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IEROSINĀJUMI
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo
Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:
1. pauž gandarījumu par Komisijas vispārējo izpildes līmeni videi, klimata politikai,
sabiedrības veselībai un pārtikas nekaitīgumam paredzētajās budžeta pozīcijās 2015. gadā;
2. ir apmierināts ar darbu, ko veikušas piecas tā kompetencē esošās decentralizētās
aģentūras, kuras veic tehniskus, zinātniskus vai pārvaldības uzdevumus, palīdzot
Savienības iestādēm izstrādāt un īstenot politiku vides, klimata, sabiedrības veselības un
pārtikas nekaitīguma jomā, un ir apmierināts arī ar to, kā tiek izpildīti šo aģentūru budžeti;
3. norāda, ka Revīzijas palātas 2015. gada pārskatā ir konstatēta neliela kopējā kļūdu
īpatsvara pazemināšanās vides nodaļas sadaļā “Lauku attīstība, vide, klimata politika un
zivsaimniecība”, proti, 5,3 % salīdzinājumā ar 6 % iepriekšējā gadā;
Vides un klimata pasākumi
4. uzsver, ka DG ENV tika darīti pieejami EUR 369 251 846 saistību apropriācijās un šo
apropriāciju izpildes līmenis ir 99,83 %; norāda, ka maksājumu apropriāciju izlietojums
vērtējams kā apmierinošs, jo no pieejamajiem EUR 332 260 333 ir tikuši izlietoti
99,36 %; turklāt norāda, ka LIFE+ administratīvie izdevumi tiek veikti divu budžeta gadu
ietvaros (izdarot automātiskus pārnesumus) un ka, neņemot vērā šos administratīvos
izdevumus, maksājumu izpildes līmenis sasniedz 99,72 %;
5. pauž gandarījumu par LIFE+ pamatdarbības budžeta vispārējo izpildes līmeni, kas
2015. gada saistību apropriācijām ir 99,95 % un maksājumu apropriācijām — 98,93 %;
uzsver, ka LIFE+ ir palīdzējusi palielināt sabiedrības izpratni un dalību likumdošanā un
Savienības vides politikas īstenošanā, kā arī uzlabojusi pārvaldību šajā nozarē; norāda, ka
2015. gadā EUR 225,9 miljoni tika atvēlēti darbību dotācijām, EUR 40 miljoni tika
izlietoti Eiropas Investīciju Bankas pārvaldītajiem finanšu instrumentiem un
EUR 59,2 miljoni tika izlietoti pasākumiem, kuru mērķis bija atbalstīt Komisijas lomu
politikas un tiesību aktu izstrādes ierosināšanā un uzraudzībā; norāda, ka
EUR 10,2 miljoni tika izlietoti, lai sniegtu administratīvu atbalstu LIFE un atbalstu Mazo
un vidējo uzņēmumu izpildaģentūrai (EASME);
6. pieņem zināšanai, ka DG CLIMA ir paaugstinājis izpildes līmeni līdz 99,9 % no
EUR 108 747 880 saistību apropriācijās un 91,77 % no EUR 47 479 530 maksājumu
apropriācijās un ka, neņemot vērā administratīvos izdevumus, maksājumu izpilde sasniedz
96,88 %;
7. uzsver, ka EUR 4 400 000 tika piešķirti līdzdalībai starptautiskās konvencijās, protokolos
un nolīgumos, kuros Savienība ir līgumslēdzēja puse vai kuru gadījumā tā ir iesaistīta
sagatavošanas darbos; uzskata, ka šajā kontekstā ir svarīgi, lai tiktu pienācīgi atspoguļota
Eiropas Parlamenta loma;
8. mudina budžeta lēmējinstitūciju turpmāk koncentrēties uz izmēģinājuma projektiem un
sagatavošanas darbībām, kas Savienībai sniedz patiesu pievienoto vērtību; atzīst, ka ir
īstenoti 10 izmēģinājuma projekti un 5 sagatavošanas darbības par kopējo summu
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EUR 1 400 000 saistību apropriācijās un EUR 5 599 888 maksājumu apropriācijās;
Sabiedrības veselība
9. atzīst, ka 2015. gadā tika pabeigta Otrās veselības programmas (2008–2013) novērtēšana;
atzinīgi vērtē to, ka 2015. gadā tika pastiprināta Trešā veselības programma, lai atbalstītu
un veicinātu informācijas un labas prakses apmaiņu tajās dalībvalstīs, kas saskaras ar
problēmām saistībā ar ievērojama skaita migrantu, patvēruma meklētāju un bēgļu
uzņemšanu, konkrēti attiecībā uz DG SANTE gatavoto personas medicīnisko ierakstu
dokumentu, kas paredzēts migrantu veselības novērtēšanai karstajos punktos (hotspots) un
uzņemšanas zonās un papildu budžetu ar migrantu veselību saistītiem projektiem;
10. norāda, ka 2014.–2020. gada programmā „Sabiedrības veselība” izpildes līmenis ir ļoti
labs, proti, 99,9 %, un ka maksājumu apropriācijas ir tikušas pilnībā izmantotas;
11. norāda, ka DG SANTE 2015. gadā bija atbildīgs par EUR 237 251 659 izlietojumu
sabiedrības veselībai paredzētajās budžeta pozīcijās, un par 97,4 % no šīs summas
saistības tika uzņemtas apmierinoši; pieņem zināšanai arī to, ka maksājumu izpildes
līmenis ir 97,2 %; tomēr uzsver, ka visas saistības veselības jomā ir pilnībā izpildītas,
izņemot attiecībā uz Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru (ECDC), Eiropas
Pārtikas nekaitīguma iestādi (EFSA) un Eiropas Zāļu aģentūru (EZA); jebkurā gadījumā
uzsver, ka nepilnīgais saistību apropriāciju izpildes līmenis ir saistīts ar 2014. gada
izpildes rezultātā iegūtajiem līdzekļiem;
12 atzīst, ka aģentūru pārskati liecināja par pozitīvu budžeta izpildes rezultātu, proti,
EUR 3 083 926 (ECDC), EUR 1 089 066 (EFSA) un EUR 1 949 934 (EZA), un ka šis
apjoms 2015. gadā tika iegrāmatots kā piešķirto ieņēmumu apropriācijas, kas ir jāizlieto
2016. gadā; līdz ar to, ņemot vērā iepriekš minēto pamatojumu, atzīst, ka arī attiecībā uz
šīm aģentūrām izpildes līmenis ir 100 % apmērā;
13. attiecībā uz maksājumu apropriācijām norāda, ka ar vispārējo pārvietojumu procedūru
2015. gada septembrī EUR 8,1 miljons maksājumu apropriācijās tika atdoti atpakaļ
veselības jomai;
Pārtikas nekaitīgums, dzīvnieku veselība un labturība un augu veselība
14. atzīst, ka attiecībā uz saistību apropriācijām pārtikas un barības nekaitīguma, dzīvnieku
veselības, dzīvnieku labturības un augu veselības jomā ar vispārējo pārvietojumu
procedūru no pārtikas un barības budžeta tika atdoti atpakaļ EUR 12,9 miljoni, proti,
EUR 2,4 miljoni no augu veselības jomas un EUR 10,5 miljoni no ārkārtas fonda; norāda,
ka atlikušās pieejamās saistību apropriācijas tika pilnībā izlietotas;
15. norāda, ka 2015. gadā netika nobalsots par jaunu izmēģinājuma projektu iekļaušanu;
atzīst, ka 2015. gadā tika veikts atlikuma maksājums EUR 0,4 miljonu apmērā par
sagatavošanas darbību attiecībā uz kontroles punktiem saistībā ar dzīvnieku pārvadāšanu;
16. uzskata — pamatojoties uz pieejamo informāciju un īstenošanas ziņojumu, Komisijai var
sniegt budžeta izpildes apstiprinājumu attiecībā uz izdevumiem vides un klimata politikas,
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma jomā 2015. finanšu gadā.
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