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PASIŪLYMAI

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

1. pabrėžia, kad 21,0 % visų 2020 m. biudžeto projekte (2020 m. BP) numatytų 
įsipareigojimų yra susiję su klimato politika; apgailestauja dėl to, kad, atsižvelgiant į 
Sąjungos biudžeto tendenciją, dabartinės daugiametės finansinės programos (DFP) 
laikotarpiu bus panaudota tik 19,7 %; pabrėžia, kad reikia dėti visas pastangas siekiant 
užtikrinti, kad bendras ES biudžeto tikslas būtų pasiektas iki 2020 m. pabaigos; 
pakartoja savo raginimą kitu DFP laikotarpiu vykdyti platesnio užmojo klimato aspekto 
integravimą ir suderinimą su Paryžiaus susitarimu;

2. pažymi, kad 8,3 % visų įsipareigojimų asignavimų yra susiję su biologinės įvairovės 
nykimo stabdymo veiksmais; ragina skirti pakankamai atsekamų išteklių siekiant 
užtikrinti ilgalaikę biologinės įvairovės apsaugą visoje Sąjungoje;

3. pažymi, kad biudžete turėtų būti skiriama pakankamai išteklių siekiant įgyvendinti 
būsimą Europos žaliąjį kursą (angl. green deal);

4. pažymi, kad programai LIFE skirti įsipareigojimų asignavimai padidinti 21,5 mln. EUR 
(+ 3,9 %); apgailestauja dėl to, kad programa LIFE sudaro tik 0,3 % 2020 m. BP lėšų;

5. atkreipia dėmesį į tai, kad sveikatai siūloma skirti 69,7 mln. EUR įsipareigojimų 
(+ 2,0 %) ir 64,2 mln. EUR mokėjimų (+ 4,7 %) asignavimų; apgailestauja dėl to, kad ši 
suma sudaro tik 0,04 % 2020 m. BP lėšų ir 1,9 % 3 išlaidų kategorijai numatytos 
(įsipareigojimų asignavimų) sumos;

6. atkreipia dėmesį į tai, kad maistui ir pašarams siūloma skirti 280,0 mln. EUR 
įsipareigojimų (− 3,3 %) ir 244,7 mln. EUR mokėjimų (2,3 %) asignavimų; 
apgailestauja dėl to, kad ši suma sudaro tik 0,17 % 2020 m. BP lėšų ir 7,5 % 3 išlaidų 
kategorijai numatytos (įsipareigojimų asignavimų) sumos;

7. atkreipia dėmesį į tai, kad Sąjungos civilinės saugos mechanizmui, kuris sudaro 
Sąjungos solidarumo pagrindą, siūloma skirti 156,2 mln. EUR įsipareigojimų (+ 4,4 %) 
ir 77,0 mln. EUR mokėjimų (− 5,7 %) asignavimų;

8. pažymi, kad nuolatinės ir laikinosios darbo vietos, patvirtintos pagal 2020 m. BP, lieka 
nepakitusios, palyginti su 2019 m. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) 
ir Europos vaistų agentūros (EMA) biudžetu, tačiau didesnis šių darbo vietų skaičius 
numatomas Europos maisto saugos tarnybai (EFSA) (+ 34 po maisto srities teisės aktų 
bendrųjų principų persvarstymo), Europos aplinkos agentūrai (EAA) (+ 1) ir Europos 
cheminių medžiagų agentūrai (ECHA) (+ 2); pabrėžia, kad prireikus šioms agentūroms 
turi būti skiriama daugiau finansinių ir žmogiškųjų išteklių, kad jos galėtų vykdyti savo 
įgaliojimus ir užduotis ir siekiant Sąjungoje propaguoti mokslu pagrįstą požiūrį; 
pabrėžia, kad geriau koordinuojant agentūrų veiklą būtų optimizuotas jų darbas ir 
viešųjų lėšų panaudojimas;

9. ragina Komisiją greitai įgyvendinti bandomuosius projektus ir parengiamuosius 
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veiksmus;

10. primena, kad bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai turėtų būti tinkamai 
finansuojami visą jų gyvavimo ciklą siekiant išnaudoti visą jų potencialą.


