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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 %; uzsver,
ka būtu jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu, ka līdz 2020. gada beigām tiek
sasniegts ES vispārējais budžeta mērķis; atkārtoti aicina nākamajā DFS periodā
nodrošināt vērienīgāku klimata politikas aspektu integrēšanu un saskaņot to ar Parīzes
nolīgumu;

2.

norāda, ka 8,3 % kopējo saistību apropriāciju ir saistīti ar bioloģiskās daudzveidības
izzušanas apturēšanu; prasa piešķirt pietiekamus un izsekojamus resursus, lai
nodrošinātu bioloģiskās daudzveidības ilgtermiņa aizsardzību visā Savienībā;

3.

norāda, ka nākamā Eiropas zaļā kursa īstenošanai būtu jāpiešķir pietiekami daudz
budžeta līdzekļu;

4.

ņem vērā pieaugumu 21,5 miljonu EUR apmērā programmas LIFE saistību
apropriācijām (+3,9 %); pauž nožēlu par to, ka programma LIFE veido tikai 0,3 % no
2020. gada BP;

5.

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);

6.

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);

7.

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;

8.

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;

PA\1186110LV.docx

3/4

PE639.770v01-00

LV

9.

aicina Komisiju ātri īstenot izmēģinājuma projektus un sagatavošanas darbības;

10.

atgādina, ka izmēģinājuma projektiem un sagatavošanas darbībām būtu jāsaņem
pienācīgs finansējums visā to dzīves ciklā, lai varētu pilnībā īstenot to potenciālu.
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