2002. július 22-i 1600/2002/EK határozata a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési
program meghatározásáról (HL L 242., 2002.9.10., 1. o.)
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