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IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzskata, ka budžeta pozīciju, kas attiecas uz vidi, sabiedrības veselību un pārtikas 
nekaitīgumu, izpildes līmenis kopumā ir apmierinošs;

2. uzsver, ka kopējais budžeta izpildes līmenis vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma jomā ir 94,6 %, un tas ir apmierinošs rezultāts, ņemot vērā, ka 2007. gads 
bija jaunās 2007.–2013. gada finanšu shēmas pirmais gads un vides politikas jomā 
2007. gadā tika pieņemtas un stājās spēkā jaunas programmas;

3. īpaši uzsver, ka LIFE + programmas saistību apropriāciju izpildes līmenis pārsniedza 
98,87 %;

4. aicina Komisiju vēl paplašināt palīdzību pieteikumu iesniedzējiem daudzgadu 
programmās, it īpaši paredzot pieteikumu iesniedzējiem specifisku apmācību, kā arī 
izsniedzot lietotājdraudzīgas rokasgrāmatas;

5. atzinīgi vērtē centienus mērķtiecīgāk virzīt uzaicinājumus piedalīties konkursos un sniegt 
vairāk palīdzības pieteikumu iesniedzējiem, it īpaši ar sabiedrības veselību saistītajās 
programmās, lai panāktu, ka netiek iesniegti tādi projektu pieteikumi, kuri nepārprotami 
neatbilst finansējuma piešķiršanas kritērijiem vai kuriem ir zema kvalitāte, taču norāda, ka 
nepieciešams turpināt darbu, lai panāktu apmierinošu situāciju;

6. norāda, ka Finanšu regulas administratīvo un finanšu noteikumu ievērošana nedrīkstētu 
izraisīt nevajadzīgu kavēšanos, piešķirot finansējumu vai izraugoties finansējamos 
projektus, un aicina Komisiju turpināt centienus uzlabot administratīvās procedūras, kas 
ietekmē saistību apropriāciju un maksājumu apropriāciju izpildi;

7. pamatojoties uz pieejamo informāciju, uzskata, ka Komisijai var sniegt izpildes 
apstiprinājumu attiecībā uz 2007. gada izdevumiem vides politikas, sabiedrības veselības 
un pārtikas nekaitīguma jomā.
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ĪSS PAMATOJUMS

Šajā atzinumā aplūkota 2007. finanšu gada budžeta izpilde vides politikas, sabiedrības 
veselības politikas un pārtikas nekaitīguma politikas jomā.

Vide

2007. gads bija jaunās 2007.–2013. gada finanšu shēmas pirmais gads, un šajā gadā tika 
pieņemtas un stājās spēkā jaunas programmas vides politikas jomā, piemēram, LIFE +
programma, ko pieņēma 2007. gada 9. jūnijā, un Civilās aizsardzības finanšu instruments, ko 
pieņēma 2007. gada 5. martā. Kopējais budžeta izpildes līmenis bija apmierinošs — 94,6 %. 
LIFE + programmas īstenošana attiecībā uz saistību apropriācijām, neraugoties uz to, ka 
juridiskais pamats tika pieņemts vēlu — 2007. gada 23. maijā, ir uzskatāma par ļoti 
apmierinošu, un LIFE + darbības budžeta izpildes līmenis sasniedza 98,87 %.

Jaunajā Civilās aizsardzības instrumenta juridiskajā pamatā, ko pieņēma 2007. gada 5. martā, 
instrumenta darbības joma tika paplašināta, iekļaujot tajā gan cilvēku (galvenokārt), gan arī 
vides un īpašuma, tostarp kultūras mantojuma, aizsardzību dabas vai cilvēka izraisītu 
katastrofu, terora aktu un tehnisku, radioloģisku vai vides negadījumu apstākļos. 
Saskaņā ar iepriekšējo juridisko pamatu noteiktais finansējuma apmērs 2006. gadā bija 
7,01 miljoni EUR. Jaunajam 2007. gadā pieņemtajam finanšu instrumentam paredzētais 
apropriāciju apjoms bija 20,8 miljoni EUR (budžeta 07 04 01. un 19 06 05. pozīcija).
Jaunām darbībām saistībā ar reaģēšanu uz katastrofām lēmumā par finansējumu bija paredzēti 
7,225 miljoni EUR, taču galīgais izpildes līmenis faktiski ir visai zems — mazāk nekā 1 %, 
kas izskaidrojams gan ar vēlu pieņemtu juridisko pamatu, gan ar to, ka šo līdzekļu reālais 
izlietojums ir tieši saistīts ar katastrofu biežumu, un šo apstākli ir ļoti grūti prognozēt iepriekš. 
Tomēr kopumā Civilās aizsardzības instrumenta budžeta izpildi var uzskatīt par apmierinošu.

Ar jaunajām programmām ir panāktas būtiskas izmaiņas instrumentos, kas paredzēti 
izdevumiem vides politikas jomā, un šīs izmaiņas galvenokārt izpaužas tādējādi, ka vairākus 
līdzšinējos instrumentus un iniciatīvas iekļauj jaunajā LIFE + programmā, civilās 
aizsardzības (un jūras piesārņojuma) darbības jomu paplašina ar Civilās aizsardzības finanšu 
instrumentu (kurā ietilpst arī atbalsts civilās aizsardzības pasākumiem trešās valstīs), kā arī 
lielāko daļu ārējo darbību novirza uz RELEX „saimē” ietilpstošo Komisijas ģenerāldirektorātu 
administrētajiem instrumentiem, atstājot DG ENV tiešā pārvaldībā tikai nedaudz ad hoc
līdzekļu obligāto iemaksu veikšanai saistībā ar daudzpusējiem vides nolīgumiem.

Kopējais maksājumu apropriāciju izpildes līmenis vides jomā sasniedza 80,04 %, un tas ir 
nedaudz mazāk nekā 2006. gadā. Taču, ja ņem vērā nediferencēto apropriāciju maksājumus, 
tad izpildes līmenis sasniedz 84,57 %.

Sabiedrības veselība un pārtikas nekaitīgums

Maksājumu apropriāciju izpildes līmenis programmā „Sabiedrības veselība” 2007. gadā 
sasniedza 89 %, netika izmantoti 6,7 miljoni EUR, un tas daļēji ir saistīts ar pārlieku augstām 
aplēsēm par maksājumu apjomu, 2006. gada sākumā izstrādājot 2007. gada budžetu, un daļēji 
ar faktoriem, kas tieši saistīti ar maksājumu saņēmējiem.
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Sabiedrības veselības budžeta pozīcijās maksājumu izpildes līmenis ir zemāks nekā saistību 
izpildes līmenis, bet tas lielākoties ir izskaidrojams ar to, ka maksājumu saņēmēji ne vienmēr 
ir spējuši pilnā apmērā izlietot visu tiem piešķirto budžetu. Līdz 2007. gada 15. oktobrim pēc 
maksājumu saņēmēju pieprasījuma izdarītais dotāciju apjoma samazinājums bija 
1,3 miljoni EUR.

Tabakas fondu saistību apropriāciju izpildes līmenis ir ļoti apmierinošs (gandrīz 100 %). Šajā 
pozīcijā iekļautās apropriācijas ir „nediferencētās apropriācijas”, tāpēc to atspoguļojums 
varētu radīt kļūdainu iespaidu par nepietiekamu izpildi. Taču šajā pozīcijā nav konstatēta 
nepietiekama izpilde.

Pārtikas nekaitīguma, dzīvnieku veselības un labturības un augu veselības jomā budžeta 
pozīcijas „Dzīvnieku slimību apkarošana” izpildes līmenis ir visai augsts, proti, 97,4 %.
Pārtikas nekaitīguma pasākumiem paredzēto saistību apropriāciju izpildes līmenis atsevišķos 
gadījumos ir zems. Ārkārtas fondu gadījumā zemais līmenis skaidrojams ar to, ka ārkārtas 
fondi ir īpaša budžeta pozīcija, kurā nepieciešamo līdzekļu apjomu ir ļoti grūti prognozēt. 
Šoreiz iemesls tam, ka izmantota tikai niecīga daļa apropriāciju, ir nelielais saslimšanas 
gadījumu skaits Eiropas Savienībā. Citos gadījumos, piemēram, budžeta pozīcijā „Pārtikas un 
dzīvnieku barības kontrole”, zemais izpildes līmenis ir saistīts ar pārlieku augstām maksājumu 
aplēsēm un pozīcijā „Pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīgums” — ar pārlieku augstām 
aplēsēm par nepieciešamajiem apmācības pasākumiem un to izmaksām.
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