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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 Komisijos bendru lėšų, numatytų pagal biudžeto eilutes, skirtas aplinkai, 

klimato politikai, visuomenės sveikatai ir maisto saugai, panaudojimu 2015 m.;  

2. patenkintas savo 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. atsižvelgdamas į bendrą skirsnio „Kaimo plėtra, aplinka, klimato politika ir žuvininkystė“ 

klaidų lygį, skyriuje dėl aplinkos pažymi nedidelį klaidų lygio sumažėjimą Audito Rūmų 

(EAR) 2015 m. ataskaitoje – 5,3 proc., palyginti su 6 proc. praėjusiais metais;  

Aplinka ir klimato politika 

4. pabrėžia, kad Aplinkos GD buvo skirta 369 251 846 EUR įsipareigojimų asignavimų ir 

kad iš jų 99,83 proc. buvo panaudota; pažymi, kad iš turėtų 332 260 333 EUR mokėjimų 

asignavimų panaudota 99,36 proc., ir tai palankiai vertina; be to, pažymi, kad aplinkos 

finansinės priemonės (LIFE+) administracinės išlaidos įvykdytos per du biudžeto 

vykdymo laikotarpius (atliekant automatinius perkėlimus į kitus metus) ir, jei 

neatsižvelgiama į šias administracines išlaidas, mokėjimų panaudojimo lygis siekia 

99,72 proc.; 

5. palankiai vertina tai, kaip apskritai įvykdytas LIFE+ veiklos biudžetas: 2015 m. įvykdyta 

99,95 proc. įsipareigojimų asignavimų ir panaudota 98,93 proc. mokėjimų asignavimų; 

pažymi, kad 2015 m. 225,9 mln. EUR buvo skirta dotacijoms veiksmams, 40 mln. EUR 

panaudota finansinėms priemonėms, kurias valdo Europos investicijų bankas, ir 

59,2 mln. EUR panaudota priemonėms, numatytoms Komisijos vaidmeniui inicijuojant ir 

stebint politikos ir teisėkūros pokyčius paremti; atkreipia dėmesį į tai, kad 10,2 mln. EUR 

panaudota administracinei programos LIFE paramai finansuoti ir Mažųjų ir vidutinių 

įmonių reikalų vykdomajai įstaigai (EASME) remti;  

6. pažymi, kad Klimato politikos GD įsipareigojimų asignavimų panaudojimo lygis pakilo 

iki 99,9 proc. (skirta 108 747 880 EUR) ir mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis – iki 

91,77 proc. (skirta 47 479 530 EUR) ir, jei neatsižvelgiama į administracines išlaidas, 

mokėjimų panaudojimo lygis siekia 96,88 proc.; 

7. pabrėžia, kad 4 400 000 EUR suma skirta kaip įnašai į tarptautines konvencijas, 

protokolus ir susitarimus, kuriuos Sąjunga yra pasirašiusi, arba ji skirta Sąjungos 

dalyvavimui parengiamajame darbe; šiuo požiūriu mano, jog svarbu, kad į Europos 

Parlamento vaidmenį būtų tinkamai atsižvelgta; 

8. ragina biudžeto valdymo instituciją ateityje dėmesį sutelkti į tuos bandomuosius projektus 

ir parengiamuosius veiksmus, kurie suteikia Sąjungai tikros pridėtinės vertės; pripažįsta, 

kad įgyvendinta dešimt bandomųjų projektų ir penki parengiamieji veiksmai, kuriems 

skirtos lėšos iš viso sudarė 1 400 000 EUR įsipareigojimų asignavimų ir 5 599 888 EUR 
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mokėjimų asignavimų; 

Visuomenės sveikata  

9. pripažįsta, kad 2015 m. buvo baigtas antrosios Sveikatos programos (2008–2013 m.) 

vertinimas; atkreipia dėmesį į tai, kad trečioji Sveikatos programa buvo sustiprinta 

2015 m. siekiant remti keitimąsi informacija bei gerąja patirtimi valstybėse narėse, 

patiriančiose ypač didelį migracijos spaudimą, ir skatinti tai, visų pirma atsižvelgiant į 

Sveikatos ir maisto saugos GD rengiamą asmens sveikatos duomenų, skirtų migrantų 

sveikatos vertinimui, kortelę, kuri bus naudojama migrantų antplūdžio valdymo centruose 

ir priėmimo vietose, ir į papildomas lėšas su migrantų sveikata susijusiems projektams; 

10. atkreipia dėmesį į tai, kad Visuomenės sveikatos programos (2014–2020 m.) 

įgyvendinimo lygis yra labai geras, – 99,9 proc., o turėti mokėjimų asignavimai buvo 

visiškai panaudoti; 

11. pažymi, kad Sveikatos ir maisto saugos GD 2015 m. buvo atsakingas už 

237 251 659 EUR panaudojimą pagal visuomenės sveikatai skirtas biudžeto eilutes, iš jų 

97,4 proc. lėšų panaudota patenkinamai; taip pat pažymi, kad mokėjimų vykdymo lygis 

yra 97,2 proc.; tačiau pabrėžia, kad visi sveikatos srities asignavimai buvo visiškai 

įgyvendinti, išskyrus Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrui (ECDC), Europos 

maisto saugos tarnybai (EFSA) ir Europos vaistų agentūrai (EMA) skirtus asignavimus; 

vis dėlto pabrėžia, kad šių įsipareigojimų asignavimų nepanaudojimas visiškai atitinka 

2014 m. rezultatus; 

12.pripažįsta, kad agentūrų finansinėse ataskaitose nurodytas teigiamas biudžeto rezultatas – 

3 083 926 EUR (ECDC), 1 089 066 EUR (EFSA) ir 1 949 934 EUR (EMA) ir kad ši 

asignavimų suma 2015 m. įrašyta kaip asignuotosios įplaukos, kurios turėtų būti 

panaudotos 2016 m.; taigi, atsižvelgdamas į tai, pripažįsta, kad šių trijų agentūrų 

panaudojimo lygis taip pat yra 100 proc.;  

13. atsižvelgdamas į mokėjimų asignavimus pažymi, kad 2015 m. rugsėjo mėn. pagal 

bendrojo perkėlimo procedūrą 8,1 mln. EUR mokėjimų asignavimų buvo grąžinta 

sveikatos sričiai; 

Maisto sauga, gyvūnų sveikata ir gerovė ir augalų sveikata 

14. pripažįsta, kad, kalbant apie maisto ir pašarų saugai, gyvūnų sveikatai, gyvūnų gerovei ir 

augalų sveikatai skirtus įsipareigojimų asignavimus, pagal bendrojo perkėlimo procedūrą 

12,9 mln. EUR grąžinta iš maisto ir pašarų biudžeto, t. y. 2,4 mln. EUR – iš augalų 

sveikatos biudžeto ir 10,5 mln. EUR – iš neatidėliotinos pagalbos fondo; pažymi, kad likę 

įsipareigojimų asignavimai buvo visiškai įgyvendinti; 

15. atkreipia dėmesį į tai, kad 2015 m. nebuvo balsuojama už jokius naujus bandomuosius 

projektus; pripažįsta, kad, atsižvelgiant į parengiamuosius veiksmus dėl kontrolės postų, 

susijusių su gyvūnų vežimu, 2015 m. buvo atliktas 0,4 mln. EUR likučio mokėjimas; 

16. remdamasis turimais duomenimis ir biudžeto vykdymo ataskaita, laikosi nuomonės, kad 

Komisijai gali būti patvirtinta, jog 2015 finansinių metų biudžetas, atsižvelgiant į išlaidas 

aplinkos ir klimato politikos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos srityse, įvykdytas. 


