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IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, cik svarīga ir vides saglabāšana un aizsardzība, vides kvalitātes uzlabošana un 
cīņa pret klimata pārmaiņām, ekosistēmu degradāciju un bioloģiskās daudzveidības 
zudumu un cik svarīga nozīme ir Savienības lomai šajos jautājumos; norāda, ka 
Savienībai ir jāizpilda sava apņemšanās kļūt par līderi ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu 
(IAM) īstenošanā, kuri nodrošina globālu ceļvedi, kā planētas iespēju robežās veidot 
ilgtspējīgāku, vienlīdzīgāku un labklājīgāku sabiedrību; atgādina par Savienības 
pienākumiem, kas izriet no Parīzes nolīguma, un steidzamo nepieciešamību pāriet uz 
mazoglekļa, ilgtspējīgu aprites ekonomiku;

2. uzskata, ka sarunas par pašu resursiem un daudzgadu finanšu shēmu (DFS) 2021.–
2027. gadam, arī saistībā ar Brexit, dod iespēju Savienības budžeta ienākumu daļu 
padarīt ilgtspējīgāku un pārredzamāku, nodrošināt Savienībai lielāku autonomiju un 
visbeidzot labāk izmantot Savienības budžeta transformējošo spēku; aicina 
fundamentāli reformēt pašu resursu sistēmu, atcelt visas atlaides un ieviest jaunus 
finansējuma avotus, kas pilnībā atbilstu Savienības politikai, tostarp attiecībā uz vidi, 
veselību un klimatu;

3. uzsver, ka programma “LIFE” ir galvenā programma, no kuras tiek piešķirts atbalsts 
Savienības vides un klimata pasākumu tiesību aktu īstenošanai; norāda, ka ievērojama 
daļa no ierosinātā budžeta palielinājuma programmai “LIFE” laikposmā no 2021. līdz 
2027. gadam ir vērsta uz jauno apakšprogrammu pārejai uz tīru enerģiju; atbalsta 
visaptverošas programmas izveidi pārejai uz tīru enerģiju, bet uzskata, ka tāpēc 
nedrīkstētu samazināt finansējumu dabai un bioloģiskajai daudzveidībai, aprites 
ekonomikai, kā arī klimata pārmaiņu un klimata pārmaiņu seku mazināšanai; šajā 
sakarībā atkārtoti aicina programmas “LIFE” finanšu līdzekļus vismaz divkāršot līdz 
6,442 miljardiem EUR salīdzināmās (2018. gada) cenās un aicina izveidot īpaši 
paredzētu finansējumu bioloģiskajai daudzveidībai un “Natura 2020” tīkla pārvaldībai;

4. atzinīgi vērtē ierosināto programmai “Apvārsnis Eiropai” piešķirtā budžeta 
palielinājumu un jo īpaši pētniecībai un inovācijai veselības jomā atvēlēto finansējumu 
(EUR 6,83 miljardi), klimata, enerģētikas un mobilitātes jomā atvēlēto finansējumu 
(EUR 13,31 miljardi) un pārtikas un dabas resursiem atvēlēto finansējumu (EUR 8,87 
miljardi); tomēr atkārtoti aicina 9. pamatprogrammu finansēt vairāk, piešķirot budžetu 
vismaz 116,895 miljardu EUR apmērā, vienlaikus saglabājot klimata, enerģētikas un 
mobilitātes kopas (15,94 %) un pārtikas un dabas resursu kopas (10,63 %) daļu, kā arī 
palielinot veselības kopas daļu līdz vismaz 9,7 % saskaņā ar 8. pamatprogrammu; 
turklāt aicina piešķirt ievērojamu finansējumu fundamentālie pētījumiem šajās jomās;

5. atzinīgi vērtē būtisko palielinājumu Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentam 
– Enerģētika līdz 7,675 miljardiem eiro 2021.–2027. gada laikposmam salīdzināmās 
(2018. gada) cenās; 

6. pauž nopietnas bažas par ierosinājumu samazināt veselības programmas finansējumu; 
atkārtoti aicina veselības programmu atjaunot kā stabilu atsevišķu programmu ar lielāku 
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finansējumu nākamajā 2021.–2027. gada DFS, lai īstenotu IAM sabiedrības veselības, 
veselības aprūpes sistēmu un ar vidi saistītu veselības problēmu jomā un nodrošinātu 
vērienīgu veselības politiku, koncentrējoties uz pārrobežu problēmām, tostarp jo īpaši 
ievērojami palielināt kopīgos Savienības centienus saistībā ar cīņu pret vēzi, hronisko 
slimību profilaksi, rezistences pret antimikrobiāliem līdzekļiem apkarošanu un 
vieglākas piekļuves nodrošināšanu pārrobežu veselības aprūpei;

7. pauž nožēlu par to, ka pastāv risks, ka pašreizējais ar klimatu saistīto izdevumu mērķis 
netiks sasniegts, un šajā sakarā pieņem zināšanai to, ka tiek ierosināts šim mērķim 
palielināt finansējumu līdz vismaz 25 % no Savienības budžeta 2021.–2027. gadam; 
tomēr aicina laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam vēl vairāk palielināt ar klimatu 
saistītos izdevumus, paredzot tos 30 % no Savienības budžeta, lai sasniegtu un īstenotu 
Parīzes nolīguma mērķus, kā arī atspoguļotu to, ka rīcība klimata politikas jomā ir 
svarīga un steidzami nepieciešama un ir vajadzīgi turpmāki pasākumi klimata 
diplomātijas jomā, un aicina izstrādāt ticamu un pārredzamu izsekošanas metodi; turklāt 
aicina pieņemt pasākumus, kuru mērķis ir nodrošināt, ka Savienības budžeta struktūra 
un izpilde nekavē sasniegt Savienības klimata un enerģētikas mērķus;

8. uzstāj, ka 2021.–2027. gada DFS būtu jāizslēdz jebkāds tiešs vai netiešs atbalsts 
fosilajam kurināmajam;

9. pauž bažas par ierosināto finanšu resursu samazinājumu par 5 % decentralizētajām 
aģentūrām, kuras ir Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas 
kompetencē (Eiropas Ķimikāliju aģentūrā (ECHA), Eiropas Slimību profilakses un 
kontroles centrs (ECDC), Eiropas Vides aģentūra (EVA), Eiropas Pārtikas nekaitīguma 
iestāde (EFSA) un Eiropas Zāļu aģentūra (EMA)); aicina decentralizētajām aģentūrām 
vajadzības gadījumā piešķirt lielākus finanšu resursus un cilvēkresursus — vismaz 
2014.–2020. gada līmenī reālā izteiksmē, pamatojoties uz to individuālajām vajadzībām, 
jo īpaši ja ir piešķirti jauni uzdevumi, kā tas ir gadījumā ar ECHA un EVA; uzsver, ka ir 
svarīgi nodrošināt pietiekamu finansējumu šīm aģentūrām, lai stiprinātu zinātniski 
pamatotu regulējumu un uzlabotu sabiedrības uzticību Savienības politikas izstrādei;

10. atkārtoti norāda, ka EEA uzdevums ir palīdzēt Savienībai un dalībvalstīm pieņemt 
pārdomātus lēmumus par to, kā aizsargāt vidi un panākt labāku vides stāvokli, kā ar vidi 
saistītus apsvērumus iekļaut ekonomikas politikas nostādnēs un kā īstenot pāreju uz 
ilgtspējību; uzsver, ka Komisija ir piešķīrusi EVA papildu uzdevumus, tostarp, bet ne 
tikai, jaunu tiesību aktu uzraudzību un politikas attīstību saistībā ar mazoglekļa 
ekonomiku, aprites ekonomikas programmu un IAM īstenošanu, un uzsver, ka tas būtu 
pienācīgi jāatspoguļo aģentūras finanšu piešķīrumā, kuram 2021.–2027. gada budžetā 
vajadzētu būt klasificējamam vismaz kā stabilam reālā izteiksmē;

11. atzinīgi vērtē priekšlikumu par pašu resursu, kas būtu balstīts uz nepārstrādātiem 
plastmasas iepakojuma atkritumiem; uzsver — tā virzošajai ietekmei jābūt tādai, ka tiek 
piešķirta prioritāte atkritumu rašanās novēršanai atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas 
hierarhijai, un aicina Komisiju apsvērt iespējas ieņēmumus novirzīt iepakojuma 
atkritumu pārstrādes mērķu sasniegšanai; aicina izstrādāt efektīvus reģistrācijas un 
kontroles mehānismus un precizēt aprēķināšanas metodi;

12. aicina, sākot no 4. posma (2021. gada), ievērojamu daļu no pieaugušajiem ieņēmumiem 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) izsolēs uzskatīt par Savienības pašu resursu 
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un pakāpeniski novirzīt Savienības pārrobežu elektroenerģijas infrastruktūras 
projektiem, kuri atbilst Savienības klimata un enerģētikas mērķiem, atjaunojamiem 
energoresursiem un to glabāšanai, kā arī investīcijām revolucionārā mazoglekļa 
rūpniecības inovācijā; uzskata, ka tas būtu jāveic pakāpeniski, lai novērstu spiedienu uz 
valstu budžeta līdzekļiem, kas paredzēti klimata un enerģētikas politikai (jo ETS 
direktīvā (Direktīva 2003/87/EK) 50 % no ieņēmumiem ir paredzēti šim nolūkam);

13. vienlaicīgi aicina apsvērt iespēju izstrādāt ar oglekļa cenas pielāgošanu uz robežas 
saistītu mehānismu kā jaunu Savienības budžeta pašu resursu veidu, kurš arī ietekmētu 
vienlīdzīgu konkurences apstākļu nodrošināšanu starptautiskajā tirdzniecībā un 
samazināt ražošanas pārvietošanu, vienlaikus internalizējot importēto preču cenā 
klimata pārmaiņu radītās izmaksas;

14. uzskata — tā kā netiek veikti saskaņoti starptautiski pasākumi attiecībā uz petrolejas 
aplikšanu ar nodokļiem, Savienības līmenī būtu jāizpēta iespēja ieviest aviācijas 
nodevu, kas pamatojas uz oglekļa saturu, lai radītu turpmākus stimulus pētniecībai, 
izstrādei un investīcijām efektīvākā gaisa transportā un degvielā, kas rada zemas oglekļa 
emisijas, un lai samazinātu arvien lielākās emisijas aviācijas nozarē, vienlaikus 
nodrošinot vienlīdzīgus konkurences apstākļus transporta nozarē;

15. atzinīgi vērtē pašreizējos centienus izveidot finanšu darījumu nodokli (FTT) un uzskata, 
ka daļa no kopīga FTT būtu jāizmanto kā nākotnes pašu resurss;

16. aicina 25 % no Strukturālo reformu atbalsta programmas (SRSP) budžeta pārvietot uz 
struktūrfondiem, lai to varētu novirzīt papildu atbalstam no oglekļa reģioniem 
atkarīgiem reģioniem, kurus skar vajadzīgā strukturālā pāreja uz mazoglekļa 
ekonomiku; uzskata, ka šiem reģioniem vajadzētu būt piekļuvei šim papildu atbalstam, 
lai palīdzētu tiem sasniegt Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda politikas 
mērķi Nr. 2 nolūka veicināt taisnīgu pāreju; norāda, ka mērķis ir atbalstīt šādus 
reģionus, jo īpaši tos reģionus, par kuriem vēl nav tiesību saņemt atbalstu no 
Modernizācijas fonda saskaņā ar Direktīvu 2003/87/EK, ciešā dialogā un koordinācijā 
ar sociālajiem partneriem veicinot darbinieku pārcelšanu, pārkvalificēšanu un 
kvalifikācijas celšanu, izglītību, aktīvus darba tirgus politikas pasākumus, kā arī jaunu 
darbvietu izveidi, piemēram, ar jaunuzņēmumiem;

17. uzsver, ka nākamās DFS izdevumi un ieņēmumi būtu jāskata vienkopus un vienošanos 
par DFS ar Parlamentu būs iespējams panākt tikai tad, ja būs vienošanās par pašu 
resursiem.
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