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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Biudžeto 
kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. yra patenkintas tuo, kaip apskritai 2017 m. Komisija panaudojo lėšas, numatytas pagal 
biudžeto eilutes, skirtas aplinkai, klimato politikai, visuomenės sveikatai ir maisto 
saugai; 

2. yra patenkintas jo kompetencijai priklausančių penkių decentralizuotų agentūrų, kurios 
vykdo technines, mokslines ar valdymo užduotis ir padeda Sąjungos institucijoms rengti 
ir įgyvendinti aplinkos, klimato, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politiką, veikla 
ir tuo, kaip šios agentūros vykdo savo biudžetą; 

3. pažymi, kad šiais metais Audito Rūmai savo metinėje 2017 finansinių metų biudžeto 
vykdymo ataskaitoje (toliau – Audito Rūmų ataskaita) nusprendė nepateikti srities 
„Kaimo plėtra, rinkos priemonės, aplinka, klimato politika ir žuvininkystė“ vertinimo ar 
įvertinto klaidų lygio, tačiau pateikė nuomonę apie klaidų, kurių gali būti šioje srityje, 
rūšis (daugiausia tai netinkami finansuoti naudos gavėjai, veikla, projektai ir išlaidos); 
pažymi, kad tik 6 iš 230 sandorių, naudotų imtyje siekiant įvertinti klaidų lygį srityje 
„Gamtiniai ištekliai“ (2,4 proc.), susiję su aplinka, klimato politika ir žuvininkyste; 
pažymi, kad apskaičiuotas 3 išlaidų kategorijos, apimančios išlaidas sveikatos ir maisto 
bei pašarų saugos srityse, klaidų lygis;

Aplinka ir klimato politika

4. pažymi, kad 2017 m. sukako 25-eri metai, kaip vykdoma programa LIFE; pabrėžia, kad 
pagal programą skirta 222 mln. EUR 139-iems naujiems projektams bendrai finansuoti; 

5. pabrėžia, kad reikia dėti tolesnes pastangas siekiant sumažinti mokėjimų pagal 
programą LIFE vėlavimus, nes 2017 m. 5,8 proc. mokėjimų atlikti po teisėtų terminų 
(2016 m. tokių mokėjimų buvo 3,9 proc., o 2015 m. – 12 proc.);

6. pabrėžia, kad programos LIFE laikotarpio vidurio vertinimas, apimantis 2014–2015 m. 
laikotarpį, paskelbtas 2017 m.; pabrėžia, kad dauguma projektų dar turėjo būti pradėti 
vykdyti ir tik keli projektai buvo baigti, todėl vertinant daugiausia dėmesio buvo 
skiriama procesams, nustatytiems siekiant įgyvendinti programos LIFE tikslus, ir 
padaryta išvada, kad pagal LIFE programą suteikiama Sąjungos pridėtinė vertė, tačiau 
atkreiptas dėmesys į galimus patobulinimus; pabrėžia, kad dotacijų valdymo 
procedūros, ypač paraiškų teikimo ir ataskaitų teikimo procedūros, turėtų būti ne tik 
supaprastintos, bet ir labai paspartintos;

7. pabrėžia, kad sprendimas dėl užduočių perdavimo išorės subjektams sąlygų, susijęs su 
bendradarbiavimu su Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomąja įstaiga (EASME) 
dėl darbuotojų, leidžia daryti išvadą, kad padėtis darbuotojų klausimu Aplinkos GD yra 
labai įtempta, turint mintyje veiklą, susijusią su programa LIFE, ir todėl gali reikėti dar 
peržiūrėti šiame GD taikomus darbo metodus ir tvarką; 

8. pabrėžia, kad Aplinkos GD ir Klimato politikos GD vidaus kontrolės sistemos, kurių 
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auditas atliktas, yra tik iš dalies veiksmingos, ir vis dar reikia atsižvelgti į kai kurias 
labai svarbias rekomendacijas vadovaujantis sutartais veiksmų planais;

9. pažymi, kad Klimato politikos GD buvo reorganizuotas 2017 m. spalio 1 d., siekiant 
panaikinti Aplinkos ir klimato politikos bendrų išteklių direktoratą, įskaitant jo biudžeto 
ir finansų skyrių, ir kad Klimato politikos GD dabar visiškai apima finansinę veiklą, 
administracinę paramą, vidaus komunikaciją ir informacinių technologijų veiklą, 
vykdytą bendrų išteklių direktorate; 

10. pabrėžia, kad Klimato kaitos GD ir Biudžeto GD stebi 20 proc. klimato kaitos klausimų 
įtraukimo į visas politikos sritis tikslų pagal daugiametę finansinę programą, ir kad 
Klimato kaitos GD padeda kitiems direktoratams integruoti klimato klausimus į jų 
veiklą; apgailestauja dėl to, kad 2017 m. tik 19,3 proc. Sąjungos biudžeto buvo 
panaudota su klimatu susijusiai veiklai finansuoti, ir kad apskaičiuota, jog 2014–2020 
m. laikotarpio vidurkis šiuo klausimu sieks tik 18,8 proc.;

11. yra susirūpinęs dėl to, jog išlyga dėl reputacijos, susijusi su likusiais dideliais Sąjungos 
apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos (ES ATLPS) registre nustatytais saugumo 
trūkumais, pakartota Klimato politikos GD 2017 m. metinėje veiklos ataskaitoje;

Visuomenės sveikata

12. palankiai vertina tai, kad visiškai panaudoti trečiosios Sąjungos veiksmų sveikatos 
srityje programos (toliau – Sveikatos programa) įsipareigojimų ir mokėjimų 
asignavimai; pažymi, kad daugumą Sveikatos programos veiksmų įgyvendina 
Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomoji įstaiga (Chafea);

13. pabrėžia, kad 2017 m. Sveikatos ir maisto saugos GD baigė Sveikatos programos, 
apimančios 2014–2016 m., laikotarpio vidurio peržiūrą, pagal kurią padaryta išvada, 
kad Sveikatos programa davė apčiuopiamų rezultatų ir labai atitiko valstybių narių 
poreikius, taip pat pagal ją rekomenduojama dėti daugiau pastangų, kad būtų pasiekta 
Sąjungos pridėtinė vertė, padidinta sąveika ir užtikrintas rezultatų išplėtojimas, tuo 
tikslu bendradarbiaujant su kitomis Sąjungos finansinėmis priemonėmis;

14 palankiai vertina tai, kad pradėjo veikti 24-uri Europos referencijos centrų tinklai, 
padedantys pacientams, sergantiems retomis ir sudėtingomis ligomis, kurie apima 900 
labai specializuotus sveikatos priežiūros skyrius iš daugiau kaip 300 ligoninių 26-iose 
šalyse, t. y. 25-iose valstybėse narėse ir Norvegijoje;

Maisto sauga, gyvūnų sveikata ir gerovė, taip pat augalų sveikata

15. palankiai vertina tai, kad maisto saugos, gyvūnų sveikatos ir gerovės bei augalų 
sveikatos programoms numatyti įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai buvo visiškai 
panaudoti;

16. apgailestauja dėl to, kad Sveikatos ir maisto saugos GD vidutinis 2017 m. likutinis 
klaidų lygis siekė 2,5 proc. visai veiklai maisto ir pašarų saugos srityje, ir šis lygis 
viršijo 2 proc. reikšmingumo ribą; pažymi, kad tai lėmė valstybių narių deklaruotos 
didesnės nei faktinės išlaidos prašymuose kompensuoti išlaidas, atsižvelgiant į 
struktūrinius pokyčius tokių prašymų valdymo ir kontrolės srityje vienoje valstybėje 
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narėje; prašo Sveikatos ir maisto saugos GD imtis visų būtinų priemonių siekiant 
užtikrinti, kad tai nepasikartotų ateityje padidinant, pavyzdžiui, Finansiniame 
reglamente numatytų supaprastinimo priemonių naudojimą;

17. pabrėžia, kad 2017 m. Sveikatos ir maisto saugos GD paskelbė bendros finansinės 
programos, taikomos maisto grandinei 2014–2020 m. laikotarpiu, laikotarpio vidurio 
vertinimą, pagal kurį padaryta išvada, kad dabartinė programa veikia gerai ir ja prisidėta 
prie ES pridėtinės vertės užtikrinimo; pažymi, kad Komisija, kaip rekomendavo Audito 
Rūmai, rengia išlaidų efektyvumo analizės metodiką maisto grandinės srityje siekiant, 
kad būsimi Sąjungos finansuojamų intervencinių priemonių ekonominiai vertinimai 
būtų patikimesni;

18. remdamasis turimais duomenimis ir biudžeto vykdymo ataskaita, laikosi nuomonės, kad 
Komisijai gali būti patvirtinta, jog 2017 finansinių metų biudžetas, susijęs su išlaidomis 
aplinkos ir klimato politikos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos srityse, įvykdytas.
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