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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, ka 21,0 % no kopējām saistībām 2020. gada budžeta projektā (2020. gada BP) ir 
saistīts ar klimatu; pauž nožēlu par to, ka Savienības budžeta tendences liecina, ka 
pašreizējā daudzgadu finanšu shēmas (DFS) periodā tiks sasniegti tikai 19,7 %, lai gan 
mērķis, par kuru vienojās pirms 2014. gada, paredzēja “vismaz 20 %” 2014.–2020. gada 
laikposmā; uzsver, ka Komisija ir norādījusi — lai sasniegtu 20 % mērķi, 2020. gada 
budžetā būs nepieciešami papildu 3,5 miljardi EUR ar klimatu saistītiem izdevumiem; 
uzsver, ka būtu jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu, ka līdz 2020. gada beigām tiek 
sasniegts Savienības vispārējais budžeta mērķis; atkārtoti aicina nākamajā DFS periodā 
nodrošināt vērienīgāku klimata politikas aspektu integrēšanu, nosakot 40 % mērķi, 
ņemot vērā to, ka Parlaments 2018. gada novembra rezolūcijā mudināja sasniegt 30 % 
mērķi, uzlabot klimata pasākumu izsekošanas metodiku un pārbaudi un saskaņot šos 
pasākumus ar Parīzes nolīgumu un Savienības klimata rīcības mērķiem; uzsver, ka 
nākamajai DFS vajadzētu būt balstītai uz stingru metodiku, kas izstrādāta saskaņā ar 
starptautiski atzītām metodēm, lai sekotu līdzi finansējumam rīcībai klimata politikas 
jomā un novērstu pārāk lielu aplēšu risku attiecībā uz rīcību klimata politikas jomā; 
uzskata, ka nākamās DFS ekoloģiska budžeta plānošana ir svarīga mūsu mērķu 
sasniegšanai klimata jomā;

2. ar bažām norāda, ka atkal tikai 8,3 % kopējo saistību apropriāciju ir saistīti ar 
bioloģiskās daudzveidības izzušanas apturēšanu, kas ir viszemākais rādītājs kopš 
2015. gada, neraugoties uz novērojumu, ka sugu izzušana notiek vēl nepieredzētā un 
palielinātā ātrumā; prasa piešķirt pietiekamus papildu resursus, lai nodrošinātu 
bioloģiskās daudzveidības ilgtermiņa konsekventu aizsardzību visā Savienībā, un 
nodrošināt šo resursu izsekojamību; uzsver, ka nākamajai DFS vajadzētu būt balstītai uz 
stingru metodiku, kas izstrādāta saskaņā ar starptautiski atzītām metodēm, lai sekotu 
līdzi bioloģiskajai daudzveidībai un novērstu pārāk lielu aplēšu risku attiecībā uz rīcību 
bioloģiskās daudzveidības jomā;

3. uzskata, ka jo īpaši DFS pēdējā gadā ir nepieciešams vērienīgs budžets ar rīcību klimata 
politikas jomā saistītām programmām un bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai, lai 
izveidotu saikni ar nākamo DFS, kura, paredzams, tiks uzsākta palēnām, līdz visas 
jaunās programmas varēs pilnībā darboties;

4. aicina Savienību apņemties nodrošināt pietiekamu finansējumu, lai pilnībā un efektīvi 
īstenotu nākamo Eiropas zaļo kursu;

5. turklāt, ņemot vērā ievēlētās Komisijas priekšsēdētājas izveidotās politikas 
pamatnostādnes nākamajai Eiropas Komisijai, ir īpaši steidzami jāpaātrina emisiju 
samazināšana;

6. ievērojot Programmu 2030. gadam un saistības, kuras Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Ģenerālajā asamblejā Savienība un tās dalībvalstis apņēmās īstenot, uzsver, ka 
ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai 2020. gada budžetā ir jānodrošina pietiekami 
resursi;
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7. ņem vērā palielinājumu 21,5 miljonu EUR apmērā programmas LIFE saistībām 
(+3,9 %); pauž pārliecību, ka programmas LIFE 2020. gada budžets ir nepietiekams 
(529,6 miljoni EUR); prasa ievērojami palielināt līdzekļus 2020. gadam, lai nodrošinātu 
sagatavotību un ievērotu Parlamenta prasību dubultot programmas LIFE līdzekļus DFS 
pēc 2020. gada; pauž dziļu nožēlu par to, ka programma LIFE veido tikai 0,3 % no 
2020. gada BP;

8. atzinīgi vērtē to, ka jaunā RescEU programma saņems 156,2 miljonus EUR, lai 
palīdzētu uzlabot tās efektivitāti zemestrīču, dabas un mežu ugunsgrēku un citu dabas 
katastrofu gadījumos; uzsver, ka saistībā ar vides katastrofām un lai mazinātu videi 
nodarīto kaitējumu, ir nepieciešami tādi instrumenti kā civilās aizsardzības mehānisms 
un Solidaritātes fonds;

9. ņem vērā ierosināto summu 69,7 miljonu EUR apmērā saistību apropriācijās (+2,0 %) 
un 64,2 miljonu EUR apmērā maksājumu apropriācijās (+4,7 %) veselībai; pauž nožēlu 
par to, ka tas ir tikai 0,04 % no 2020. gada BP un 1,9 % no 3. izdevumu kategorijas 
(saistību apropriācijās);

10. uzsver, ka budžetā būtu jāpiešķir pietiekami līdzekļi, lai izstrādātu un īstenotu nākamo 
Eiropas plānu cīņai pret vēzi; uzsver, ka šāds plāns ir būtisks, lai veicinātu un uzlabotu 
profilaksi, pētniecību, inovāciju pieejamību un reintegrāciju;

11. ņem vērā ierosināto summu 280,0 miljonu EUR apmērā saistību apropriācijās (-3,3 %) 
un 244,7 miljonu EUR apmērā maksājumu apropriācijās (2,3 %) pārtikai un barībai; 
pauž nožēlu par to, ka tas ir tikai 0,17 % no 2020. gada BP un 7,5 % no 3. izdevumu 
kategorijas (saistību apropriācijās);

12. ņem vērā ierosināto summu 156,2 miljonu EUR apmērā saistību apropriācijās (+4,4 %) 
un 77,0 miljonu EUR apmērā maksājumu apropriācijās (-5,7 %) Savienības civilās 
aizsardzības mehānismam, kas ir Savienības solidaritātes stūrakmens;

13. norāda, ka 2020. gada BP apstiprināto pastāvīgo un pagaidu amata vietu skaits 
salīdzinājumā ar 2019. gada budžetu Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrā 
(ECDC) un Eiropas Zāļu aģentūrā (EMA) paliek nemainīgs, savukārt šo amata vietu 
skaits ir palielināts Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādē (EFSA) (+34 pēc vispārīgu 
pārtikas aprites tiesību aktu pārskatīšanas), Eiropas Vides aģentūrā (EVA) (+1) un 
Eiropas Ķimikāliju aģentūrā (ECHA) (+2); uzsver, ka šīm aģentūrām attiecīgā gadījumā 
ir jāpiešķir lielāki finanšu līdzekļi un cilvēkresursi, lai tās īstenotu savas pilnvaras un 
veiktu savus uzdevumus un lai veicinātu uz zinātni balstītu pieeju Savienībā; uzsver, ka 
koordinācijas uzlabošana starp aģentūrām optimizētu to darbu, kā arī publisko līdzekļu 
izmantošanu;

14. aicina Komisiju ātri īstenot izmēģinājuma projektus un sagatavošanas darbības;

15. norāda, ka izmēģinājuma projekti un sagatavošanas darbības būtu jāsaskaņo ar klimata 
mērķiem un tiem būtu jāsaņem pienācīgs finansējums visā to dzīves ciklā, lai varētu 
pilnībā īstenot to potenciālu un sagatavot pamatu turpmāko pasākumu pieņemšanai.
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