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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. mano, kad biudžeto vykdymo rezultatai aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
srityse iš esmės patenkinami;

2. pabrėžia, kad bendras biudžeto vykdymo lygis aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos srityje yra 94,6 proc. ir tai yra patenkinamas rezultatas, atsižvelgiant į tai, kad 
2007 m. buvo pirmieji naujosios 2007–2013 m. finansinės programos metai ir per juos 
buvo tvirtinamos ir įsigaliojo naujos aplinkos politikos srities programos;

3. ypač pabrėžia, kad įgyvendinant programą LIFE + panaudota daugiau kaip 98,87 proc. 
įsipareigojimų asignavimų;

4. ragina Komisiją teikti daugiau paramos daugiamečių programų pareiškėjams, ypač rengti 
specialius pareiškėjams skirtus mokymus ir teikti jiems suprantamus nurodymus;

5. palankiai vertina pastangas geriau parengti kvietimus dalyvauti konkurse ir teikti daugiau 
pagalbos pareiškėjams, ypač visuomenės sveikatos programų atveju, siekiant, kad nebūtų 
pateikiamos tokios projektų paraiškos, kurių aiškiai negalima finansuoti arba kurių bloga 
kokybė, tačiau atkreipia dėmesį į tai, kad norint patenkinamų rezultatų reikia toliau dirbti;

6. atkreipia dėmesį į tai, kad dėl reikalavimo laikytis Finansinio reglamento administracinių 
ir finansinių nuostatų neturėtų rastis nereikalingo vėlavimo teikiant subsidijas arba 
atrenkant finansuoti tinkamus projektus ir ragina Komisiją tęsti savo pastangas siekiant 
gerinti administracines procedūras, kurios turi poveikį įsipareigojimų ir mokėjimų 
asignavimų įgyvendinimui;

7. remdamasis turima informacija mano, kad Komisijai gali būti suteiktas biudžeto, susijusio 
su 2007 m. išlaidomis aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos srityse, įvykdymo 
patvirtinimas.
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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šioje nuomonėje nagrinėjamas 2007 finansinių metų biudžeto vykdymas aplinkos, 
visuomenės sveikatos ir maisto saugos srityse.

Aplinka

2007 m. buvo pirmieji naujosios finansinės programos (2007–2013) metai ir per juos buvo 
tvirtinamos ir įsigaliojo naujos aplinkos politikos srities programos: 2007 m. birželio 9 d. 
patvirtinta programa LIFE + ir 2007 m. kovo 5 d. patvirtinta Civilinės saugos finansinė 
priemonė. Bendras biudžeto vykdymo lygis buvo patenkinamas ir siekė 94,6 proc.  
Nepaisant to, kad teisinis pagrindas buvo patvirtintas vėlai (2007 m. gegužės 23 d.), 
programos LIFE + įsipareigojimų asignavimų įgyvendinimas gali būti laikomas labai geru, 
nes panaudota 98,87 proc. programos LIFE + veiklai skirtų lėšų. 

2007 m. kovo 5 d. patvirtinus naują Civilinės saugos finansinės priemonės teisinį pagrindą 
buvo praplėsta šios priemonės taikymo sritis, kuri dabar apima ir apsaugą, visų pirma žmonių, 
taip pat aplinkos bei turto, įskaitant kultūros paveldą, gaivalinių ir žmogaus sukeltų nelaimių, 
terorizmo aktų ir technologinių, radiologinių arba aplinkos katastrofų atveju. 
2006 m. pagal ankstesnį teisinį pagrindą finansavimas siekė 7,01 mln. eurų. Pagal 2007 m. 
priimtą naują finansinę priemonę buvo skirta 20,8 mln. eurų asignavimų (biudžeto eilutės 07 
04 01 ir 19 06 05).
Pagal sprendimą dėl naujų veiksmų finansavimo 7,225 mln. eurų buvo atidėta ES pajėgumui 
reaguoti į nelaimes finansuoti, tačiau iš tiesų galutinis įgyvendinimo lygis yra labai žemas, 
mažesnis kaip 1 proc. dėl to, kad buvo vėlai patvirtintas teisinis pagrindas ir dėl to, kad 
faktinis lėšų panaudojimas yra tiesiogiai susijęs su katastrofomis, o tai sąlyga, kurią labai 
sudėtinga numatyti. Tačiau galima manyti, kad Civilinės saugos priemonės įgyvendinimas 
apskritai yra patenkinamas.

Naujos programos susijusios su esminiais aplinkos srities išlaidų priemonių pasikeitimais, 
ypač dėl daugelio nuoseklaus ankstesnių priemonių ir iniciatyvų įtraukimo į naująją programą 
LIFE +, programos Civilinė sauga (taip pat programos Jūrų tarša) išplėtimo pagal Civilinės 
saugos finansinę priemonę (kuri apima ir paramą civilinės saugos intervencijoms trečiosiose 
šalyse) bei dėl didžiosios dalies išorės veiklos priskyrimo priemonėms, kurias administruoja 
Išorės santykių GD, Aplinkos GD tiesiogiai administruoti paliekant tik mažą ad hoc
priemonių dalį siekiant išmokėti pagal daugiašalius aplinkos susitarimus numatytas lėšas. 

Aplinkos srityje pasiektas bendras 80,04 proc. mokėjimų asignavimų įgyvendinimo lygis, 
kuris yra nežymiai žemesnis už 2006 m. vykdymo rezultatą.
 Tačiau ši procentinė dalis padidėja iki 84,57 proc., jei atsižvelgiama į nediferencijuotų 
asignavimų mokėjimų lygį.

Visuomenės sveikata ir maisto sauga

2007 m. programos Visuomenės sveikata mokėjimų asignavimų įgyvendinimo lygis siekė 89 
proc. ir iš dalies dėl to, kad 2006 m. pradžioje sudarant 2007 m. biudžetą buvo neteisingai 
įvertintos mokėjimams skirtos lėšos bei iš dalies dėl tiesiogiai su paramos gavėjais susijusių 
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veiksnių, 6,7 mln. eurų liko nepanaudota.

Programai Visuomenės sveikata skirtų biudžeto eilučių mokėjimų vykdymo lygis yra 
mažesnis negu įsipareigojimų vykdymo lygis, bet tai didele dalimi susiję su tuo, kad paramos 
gavėjai ne visada galėjo panaudoti visas jiems skirtas lėšas. 2007 m. iki spalio 15 d. paramos 
gavėjų prašymu iki 1,3 mln. eurų sumažintas subsidijoms skirtų lėšų kiekis.

Tabako fondui numatytų įsipareigojimų asignavimų įgyvendinimo lygis yra labai aukštas 
(beveik 100 proc.). Į šią biudžeto eilutę įrašyti asignavimai yra nediferencijuoti asignavimai, 
tačiau, atsižvelgiant į pateikimą, galima būtų susidaryti klaidingą įspūdį, kad lėšos 
nepakankamai gerai panaudojamos. Tačiau panaudojamos visos į šią biudžeto eilutę įrašytos 
lėšos.

Maisto saugos, gyvūnų sveikatos bei gerovės ir augalų apsaugos srityse į biudžeto eilutę 
Gyvūnų ligų likvidavimas įrašytų lėšų panaudojimo lygis yra palyginti aukštas – 97,4 proc. 
visos sumos.
Maisto saugos priemonėms skirtų įsipareigojimų asignavimų vykdymo lygis dažnai būna 
žemas, nes Neatidėliotinos pagalbos fondui skirta speciali biudžeto eilutė ir su šia sritimi
susijusius dalykus sudėtinga nuspėti. Taigi mažas ligų protrūkių ES kiekis lemia tai, kad, 
laimei, panaudojamas mažas asignavimų kiekis. Kitai atvejais, pvz., pašarų ir maisto 
kontrolės srityje, žemas įgyvendinimo lygis priklauso nuo neteisingai įvertinto mokėjimų 
poreikio arba maisto ir pašarų saugumo atveju nuo neteisingo mokymų ir jiems skirtų sąnaudų 
poreikio įvertinimo.
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