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Treść PF
Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

07 05 NOWE INICJATYWY POLI-
TYCZNE

07 05 01 Prawodawstwo w dziedzinie
ochrony środowiska 3 7 450 000 8 650 000 7 000 000 9 000 000 6 546 473,83 5 237 983,50

Rozdział 07 05 — Razem 7 450 000 8 650 000 7 000 000 9 000 000 6 546 473,83 5 237 983,50
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KOMISJA
TYTUŁ 07 — ŚRODOWISKO

ROZDZIAŁ 07 05 — NOWE INICJATYWY POLITYCZNE (ciąg dalszy)

07 05 01 Prawodawstwo w dziedzinie ochrony środowiska

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

7 450 000 8 650 000 7 000 000 9 000 000 6 546 473,83 5 237 983,50

Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

Zobowiązanie

Płatność

2005 2006 2007 2008 Lata kolejne
i inne

Zaległe zobowiązania zacią-
gnięte przed 2005

11 358 269 7 000 000 2 850 000 800 000 400 000 308 269

Środki na pokrycie zobowią-
zań udostępnione ponownie
i/lub przeniesione z 2004

Środki 2005 7 000 000 2 000 000 2 800 000 1 250 000 850 000 100 000

Środki 2006 7 450 000 3 000 000 2 000 000 1 900 000 550 000

Ogółem 25 808 269 9 000 000 8 650 000 4 050 000 3 150 000 958 269

Uwagi

Środki te przeznaczone są na sfinansowanie wydatków związanych z działaniami, jakie Komisja realizuje dla opracowania
nowych inicjatyw politycznych, w tym działań z zakresu podnoszenia świadomości i innych działań ogólnych opartych na
wspólnotowym środowiskowym programie działania. Podejmowane działania będą skupiały się na środkach, których celem
będzie stawienie czoła wyzwaniom, jakie pojawiają się przed ochroną środowiska w różnych obszarach. Obejmują one strate-
gie tematyczne dotyczące:

— strategię tematyczną dotyczącą jakości powietrza,

— strategię dotyczącą różnorodności biologicznej,

— strategię dotyczącą ochrony środowiska i lasów,

— strategię tematyczną dotyczącą ochrony środowiska morskiego,

— strategię tematyczną dotyczącą rozwoju miast,

— strategię tematyczną dotyczącą zrównoważonej eksploatacji zasobów naturalnych (w kierunku zrównoważonej produkcji
i konsumpcji),

— propozycję legislacyjną dotyczącą prawnych ram europejskiego programu zmian klimatycznych (ECCP).

Opracowany zostanie również komunikat poświęcony wykorzystywaniu instrumentów rynkowych dla ochrony środowiska
w kontekście rynku wewnętrznego.

W skład szóstego środowiskowego programu działania wchodzi zobowiązanie do prowadzenia zakrojonych na szeroką skalę
konsultacji na tematy polityczne: po intensywnej dyskusji z zainteresowanymi stronami w ramach całej Unii nastąpią nowe dzia-
łania mogące obejmować prawodawstwo, umowy dobrowolne i innego rodzaju środki.
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07 05 01 (ciąg dalszy)

Poza tym szczególna uwaga zostanie zwrócona na następujące kwestie:

— promocję integracji wymogów z zakresu ochrony środowiska z polityką Wspólnoty,

— strategię zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej,

— ochronę zdrowia ludzkiego i ekosystemów,

— zwiększenie ekowydajności poprzez zrównoważoną strategię konsumpcji, współpracę z rynkiem za pośrednictwem prze-
mysłu, przedsiębiorstw i konsumentów,

— wcielenie w życie europejskiego programu zmian klimatycznych w celu realizacji unijnego celu zmniejszenia emisji gazów
powodujących efekt cieplarniany do poziomu 8 % (do roku 2012),

— przekazanie obywatelom właściwych i rzetelnych informacji, tak aby mogli podejmować decyzje oparte na pełnej wiedzy,

— dalszy rozwój innowacyjnej strategii z zakresu ochrony środowiska i zdrowia, skupiając się na takich grupach narażonych
na większe zagrożenie, jak dzieci, kobiety ciężarne i osoby starsze,

— w miarę potrzeby regularną aktualizację i rewizję prawodawstwa wspólnotowego dla zapewnienia wysokich standardów
ochrony środowiska,

— strategię komunikacyjną oferującą odpowiednie i rzetelne informacje i współpraca ze specjalnymi grupami docelowymi,
takimi jak jednostki ekonomiczne, obywatele, media i decydenci dla podniesienia świadomości i zapewnienia większego
uczestnictwa w opracowywaniu nowych inicjatyw politycznych.

Działania obejmować będą dotacje i umowy o dzieło na projekty, warsztaty i seminaria, a także na koszty przygotowania i pro-
dukcji materiałów audiowizualnych, imprez i wystaw, wizyt prasowych, upowszechniania publikacji oraz działalności
internetowej.

Podstawa prawna

Działania prowadzone przez Komisję na podstawie zadań wynikających z jej prerogatyw na poziomie instytucjonalnym, zgod-
nie z Traktatem WE i Euratom oraz zgodnie z art. 49 ust. 2 lit. c) rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia
25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europej-
skich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1).

Decyzja nr 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r. ustanawiająca szósty wspólnotowy pro-
gram działań w zakresie środowiska naturalnego (Dz.U. L 242 z 10.9.2002, str. 1).
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