
AD\912997LV.doc PE491.291v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

2011/0177(APP)

24.9.2012

ATZINUMS
Sniegusi Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Budžeta komitejai

par starpposma ziņojumu labvēlīga iznākuma panākšanai 2014.–2020. gada 
daudzgadu finanšu shēmas apstiprināšanas procedūrā
(COM(2011)0398 – COM(2012)0388 – 2011/0177(APP))

Atzinumu sagatavoja: Marisa Matias



PE491.291v02-00 2/9 AD\912997LV.doc

LV

PA_NonLeg_Interim



AD\912997LV.doc 3/9 PE491.291v02-00

LV

IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Budžeta komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. ņem vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu par 
ziņojumu „Ieguldīšana nākotnē — jauna daudzgadu finanšu shēma (DFS) 
konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un integrējošai Eiropai” (2010/2211(INI)), kuru sagatavoja 
Īpašā komiteja politikas uzdevumiem un budžeta līdzekļiem ilgtspējīgai Eiropas 
Savienībai pēc 2013. gada;

2. atzinīgi vērtē Juta Haug 2012. gada 16. aprīlī iesniegto darba dokumentu par programmu 
LIFE un citiem jautājumiem: nākamās daudzgadu finanšu shēmas 2014.–2020. gadam 
nodrošinātā ilgtspējība1;

3. ņem vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu par 
tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu 
“Veselība izaugsmei” — trešo ES daudzgadu rīcības programmu veselības aizsardzības 
jomā 2014.–2020. gadam” (COM(2011)0709 – C7-0399/2011 – 2011/0339(COD));

4. uzskata, ka daudzgadu finanšu shēmai (DFS) vajadzētu darboties, lai sasniegtu “20-20-
20” mērķus klimata un enerģētikas jomā un par 30 % palielinātu emisijas samazināšanas 
mērķi;

5. uzskata — tā kā EP atbalsta Kopienas metodi un cenšas nodrošināt maksimālu pievienoto 
vērtību no ES līdzekļiem, DFS būtu jāiekļauj visi līdzekļi un pasākumi, jo īpaši tie, kas 
saistīti ar vidi, civilo aizsardzību, klimata pasākumiem un nodrošinātību ar pārtiku;

6. uzskata, ka ar DFS būtu jānodrošina ES iespējas sasniegt tās vispārējos mērķus 
bioloģiskās daudzveidības jomā un sniegt līdzfinansējumu Natura 2000 tīkla pārvaldībai;

7. uzskata, ka DFS būtu jāatbilst Komisijas priekšlikumam par nodrošinātībai ar pārtiku 
paredzētā finansējuma pārvietošanu uz budžeta 3. izdevumu kategoriju;

8. uzskata, ka ar DFS būtu jānodrošina vides un klimata pasākumiem nepieciešamie līdzekļi, 
efektīvāk jāizmanto atbilstīgie instrumenti, jānostiprina energodrošība, jāveido resursu 
ziņā efektīva un klimata ziņā noturīga ekonomika un jāuzlabo Savienības konkurētspēja ar 
vairāk un „zaļākām” darba vietām, jāuzlabo energodrošība un, panākot lielāku gaisa 
tīrību, jāsniedz ieguldījums veselības jomā;

Vides un klimata pasākumu programma (LIFE) 

9. stingri pieprasa, lai programmai LIFE piešķirtu vismaz 0,5 % Savienības budžeta līdzekļu, 
ņemot vērā izteikti pozitīvos rezultātus, ko sniegusi šī programma kā neliela apjoma, bet 
ļoti mērķtiecīgs un efektīvs instruments, tās augsto Eiropas pievienoto vērtību, kā arī to, 
ka tas ir vienīgais instruments, kas ir orientēts tikai uz uzdevumiem saistībā ar klimatu un 
vidi; uzsver, ka ar attiecīgajiem Savienības līdzekļiem būtu aktīvi jāatbalsta integrēti 

                                               
1 PE 487.708.
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izdevumi klimata un vides jomā, izmantojot LIFE integrētos projektus; aicina piešķirt 
LIFE līdzekļus, kas būtu pietiekami, lai ar to sekmētu stabilu un piesardzīgu Natura 2000 
tīkla pārvaldību, ņemot vērā garantētos ieguldījumus no citiem Savienības līdzekļiem;

10. uzskata, ka DFS būtu jābalsta uz pieeju, kurai ir jābūt transversālai un orientētai uz to, lai 
visās attiecīgajās darbības jomās koordinētu uz cīņu pret klimata pārmaiņām vērstus 
pasākumus, tostarp ārējo politiku, un pasākumiem, kas paredzēti cīņai pret klimata 
pārmaiņām, attiecīgi paredzēt 30 % no summas, kura piešķirta katrai politikas jomai un 
tajā finansētajām darbībām;

11. uzskata, ka ar DFS būtu jānodrošina atbilstīgs finansējums Natura 2000 tīklam, piešķirot 
vismaz EUR 5,8 miljardus gadā no ES un dalībvalstu finansējuma avotiem; atbilstīgam 
finansējumam vajadzētu būt pieejamam no dažādiem ES līdzekļu avotiem (KLP, 
kohēzijas politika, LIFE, EJZF, „Apvārsnis 2020”), ar prioritāru darbību sistēmām valstu 
līmenī nodrošinot labāku saskaņotību un sinerģiju starp minētajiem līdzekļiem, kā 
paredzēts vienotajā stratēģiskajā satvarā; 

12. uzskata, ka ar DFS būtu jānodrošina, ka tiek noteikts Globālā klimata un bioloģiskās 
daudzveidības fondam paredzēto līdzekļu apjoms;

13. uzskata, ka ar DFS būtu jānodrošina atbalsts sabiedriskajām precēm, piemēram, 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, klimata stabilitātei, gaisa, ūdens un augsnes 
kvalitātei, neapdraudot ES politikas mērķus;

14. uzsver, ka koncesiju piešķiršanas vai publiskā iepirkuma konkursos attiecībā uz vides 
saglabāšanu ir jānorāda skaidri nosacījumi;

15. uzskata, ka ar DFS būtu jāiekļauj — norādot skaitliskā izteiksmē — paredzētais 
starptautiskais finansējums jaunattīstības valstīm klimata jomā, kura kopējā summa gadā 
— kā vienojās ANO Vispārējā konvencijas par klimata pārmaiņām (UNFCCC) sarunās —
ir USD 100 000 miljoni līdz 2020. gadam;

16. atgādina par savu iepriekš pausto prasību visās finansējuma politikas jomās integrēt 
Savienības mērķi par virzību uz ilgtspējīgu attīstību ar zemu oglekļa dioksīda emisijas 
līmeni; uzsver — ja Savienības kohēzijas, infrastruktūras, lauksaimniecības un pētniecības 
politikā līdzekļi netiks mērķtiecīgi novirzīti ilgtspējībai, elastīguma palielinājums būs 
maldinošs un tuvredzīgs, būtiski samazinot elastīguma iespējas turpmākajām paaudzēm; 
tādēļ aicina attiecībā uz visiem līdzekļiem veikt pārdomātus piešķīrumus, kā ierosināts 
attiecīgajos ENVI komitejas atzinumos, paredzot vismaz 20 % ar klimatu saistītajiem 
izdevumiem1;

17. pauž stingru pārliecību, ka stratēģijai „Eiropa 2020”, ko papildina tās pamatiniciatīvas, 
kas ir jāīsteno konkrētās darbībās, saistībās un tiesiskajos regulējumos, vajadzētu būt 
galvenajam politikas atsauces dokumentam nākamajā DFS; pauž pārliecību, ka visiem 
iekšējās politikas virzieniem būtu jāsekmē ar stratēģiju „Eiropa 2020” noteikto mērķu 
sasniegšana; tādēļ arī uzskata, ka DFS struktūrai būtu jāatspoguļo šādas stratēģiskās 

                                               
1 Komisija paziņojumā „Budžets stratēģijai „Eiropa 2020”” (COM(2011)0500, galīgā redakcija, II daļa) ir 
ierosinājusi ar klimatu saistītos izdevumus 20 % apmērā.
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prioritātes: atbalsta Eiropas Savienības pārveidi, palielinot līdzdalību darbā ar mērķi 
nodrošināt lielāku ilgtspējību, lai izveidotu gudru, iekļaujošu un konkurētspējīgu Eiropu; 
pauž pārliecību, ka ieguldījumi bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmas pasākumos un 
efektīvākā resursu izmantošanā, kā arī papilddarbības ES līmenī sabiedrības veselības 
jomā sekmēs ilgtspējīgu izaugsmi un nodarbinātību; uzsver, ka ir jāveicina vides, 
sabiedrības veselības un klimata jomā izstrādāto ES tiesību aktu un izvirzīto mērķu 
integrācija nozaru politikā (piemēram, KLP, kohēzijas politikā, patērētāju aizsardzības 
politikā, KZP un attīstības politikā);

18. uzsver nepieciešamību izveidot stabilas garantijas, lai nodrošinātu, ka Savienības 
ilgtspējības mērķus neapdraud tādu darbību subsidēšana, kas ir videi kaitīgas un rada lielu 
oglekļa dioksīda emisiju, vai tādas ilgstošas infrastruktūras subsidēšana, kas mūsu 
sabiedrībai rada nenoturīgus apstākļus; saistībā ar šiem centieniem uzskata, ka Savienības 
izdevumiem ir horizontāli jāpiemēro konkrēti aizsardzības instrumenti, piemēram, 
visaptveroši ex ante nosacījumi, stingri savstarpējās atbilstības noteikumi, rūpīga vides un 
klimata programmu un projektu pārbaude (stratēģiskais vides novērtējums, ietekmes uz 
vidi novērtējums), kā arī ar klimatu un bioloģisko daudzveidību saistītās pozitīvās un 
negatīvās ietekmes uzraudzība; uzskata, ka pretējā gadījumā tiktu apzināti riskēts ar to, ka 
nesaskaņoti ieguldījumi samazinās izmaksu efektivitāti un Savienības izdevumu 
pievienoto vērtību;

19. pauž stingru pārliecību, ka pašreizējai parādu krīzei nevajadzētu radīt tuvredzīgus 
ieguldījumus, kas apdraud ne tikai Savienības finanšu kapitālu, bet arī tās dabas kapitālu, 
vēl vairāk samazinot bioloģisko daudzveidību un ekosistēmas pakalpojumu kvalitāti; lai 
minēto novērstu, aicina izveidot atbilstīgu sistēmu krīzes apkarošanai, izmantojot 
tālredzīgus ieguldījumus tādos nozīmīgākajos turpmākajos uzdevumos kā resursu efektīva 
izmantošana, klimata pārmaiņas un ekosistēmu saglabāšana, kuriem varētu būt 
ievērojamas ekonomiskās un sociālās priekšrocības;

20. prasa īstenot centienus, lai nodrošinātu, ka no DFS līdzekļiem pakāpeniski tiek pārtraukta 
videi kaitīgu subsīdiju piešķiršana, jo īpaši attiecībā uz atbalstu darbībām, kas rada lielu 
oglekļa dioksīda emisiju, darbībām, kuru īstenošanai nepieciešami lielāki resursi un 
enerģijas intensitāte, darbībām, kas rada kaitējumu ekosistēmām un bioloģiskajai 
daudzveidībai, kā arī degvielas subsīdiju piešķiršana;

21. uzsver, ka ievērojama programmas „Apvārsnis 2020” finansējuma daļa būtu jāpiešķir, lai 
veicinātu pētniecību ES prioritārajās jomās — ar klimatu saistīto pasākumu, atjaunīgās 
enerģijas, dabas resursu ilgtspējīgas apsaimniekošanas un bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanas, kā arī ekoinovācijas jomā; atgādina, ka ekoinovācijas īpašais mērķis ir 
veicināt novatorisku Eiropas industriju un inovāciju kopienu, kas var radīt jaunus 
produktus, procesus un pakalpojumus, kas nodrošina ilgtspējīgu izaugsmi, kā arī ar vidi 
saistītus ieguvumus; uzsver, ka mērķis ir palielināt resursu efektīvu izmantošanu, 
samazināt ietekmi uz vidi, novērst (ūdens) piesārņojumu un efektīvāk, lietderīgāk un 
atbildīgāk izmantot dabas resursus;

22. uzskata, ka ar DFS kopējā lauksaimniecības politikā (KLP) būtu jāatbalsta ilgtspējīga 
lauksaimniecība, bioloģiskā daudzveidība un ekosistēmas pakalpojumi, pusi no visiem 
KLP līdzekļiem piešķirot lauku attīstībai, lauku rajoniem un to kopienām, savukārt no šīs 
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summas vairāk nekā pusi paredzot ar vidi saistītajiem ieguvumiem, saglabājot bioloģisko 
daudzveidību plašākā lauksaimniecības ainavā, uzlabojot savienojamību, mazinot klimata 
pārmaiņas un pielāgojoties to ietekmei, kā arī veicinot inovāciju ilgtspējīgā 
lauksaimniecībā un resursu efektīvā izmantošanā; atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu 
par KLP reformu, kas paredz videi nekaitīgākus KLP pasākumus, piešķirot 30 % no 
I pīlāra maksājumiem lauku saimniecību līmenī piemērotas, vērtīgas un labas 
pamatprakses kopumam, kam būtu jāietver augseka un lauksaimniecības kultūru 
dažādošana, pastāvīgās ganības un minimālās „ekoloģiski nozīmīgās platības” un labas 
lauksaimniecības prakses atbalsts;

23. pauž stingru pārliecību, ka kopējai zivsaimniecības politikai (KZP) ir jāveicina vides 
ilgtspējība ilgtermiņā, kas ir ekonomiskās un sociālās stabilitātes priekšnosacījums un 
palīdz nodrošināt pārtikas pieejamību; tādēļ prasa, lai DFS atbalsta pāreju uz efektīvu un 
ilgtspējīgu zveju, kas nodrošina, piemēram, maksimāli iespējamā ilgtspējīgā daudzuma 
sasniegšanu līdz 2015. gadam un izmetumu novēršanu;

24. uzskata, ka būtu jāsaglabā līdzekļi nodrošinātībai ar pārtiku, ņemot vērā nepieciešamību 
nodrošināt Savienības darbības efektivitāti epidēmisku dzīvnieku vai augu slimību 
uzliesmojuma gadījumā; norāda, ka Savienība periodiski saskaras ar neparedzētiem 
veselības draudiem, tādēļ Komisijas ierosinājums samazināt Savienības budžetā 
3. izdevumu kategorijā šai pozīcijai piešķirto summu nav pamatojams;

Kohēzijas politika

25. uzskata, ka ar DFS būtu jānodrošina iespēja, izmantojot Kohēzijas fondu, sniegt atbalstu 
projektiem vides, jo īpaši bioloģiskās daudzveidības, resursu efektīvas izmantošanas, 
pilsētvides, un gaisa piesārņojuma jomā;

26. uzskata, ka DFS Eiropas Reģionālā attīstības fonda resursi būtu jāpiešķir 
energoefektivitātei, atjaunojamajiem enerģijas avotiem, jauninājumiem un MVU 
atbalstam;

27. uzskata, ka DFS Eiropas Reģionālā attīstības fonda resursi būtu jāpiešķir 
energoefektivitātei, atjaunīgajai enerģijai, videi un resursu efektīvai izmantošanai, 
ekoinovācijai un MVU atbalstam;

28. uzskata, ka ar DFS būtu jāuzlabo kohēzijas politikas izdevumu ietekmes uz vidi 
novērtējumi, paredzot ex ante nosacījumus, kas sekmēs vidi negatīvi ietekmējošu 
izdevumu novēršanu un darbības programmu kvalitātes uzlabošanu;

Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments

29. ņemot vērā tādu nozīmīgu infrastruktūras projektu ilgstošo īstenošanas periodu, kurus 
atbalsta, izmantojot Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (CEF) un finanšu 
instrumentus, tostarp projektu obligācijas, uzskata, ka prioritārā kārtā ir jānodrošina, ka 
līdz 2050. gadam ar līdzekļiem, instrumentiem un projektiem tiek sniegts izmērāms 
ieguldījums stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu un „20-20-20” enerģētikas un klimata mērķu 
sasniegšanā, kā arī Komisijas Ceļveža virzībai uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni īstenošanā; uzskata, ka infrastruktūras projekti, ko 
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atbalsta, izmantojot Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu un projektu 
obligācijas, enerģētikas, transporta un komunikāciju jomā nodrošina izmērāmu pozitīvu 
ietekmi uz vidi, klimatu un zemas oglekļa emisijas enerģijas piegādes drošību; uzskata, ka 
projektu izvērtēšanā, novērtēšanā un ziņošanā par tiem būtu jāapliecina to ieguldījums ES 
klimata un enerģētikas politikas mērķu sasniegšanā un visu attiecīgo vides politikas jomu 
(stratēģiskais vides novērtējums, ietekmes uz vidi novērtējums) ievērošanā;

Programma „Veselība izaugsmei”

30. uzskata, ka saistībā ar DFS būtu jāuzskata, ka veselības aprūpes nozare (viena no ES 
lielākajām nozarēm nodarbinātības ziņā, kas veido 10 % no ES IKP un 10 % ES 
nodarbinātības un kurā terciāro izglītību ieguvušo darba ņēmēju procentuālā daļa ir lielāka 
nekā vidēji citās nozarēs) ir ļoti nozīmīga Eiropai krīzes laikā; uzsver programmas 
„Veselība izaugsmei” 2014.–2020. gadam nozīmīgumu un īpaši norāda, ka līdz 
2020. gadam ES veselības nozarē trūks viens miljons darba ņēmēju, norādot, ka ar 
programmu būtu jāsekmē darba tirgus stimulu nodrošināšana;

31. uzsver, ka ir jāorientējas uz nepieciešamību nodrošināt stabilu ekonomiku ilgtermiņā, 
ņemot vērā, ka ieguldījumi veselības aprūpē un ES vecāka gadagājuma iedzīvotāju 
veselības kvalitātes uzlabošanā īstermiņā samazinās ar veselību un aprūpi saistītās 
izmaksas ilgtermiņā;

Savienības Civilās aizsardzības mehānisms

32. uzskata, ka DFS būtu jāuzsver, ka dabas un cilvēku izraisīto katastrofu skaits arvien 
palielinās un tās kļūst arvien smagākas, un to, ka klimata pārmaiņas var izraisīt vēl 
postošākas katastrofas; uzskata, ka saistībā ar minēto Savienības civilās aizsardzības 
mehānisms būtu jāorientē uz Savienības iekšējām darbībām, piešķirot atbilstīgus budžeta 
līdzekļus;

33. atzinīgi vērtē Komisija priekšlikumu atjaunot civilās aizsardzības finanšu instrumentu 
(CPI), lai sniegtu finansiālu atbalstu darbībām, kas vērstas uz katastrofu pārvarēšanas 
cikla dažādajiem aspektiem, proti, saskaņotākai un labāk integrētai reaģēšanai ārkārtas 
situācijās, labākai sagatavotībai katastrofu pārvarēšanai un novatoriskām darbībām, lai 
samazinātu katastrofu risku; norāda, ka CPI vajadzētu izmantot arī Eiropas ārkārtas 
reaģēšanas spēju izveidei, izmantojot visus dalībvalstu civilās aizsardzības līdzekļus, lai 
uzlabotu izmaksu lietderību, izmantojot koordinētu civilās aizsardzības līdzekļu 
pieejamību;

34. uzskata, ka DFS būtu jāatbalsta civilās aizsardzības finanšu instrumenta (CPI) 
atjaunošana, lai varētu sniegt finansiālu atbalstu darbībām, kas ietvertas dažādos 
katastrofu pārvarēšanas cikla aspektos; uzskata, ka šim instrumentam piešķirtā summa būs 
jāpārvalda elastīgi, lai nepieciešamības gadījumā vienmēr varētu nodrošināt iespēju veikt 
palielinājumu;

35. uzskata, ka Eiropas ārkārtas reaģēšanas spējas galvenokārt veidos pašreizējās dalībvalstu 
spējas, tādējādi izvairoties no papildu izmaksām; norāda, ka ES līmenī Eiropas Ārkārtas 
reaģēšanas centra izveide ar pastiprinātām plānošanas un koordinācijas funkcijām būs 
ieguvums visai ES, radot tādus ietaupījumus dalībvalstu līmenī, kam jāpārsniedz ES 
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budžeta izmaksas, lai gan, protams, katastrofu gadījumos ātras un efektīvas reaģēšanas 
ieguvumus izglābto cilvēku dzīvību izteiksmē nevar izmērīt tīri finansiālā izteiksmē;

36. atgādina, ka ES sadarbības civilās aizsardzības jomā vispārīgie mērķi ir nodrošināt 
cilvēku, vides, īpašuma un kultūras mantojuma labāku aizsardzību lielu dabas, 
tehnoloģisko un cilvēku izraisītu katastrofu gadījumā un ka ES sadarbības mērķi civilās 
aizsardzības jomā ir:

a) veicināt ātru un efektīvu reaģēšanu uz krīzēm;
b) nodrošināt civilās aizsardzības nodrošinātāju pietiekamu sagatavotību ārkārtas 
situācijām; 
c) izveidot pasākumus katastrofu novēršanai;

Īstenošana un uzraudzība

37. joprojām uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt pietiekamu saistību apropriāciju maksimālo 
apjomu 5. izdevumu kategorijā, lai nodrošinātu, ka iestādes un aģentūras var darboties un 
maksimāli efektīvi veikt savus pienākumus; uzsver — lai Savienības pilsoņu un 
dalībvalstu interesēs sekmīgi īstenotu un uzraudzītu daudzgadu programmas un politiku, ir 
vajadzīgs tāds augsti kvalificēts un neatkarīgs personāls ar vairāku valodu prasmēm, kura 
darbinieki ir atlasīti pēc visplašākā iespējamā ģeogrāfiskā principa un ir pilnībā uzticīgi 
Eiropas projekta vērtībām;

38. uzskata, ka nākamajā DFS būtu jāļauj izcelt liela mēroga projektus, piemēram, globālās 
vides un drošības novērošanas (GMES) programmu; uzskata, ka ES budžetā ir jāparedz 
ilgstošs ieguldījums šajā programmā, lai nodrošinātu tās plānošanu, nepārtrauktību un 
organizatorisko stabilitāti; uzskata, ka gadījumā, ja šai minētajai liela mēroga programmai 
ir nepieciešami papildu finanšu līdzekļi, tie nebūtu jāgūst uz mazāku sekmīgu projektu 
rēķina, kas tiek finansēti no ES budžeta;

39. ņem vērā Komisijas ierosinātās paredzamās summas par katru decentralizēto aģentūru, kas 
ir Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas kompetences jomā; nav 
pārliecības par to, vai minētie skaitļi atbilst aģentūru vajadzībām, lai nodrošinātu to 
attiecīgos uzdevumus, jo tie liecina par aģentūru budžetu iesaldēšanu; prasa, lai 
aģentūrām, kas darbojas vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma jomā, tiktu 
nodrošinātas atbilstīgas apropriācijas.
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