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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
2016. gadā;

2.

pauž gandarījumu par darbu, ko veikušas piecas tās 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 arī par to, kā ir izpildīti minēto aģentūru budžeti;

3.

norāda, ka Revīzijas palātas 2016. gada pārskatā ir konstatēta neliela kopējā kļūdu
īpatsvara samazināšanās sadaļā “Lauku attīstība, zivsaimniecība, vide un klimata
politika”, proti, 4,9 % salīdzinājumā ar 5,3 % 2015. gadā un 6,2 % 2014. gadā; atzinīgi
vērtē centienus samazināt kļūdu īpatsvaru, taču norāda ir vēl daudz darba; turklāt
norāda, ka pusē no desmit vides, klimata politikas un zivsaimniecības jomas
pārbaudītajiem darījumiem bija kļūdas;

Vide un rīcība klimata politikas jomā
4.

uzsver, ka DG ENV budžetu galvenokārt īsteno ar tiešu centralizētu pārvaldību un
2016. gadā saistību un maksājumu apropriāciju kopsumma bija attiecīgi
EUR 438,31 miljons un EUR 357,62 miljoni; uzsver — ir atzinīgi vērtējams tas, ka
gada beigās saistību apropriāciju izpildes līmenis bija 98,95 % un maksājumu
apropriāciju izpildes līmenis sasniedza 99,17 %;

5.

norāda, ka 2016. gadā programmai LIFE tika piešķirti EUR 315 miljoni, lai
23 dalībvalstīs līdzfinansētu 157 jaunus projektus, kuri radīja papildu investīcijas
EUR 236 miljonu apmērā;

6.

uzsver, ka, ņemot vērā Revīzijas palātas komentārus, 2016. gadā tika izstrādāts rīcības
plāns, lai samazinātu maksājumu kavējumus saistībā ar programmu LIFE; norāda, ka
novēlotu maksājumu īpatsvars 2016. gadā bija 3,9 %;

7.

pauž nožēlu, ka nav īpaša ziņošanas satvara, ko pārvaldītu Komisija, saistībā ar to
Savienības politikas pasākumu nevēlamo seku identificēšanu un izmērīšanu, kuri sekmē
klimata pārmaiņas, un saistībā ar šo izdevumu īpatsvara kvantificēšanu kopējā
Savienības budžetā;

8.

norāda, ka 2016. gadā DG ENV veiktās iekšējās revīzijas liecina, ka bija iespējami
uzlabojumi cilvēkresursu pārvaldībā, jo šis ģenerāldirektorāts nespēja efektīvi uzraudzīt
un salīdzināt darba slodzi ģenerāldirektorātā;

9.

uzsver, ka iekšējās revīzijās tika konstatēta arī kavēšanās ar viena ļoti svarīga, ar IT
drošību saistīta ieteikuma (par ES ETS IT sistēmas drošības pārvaldību) īstenošanu, kas
pakļauj ģenerāldirektorātu drošības pārkāpumu riskam;
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10.

uzsver, ka DG CLIMA budžetu galvenokārt īsteno ar tiešu centralizētu pārvaldību un
2016. gadā saistību un maksājumu apropriāciju kopsumma bija attiecīgi
EUR 118,1 miljons un EUR 59,25 miljoni; uzsver, ka, lai gan saistību apropriāciju
izpildes līmenis bija 99,72 %, maksājumu apropriācijām tas bija tikai 70,49 %, jo tikai
2016. gada decembra beigās tika parakstīti līgumi par trīs jaunām operācijām saistībā ar
Energoefektivitātes privātā finansējuma instrumentu (PF4EE);

Sabiedrības veselība
11.

norāda, ka DG SANTE 2016. gadā bija atbildīgs par EUR 184,40 miljonu izlietojumu
sabiedrības veselībai paredzētajās budžeta pozīcijās un par 89,88 % no šīs summas
saistības tika uzņemtas apmierinoši; pieņem zināšanai to, ka maksājumu izpildes
līmenis ir 89,86 %;

12.

norāda, ka otrās Veselības programmas ex post novērtējumā, kurš tika pabeigts
2016. gada jūlijā, tika konstatēts, ka, lai gan programma ir devusi vērtīgus rezultātus ar
skaidru saikni ar Savienības un valstu veselības politikas prioritātēm, joprojām
iespējami uzlabojumi attiecībā uz darbības rezultātu izplatīšanu un sinerģiju ar citiem
Savienības finansējuma instrumentiem, piemēram, struktūrfondiem;

Pārtikas nekaitīgums, dzīvnieku veselība un labturība un augu veselība
13.

norāda, ka DG SANTE 2016. gadā bija atbildīgs par EUR 240,5 miljonu izlietojumu
pārtikas un barības nekaitīgumam, dzīvnieku veselībai un labturībai un augu veselībai
paredzētajās budžeta pozīcijās un par 98,37 % no šīs summas saistības tika uzņemtas
apmierinoši; pieņem zināšanai to, ka maksājumu izpildes līmenis ir 98,00 %;

14.

norāda, ka Revīzijas palāta publicēja īpašo ziņojumu par lietderības revīziju attiecībā uz
dzīvnieku slimību izskaušanas programmām laikposmā no 2009. līdz 2014. gadam, kurā
tā secināja, ka Komisijas izmantotā pieeja bija pareiza, un atzina, ka ir gūti daži vērā
ņemami panākumi, piemēram, samazinājies govju sūkļveida encefalopātijas (GSE)
gadījumu skaits liellopiem, salmonellas gadījumu skaits mājputniem un trakumsērgas
gadījumu skaits savvaļas dzīvniekiem;

15.

norāda, ka Revīzijas palāta ir publicējusi īpašo ziņojumu par to, ka ir vajadzīgi aktīvāki
centieni pilnā apmērā īstenot Natura 2000 tīklu, tostarp ieteikumus par uzlabojumiem,
piemēram, precīzāk un pilnīgāk aplēst faktiskos izdevumus un nākotnes finansējumu,
kas vajadzīgs teritorijas līmenī;

16.

norāda, ka DG SANTE 2016. gadā sāka iniciatīvas “Veselības stāvoklis Eiropas
Savienībā” pirmo posmu, publicējot ESAO un Komisijas kopīgo ziņojumu “Health at a
Glance: Europe 2016” (“Pārskats par veselību Eiropā 2016. gadā”), izveidoja 23
Eiropas references tīklus retām slimībām, uzdevumgrupu par mikrobu rezistenci un
jaunu ES platformu par pārtikas zudumiem un pārtikas izšķiešanu;

17.

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 2016. finanšu gadā.
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