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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Specialųjį 
politinių išbandymų ir biudžeto išteklių siekiant tvarios Europos Sąjungos po 2013 m. 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad būsima tvari ekonomika yra ne tiek moralinis tikslas, kiek ekonominė 
būtinybė; mano, kad įgyvendinant šias permainas ES turėtų tekti vadovaujamas vaidmuo 
ir kad ji turėtų skatinti pereiti prie tvarios, mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančias 
technologijas naudojančios visuomenės užtikrinant mažesnį energijos vartojimą, 
decentralizuotą energijos teikimą, aktyvesnį atsinaujinančios energijos vartojimą ir didesnį 
ekosistemų atsparumą, kad būtų išlaikytas Europos pramonės konkurencingumas ir 
užtikrinta švari ir sveika gyvenamoji aplinka;

2. primena, kad kitos finansinės perspektyvos laikotarpiu turėtų būti pasiekti strategijos 
„ES 2020“ tikslai, ypač su klimatu ir energetika susiję tikslai „20–20–20“, įskaitant tikslą 
išmetamų teršalų kiekį sumažinti jau iki 30 proc. ir įgyvendinti pavyzdinės iniciatyvos 
„Tausiai išteklius naudojanti Europa“ tikslus;

3. pakartoja, jog svarbu užtikrinti, kad ES ekonomika taptų veiksmingo išteklių naudojimo 
ekonomika; atsižvelgdamas į tai, mano, kad ES turėtų panaudoti savo biudžeto lėšas 
siekdama sumažinti išteklių naudojimą ir priklausomybę nuo importo, tuo pat metu 
siekdama skatinti atliekų ir žaliavų perdirbimą, vandens valymą ir dirvos atkūrimą;

4. pabrėžia, kad reikia stiprinti ES aplinkos, visuomenės sveikatos ir klimato apsaugos teisės 
aktų ir tikslų integraciją į sektorių politikos kryptis, įskaitant BŽŪP, sanglaudos politiką, 
vartotojų politiką, BŽP ir vystymosi politiką; taigi siūlo integruoti ES lėšas siekiant 
užtikrinti ES aplinkos ir visuomenės sveikatos apsaugos teisės aktų laikymąsi ir 
panaudojant ES biudžeto lėšas aktyviai prisidėti siekiant įgyvendinti numatytus aplinkos 
apsaugos politikos tikslus, taip pat atsižvelgiant į Komisijos pasiūlymą, pateiktą atliekant 
biudžeto peržiūrą, numatyti įpareigojimą skaidriai nurodyti atvejus, kai pagal sektorių 
programas buvo skatinama siekti su klimatu susijusių tikslų, apibrėžtų strategijoje 
„Europa 2020“; pabrėžia būsimųjų mokslinių tyrimų ir inovacijų programų svarbą siekiant 
ES pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo tikslų;

5. įsitikinęs, kad ES biudžeto lėšomis turėtų būti remiamos viešosios gėrybės, kadangi rinka 
gali šių neužtikrinti pakankamo jų tiekimo; viešosios gėrybės aplinkos apsaugos srityje 
apima biologinės įvairovės ir ekosistemų, natūralios gamtos, klimato stabilumo ir anglies 
dioksido absorbcijos pajėgumų išsaugojimą, vandens tiekimą ir kokybę, oro ir dirvožemio 
kokybę, atsparumą gaisrams ir potvyniams, taip pat vertingų kultūrinių ir istorinių 
kraštovaizdžių išsaugojimą; taigi mano, kad pagal bendrąją žemės ūkio politiką ūkininkai 
ir žemės valdytojai turėtų būti skatinami teikti viešąsias gėrybes, pvz., puoselėti 
patrauklias kaimo vietoves, kuriose išsaugota didelė biologinė įvairovė, ir kad struktūrinių 
ir sanglaudos fondų lėšomis turėtų būti remiama ekologiniu požiūriu tvari plėtra ir 
skatinama pereiti prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ir 
veiksmingo išteklių naudojimo visuomenės;

6. ragina užtikrinti, kad įgyvendinant visas struktūrinės ir sanglaudos politikos priemones 
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naujuoju finansavimo laikotarpiui būtų siekiama ekonomiškai efektyviu būdu sumažinti 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, kaip numatyta pagal ambicingesnį 
išmetamų teršalų sumažinimo iki 2020 m. tikslą, atitinkantį 2°C tikslą; 

7. pabrėžia, kad nacionalines ir Europos sąskaitas būtina naudoti taip pat ir aplinkos 
apsaugos srityje siekiant palengvinti perėjimą prie ekologiškos Europos ekonomikos, kuri 
padės užtikrinti ilgalaikį ekonomikos augimą ir gerovę, kaip, be kita ko, nurodė Europos 
aplinkos agentūra 2010 m. aplinkos būklės ir perspektyvų ataskaitoje;

8. įsitikinęs, kad tik numačius nuoseklų ES biudžetą galima tikrai pasiekti geriausių 
rezultatų; pakartoja, kad nuoseklesnė biudžeto politika reiškia ne tik atskirų politikos 
krypčių derinimą, bet taip pat ir nacionalinių biudžetų ir ES biudžeto derinimą;

9. pabrėžia, kad ES lėšos turi būti panaudojamos aiškiau apibrėžtiems tikslams pasiekti ir 
visų pirma skiriamos projektams, kurie teikia daugiausia visuomeninės naudos Europos 
lygmeniu ir kuriais siekiama pagrindinių Europos tikslų, pvz., pereiti prie mažai anglies 
dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos ir nuosekliai remti ekologišką ir 
netaršų augimą;

10. yra susirūpinęs dėl aplinkai žalingų subsidijų poveikio finansams ir politikai; mano, kad 
ES finansavimas neturėtų turėti neigiamo poveikio aplinkai, klimato kaitai, ekosistemoms 
ir biologinei įvairovei ES ir už jos ribų; taigi ragina Komisija nurodyti visas aplinkai 
žalingas subsidijas, kurias ES turėtų palaipsniui panaikinti kuo skubiau ir ne vėliau kaip 
iki 2020 m., atsižvelgiant į įsipareigojimus, prisiimtus Nagojoje pagal Biologinės 
įvairovės konvenciją, taip pat ragina patikrinti, ar visas biudžetas atitinka klimato ir 
biologinės įvairovės apsaugos kriterijus; panaikinus šias žalingas subsidijas atsiras laisvų 
lėšų, kurias bus galima panaudoti, pvz., ekologiškoms darbo vietoms kurti; be to, prašo, 
kad Europos mokėjimai būtų patikrinami prieš juos įvykdant, siekiant užtikrinti, kad jie 
neturės neigiamo poveikio ir neprieštaraus Europos klimato, energetikos, biologinės 
įvairovės ir išteklių apsaugos tikslams;

11. taigi įsitikinęs, jog prieš panaudojant visas ES lėšas turi būti patikrinta, ar jų panaudojimas 
atitinka klimato ir aplinkos apsaugos kriterijus, kad nebūtų daromas neigiamas poveikis 
siekiant Europos aplinkos apsaugos, klimato, biologinės įvairovės ir išteklių naudojimo
tikslų; pakartoja, kad kartu su šiais veiksmais turi būti įgyvendinama tinkama stebėsena 
siekiant užtikrinti, kad būtų pasiekti nustatyti tikslai ir laikomasi reikalavimų ir aktyviai 
skatinama iki 2020 m. įgyvendinti klimato, energetikos ir biologinės įvairovės apsaugos 
tikslus;

12. susirūpinęs dėl nepakankamo skaidrumo panaudojant ES lėšas ir įsitikinęs, kad atviras ir 
skaidrus visų piliečių informavimo procesas padės sutvirtinti Bendrijos ateities raidą, taigi 
visa informacija apie ES biudžeto lėšų panaudojimą turėtų būti atskleidžiama tinkamu 
laiku ir prieinamu būdu;

13. dar kartą pabrėžia, jog svarbu siekti ES klimato ir biologinės įvairovės tikslų, ir ragina ES 
užtikrinti, kad šie tikslai būtų įtraukti į visas kitas politikos kryptis; ragina ES įsipareigoti 
teikti pakankamą struktūrinį finansavimą šiems tikslams įgyvendinti ir toliau didinti 
besivystančių šalių pajėgumą siekiant integruoti aplinkos ir klimato kaitos mažinimo ir 
prisitaikymo prie jos klausimus į visus sektorius ir ekonomikos vystymo planus;
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14. ragina, kad pagal ES biudžetą būtų skirtas pakankamas struktūrinis finansavimas siekiant 
įgyvendinti pagrindinius tikslus aplinkos apsaugos srityje ir kad iš įvairių ES fondų būtų 
numatyta skirti lėšų ekologiškiems sektoriams, pvz., energijos taupymui, atsinaujinančios 
energijos vartojimui, tvariam žemės ūkiui ir viešajam transportui, kurie prisideda kuriant 
stipresnę ir atsparesnę ES ekonomiką;

15. primena savo nuomonę dėl to, kad siekiant įgyvendinti ES ir pasaulinius biologinės 
įvairovės apsaugos tikslus, būtina užtikrinti bendrą tinklo „Natura 2000“ finansavimą 
panaudojant pagal naują ES biudžeto programą šiam tikslui skirtas lėšas; atkreipia dėmesį 
į tai, kad pagal Ekosistemų ir biologinės įvairovės ekonomikos (angl. TEEB) ataskaitą 
investicijų, skirtų biologinės įvairovės išsaugojimui, grąža yra daugiau kaip šimtą kartų 
didesnė;

16. pabrėžia, jog būsimojoje daugiametėje finansinėje programoje būtina užtikrinti ilgalaikį 
visuomenės sveikatos srities prioritetų, sveikatingumo skatinimo ir ligų prevencijos 
priemonių finansavimą, visų pirma įgyvendinant strateginę ir veiksmingiau valdomą 
vėlesnių veiksmų programą, susijusią su esama ES visuomenės sveikatos programa;

17. pripažįsta teigiamą investicijų į sveikatos apsaugos infrastruktūrą poveikį siekiant 
įgyvendinti struktūrines reformas sveikatos apsaugos sektoriuje ir pabrėžia, kad būtina 
toliau numatyti ir didinti struktūrinių fondų lėšas, skiriamas sveikatos apsaugos 
infrastruktūrai, kadangi tokiu būdu sveikatos apsaugos sistemoms padedama prisitaikyti ir 
diegti naujoves siekiant augimo ir tvarumo;

18. ragina būsimojoje daugiametėje finansinėje programoje užtikrinti tinkamą mokymų, 
mokslinių tyrimų ir agentūros finansavimą siekiant remti ES integruotą požiūrį į maisto 
saugą ir tokiu būdu ilgainiui visoje ES užtikrinti aukšto lygio maisto saugą ir gyvūnų 
sveikatą ir gerovę.

19. ragina užtikrinti, kad švietimas ir visą gyvenimą trunkantis mokymasis būtų laikomi 
pagrindiniais veiksniais siekiant gerinti visuomenės sveikatą;

20. pabrėžia LIFE+ programos, kaip pagrindinės ES priemonės, skirtos vien tik aplinkos 
apsaugos tikslų finansavimui, svarbą ir atkreipia dėmesį į būtinybę stiprinti LIFE+ 
programos vaidmenį pagal būsimą finansinę programą, kad būtų galima įgyvendinti ES 
aplinkos apsaugos tikslus, kartu skatinant sąveiką su kitomis finansinėmis ES 
priemonėmis;

21. pabrėžia, kad Europos Audito Rūmai ir kompetentingos nacionalinės institucijos turi 
įvertinti ne tik Europos lėšų panaudojimo teisėtumą, bet ir veiksmingumą, taip pat tai, 
kaip atitinkamos priemonės padeda įgyvendinti aplinkos apsaugos tikslus;

22. ragina Komisiją kitos finansinės programos laikotarpiu toliau rengti pagrindinius 
kiekybinius ir kokybinius veiklos rodiklius, taikomus vertinant biudžeto įgyvendinimą, 
kurie papildytų neįvykdytų įsipareigojimų (RAL) ir lėšų, dėl kurių nesudarytos sutartys 
(RAC), rodiklius, ir reguliariai pateikti juos Parlamentui;

23. primygtinai ragina Komisiją padidinti būsimų finansinių priemonių veiksmingumą ir 
našumą užtikrinant geresnę stebėseną ir pateikiant kokybinių veiklos rodiklių ataskaitas;
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24. ragina Komisiją pateikti metinius politikos tikslus, kurių bus siekiama pagal kitą finansinę 
programą ir kurių įgyvendinimą bus galima geriau prižiūrėti atsižvelgiant į finansinės 
programos laikotarpio pabaigoje pasiektus rezultatus.
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