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IEROSINĀJUMI

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

1. pauž gandarījumu par Komisijas vispārējo izpildes līmeni videi, klimata politikai, 
sabiedrības veselībai un pārtikas nekaitīgumam paredzētajās budžeta pozīcijās 
2017. 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 šogad Revīzijas palāta savā gada pārskatā par budžeta izpildi 2017. finanšu 
gadā (Revīzijas palātas pārskats) nolēma nesagatavot novērtējumu un neaprēķināt 
aplēsto kļūdu līmeni jomai “lauku attīstība, tirgus pasākumi, vide, klimata politika un 
zivsaimniecība”, bet sniegt ieskatu par kļūdu veidu, kas var rasties šajā jomā 
(galvenokārt neattiecināmi saņēmēji, darbības, projekti vai izdevumi); norāda, ka tikai 6 
no 230 darījumiem paraugā, ko izmantoja, lai aplēstu kļūdu līmeni kategorijā “Dabas 
resursi” (2,4 %), ir saistīti ar vidi, klimata politiku un zivsaimniecību; norāda, ka 
3. izdevumu kategorijā, kas ietver izdevumus veselības un pārtikas un barības 
nekaitīguma jomā, netika aprēķināts nekāds kļūdu īpatsvars;

Vides un klimata pasākumi

4. norāda, ka 2017. gadā bija pagājuši 25 gadi kopš programmas LIFE izveides; uzsver, ka 
programma nodrošināja 222 miljonus EUR, lai līdzfinansētu 139 jaunus projektus; 

5. uzsver, ka jāturpina centieni samazināt maksājumu kavējumus saistībā ar programmu 
LIFE, jo 2017. gadā 5,8 % no maksājumiem pārsniedza tiesību aktos noteiktos termiņus 
(3,9 % 2016. gadā, 12 % 2015. gadā);

6. norāda, ka 2017. gadā tika publicēts programmas LIFE vidusposma novērtējums par 
2014.–2015. gadu; norāda — tā kā lielākā daļa projektu vēl nebija uzsākti un tikai daži 
projekti bija pabeigti, šajā novērtējumā galvenā uzmanība tika pievērsta procesiem, kas 
bija ieviesti programmas LIFE mērķu sasniegšanai, un tika secināts, ka programma 
LIFE nodrošina Savienības pievienoto vērtību, vienlaikus norādot uz iespējamiem 
uzlabojumiem; uzsver, ka dotāciju pārvaldības procedūras, jo īpaši pieteikšanās un 
ziņošanas procedūras, būtu ne tikai jāvienkāršo, bet arī ievērojami jāpaātrina;

7. norāda, ka ārpakalpojumu izmantošanas lēmuma noteikumi sadarbībai ar Mazo un 
vidējo uzņēmumu izpildaģentūru (EASME) attiecībā uz personālu liecina par to, ka 
personāla stāvoklis Vides ģenerāldirektorātā (ENV ĢD) ir ļoti saspringts attiecībā uz 
pasākumiem, kas saistīti ar programmu LIFE, un tādēļ var būt nepieciešams turpināt 
pārskatīt ģenerāldirektorāta darba metodes un pasākumus; 

8. uzsver, ka ENV ĢD un Klimata politikas ģenerāldirektorāta (CLIMA ĢD) iekšējās 
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kontroles sistēmas, kas tika revidētas, ir tikai daļēji efektīvas, jo daži ļoti svarīgi 
ieteikumi vēl ir jāīsteno saskaņā ar apstiprinātajiem rīcības plāniem;

9. norāda, ka CLIMA ĢD tika reorganizēts 2017. gada 1. oktobrī, lai likvidētu 
ENV/CLIMA Kopīgo resursu direktorātu (SRD), tostarp tā budžeta un finanšu nodaļu, 
un ka šis ĢD tagad pilnībā integrē SRD finanšu darbības, administratīvo atbalstu, 
iekšējās komunikācijas un informācijas tehnoloģiju darbības; 

10. uzsver, ka CLIMA ĢD un BUDG ĢD uzrauga, kā tiek īstenots 20 % mērķis attiecībā uz 
klimata politikas aspektu integrēšanu daudzgadu finanšu shēmā, un CLIMA ĢD atbalsta 
citus ģenerāldirektorātus klimata politikas aspektu integrēšanā to darbībā; pauž nožēlu 
par to, ka 2017. gadā tikai 19,3 % Savienības budžeta tika izlietoti pasākumiem saistībā 
ar klimatu un tiek lēsts, ka vidējais rādītājs laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam 
būs tikai 18,8 %;

11. pauž bažas par to, ka atruna, kam par iemeslu ir iedragātā reputācija saistībā ar 
nenovērsto būtisko drošības trūkumu Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas 
(ES ETS) reģistrā, atkal ir vērojama CLIMA ĢD 2017. gada darbības pārskatā;

Sabiedrības veselība

12. atzinīgi vērtē to, ka Trešās veselības programmas (Veselības programma) saistību un 
maksājumu apropriācijas ir tikušas pilnībā īstenotas; norāda, ka lielāko daļu Veselības 
programmas darbību īsteno Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas 
izpildaģentūra (CHAFEA);

13. uzsver, ka 2017. gadā SANTE ĢD pabeidza 2014. līdz 2016. gada laikposmam 
paredzētās Trešās veselības programmas vidusposma novērtējumu, kurā secināja, ka 
Veselības programma ir devusi konkrētus rezultātus un bijusi īpaši nozīmīga dalībvalstu 
vajadzībām, un kurā tika ieteikts pastiprināt centienus, lai panāktu Savienības 
pievienoto vērtību, palielinātu sinerģiju un nodrošinātu rezultātu izvēršanu lielākā 
mērogā, sadarbojoties ar citiem Savienības finanšu instrumentiem;

14. atzinīgi vērtē to, ka ir izveidoti 24 Eiropas references tīkli pacientiem ar retām un 
sarežģītām slimībām, iesaistot 900 augsti specializētu veselības aprūpes vienību no 
vairāk nekā 300 slimnīcām 26 valstīs, proti, 25 dalībvalstīs un Norvēģijā;

Pārtikas nekaitīgums, dzīvnieku veselība un labturība un augu veselība

15. atzinīgi vērtē to, ka gan saistības, gan maksājumu apropriācijas, kas pieejamas pārtikas 
nekaitīguma, dzīvnieku veselības un labturības un augu veselības programmām, ir 
tikušas pilnībā īstenotas;

16. pauž nožēlu par to, ka SANTE ĢD vidējais atlikušo kļūdu līmenis 2017. gadā ir 
sasniedzis 2,5 % no kopējās darbības pārtikas un barības nekaitīguma jomā, pārsniedzot 
2 % būtiskuma slieksni; norāda, ka tam par iemeslu ir pārmērīgi lielu izmaksu 
deklarēšana no dalībvalstu puses saistībā ar strukturālām izmaiņām, kas ieviestas 
deklarāciju pārvaldībā un kontrolē vienā dalībvalstī; prasa SANTE ĢD veikt visus 
nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka nākotnē tas neatkārtotos, palielinot, 
piemēram, Finanšu regulā paredzēto vienkāršošanas pasākumu izmantošanu;



AD\1169329LV.docx 5/7 PE627.682v02-00

LV

17. uzsver, ka 2017. gadā SANTE ĢD nāca klajā ar vidusposma novērtējumu par kopējo 
finanšu shēmu pārtikas apritei 2014.–2020. gadam, kurā secināts, ka pašreizējā sistēma 
darbojas labi un palīdz sasniegt ES pievienoto vērtību; norāda, ka Komisija saskaņā ar 
Revīzijas palātas ieteikumu izstrādā rentabilitātes analīzes metodiku pārtikas ķēdes 
jomā, lai turpmākie ekonomiskie novērtējumi par Savienības finansētajiem intervences 
pasākumiem kļūtu robustāki;

18. pamatojoties uz pieejamo informāciju un īstenošanas ziņojumu, uzskata, ka Komisijai 
var sniegt budžeta izpildes apstiprinājumu attiecībā uz izdevumiem vides politikas, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma jomā 2017. finanšu gadā.
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