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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Bendrosios aplinkybės

Europos Sąjungos bendrasis biudžetas – tai dokumentas, kuriuo kiekvieniems finansiniams 
metams numatomos ir leidžiamos visos įplaukos ir išlaidos, laikomos būtinomis Europos 
bendrijai ir Europos atominės energijos bendrijai.

Balandžio 29 d, Komisija pateikė 2010 m. preliminarų biudžeto projektą, kuriame 
įsipareigojimų asignavimai sudaro 138 563,547 mln. EUR, t. y. 1,18 proc. BNP ir reiškia 1,54 
proc. padidėjimą palyginti su 2009 m. biudžeto įsipareigojimais. Paliekama 1 754,3 mln. EUR 
marža palyginti su daugiametėje finansinėje programoje nustatyta bendra metine viršutine 
riba (DFP 2007–2013 m.).

Mokėjimų asignavimai iš viso sudaro 122 322,2 mln. EUR, t.y. 1,04 proc. BNP. Tai reiškia 
padidėjimą 5,3 proc., palyginti su 2009 m. biudžeto mokėjimais. 

Komisijos nuomone, išlaidos ekonomikos atkūrimui sudarys svarbiausią kitų metų išlaidų 
dalį, o pagal šį pasiūlymą didžiausia lėšų dalis (45 proc.) skiriama ekonomikos augimo ir 
užimtumo priemonėms siekiant atkurti konkurencingumą visoje Europos Sąjungoje. Lėšos 
svarbiausioms programoms, susijusioms su moksliniais tyrimais ir energetika, padidės 
daugiau kaip 12 proc., o sanglaudos politikai taip pat bus skiriama daugiau pinigų ir 12 ES 
valstybių narių grupė gaus 52 proc. sanglaudos ir struktūrinių fondų lėšų. 
2010 m. PBP pagal išlaidų kategorijas  

ĮSIPAREIGOJIMŲ ASIGNAVIMAI 
PAGAL IŠLAIDŲ KATEGORIJAS 

Milijardai € Proc. nuo 
viso 

biudžeto

Pokytis 
proc. 

palyginti su 
2009 m.*

1. Tvarus augimas
               Konkurencingumas 
               Sanglauda

62,2
12,8
49,4

44,9
9,2

35,6

+3,2
+8,4
+2,0

2. Gamtos išteklių apsauga ir valdymas
          Tiesioginės išmokos ir su rinka susijusios išlaidos
          Kaimo plėtra, aplinka, žuvininkystė

59,0
43,8
15,2

42,6
31,6
11,0

+5,1
+6,4
+2,1

3. Pilietiškumas, laisvė, saugumas ir teisingumas 
Laisvė, saugumas ir teisingumas
Pilietybė

1,6
1,0
0,6

1,2
0,7
0,5

+7,6
+13,5

-0,3

4. ES – pasaulinės reikšmės partnerė 7,9 5,7 +1,8

5. Administracinės išlaidos (visų ES institucijų)
               iš kurių Komisijos

7,9
3,6

5,7
2,6

+2,1
+0,9

Iš viso įsipareigojimų € 138,6 100,0 +3,8

Proc. nuo 27 ES valstybių narių BNP 1,18
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* Neskaitant ypatingųjų priemonių, kurių imtasi 2009 m.: Ekonomikos atkūrimo plano, Solidarumo fondo, Maisto 
priemonės.

Atskiras Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto biudžetas 

Aplinkosaugos veiklai pagal 7 antraštinę dalį „Aplinka“ 2010 m. PBP numatyta bendra 
363 963 mln. EUR veiklos išlaidų suma. Atsižvelgiant į lėšas, numatytas pagal 19 06 
antraštinę dalį civilinės saugos priemonėms trečiosiose šalyse, bendra suma, kuri bus 
tvarkoma Aplinkos GD atsakomybe, siekia 371,96 mln. 10,6 proc. sumažėjimą palyginti su 
biudžetu, dėl kurio balsuota 2009 m., galima paaiškinti tuo, kad labai padidėjo įsipareigojimų 
asignavimai LIFE+ programai, dėl kurių biudžeto valdymo institucija balsavo 2009 m. 

Veiklai pagal biudžeto skyrius 17 03 „Visuomenės sveikata“ ir 17 04 „Maisto ir pašarų 
sauga“ numatyta bendra 405 mln. EUR suma, kad būtų galima įgyvendinti Europos masto 
priemones, papildančias nacionalinio lygmens veiksmus.

LIFE +

2010 m. bus ketvirtieji LIFE + programos, kuri pradėta vykdyti 2007 m. birželio mėn., 
įgyvendinimo metai, ir tai vienintelė finansinė priemonė, sukurta tik aplinkai, apimanti platų 
veiklos, kuriai vadovauja Komisija ir valstybės narės, spektrą. 

Komisijos 2010 m. biudžete asignavimų pasiūlymas visapusiškai atitinkam finansinį 
programavimą ir jame numatytas veiklos biudžetas (07 03 03), lygus 291 855 mln. EUR, o tai 
būtų 7,8 proc. daugiau palyginti su 2009 m. PBP. Administracinio valdymo išlaidos (07 01 04 
01) sumažintos 12,5 proc. palyginti su 2009 m. ir siūloma suma lygi 15 mln. eurų. Siekiant 
atsižvelgti į šiai priemonei numatytas sumas, dėl kurių nutarta bendrai, 2,4 mln.EUR, kurie iš 
pradžių buvo skirti pagal techninės pagalbos biudžeto eilutę, perkelti į veiklos eilutę 07 03 07.

Kaip Komisija pateikė, per 78 proc. visų asignavimų bus nuspręsta skirti projektams, pagal 
kuriuos sukuriama Europos pridėtinė vertė, pasitelkus kvietimus dalyvauti konkursuose, 
kuriuos organizuos Europos Komisija; iš šių lėšų mažiausiai 120 mln. eurų bus skirta 
NATURA ir biologinės įvairovės išsaugojimo projektams. Komisija tikisi tolesnio projektų, 
susijusių su strateginiais požiūriais į politikos plėtrą ir įgyvendinimu klimato kaitos, taip pat 
tvarios gamybos ir tausaus vartojimo srityse, augimo. Nors Komisija pastebėjo, kad praeitais 
metais pateikta šiek tiek mažiau pasiūlymų dėl projektų, greičiausiai dėl ekonomikos krizės ir 
dėl to, kad valstybių narių administracijos sumažino bendrą finansavimą, ji ir toliau stengsis 
bei dės daugiau pastangų, siekdama pagerinti pasiūlymų kokybę ir padidinti programos 
pastebimumą. Atsižvelgiant į labai didelius su klimato kaita susijusius iššūkius ir daugelį kitų 
pavojų aplinkai, ši mažėjimo tendencija turėtų būti toliau tikrinama. Apie 50 mln. EUR skirta 
paremti ES lygmens priemonėms dėl aplinkos įstatymų įgyvendinimo ir plėtotės, taip pat 
sąmoningumo didinimo priemonėms ir suinteresuotųjų šalių įtraukimą į šį procesą pasitelkus 
pagalbą NVO, kurios visų pirma aktyvios aplinkos apsaugos ir jos gerinimo Europos mastu 
srityje.

Mokėjimų asignavimų, prašomų 2010 m., lygis (167 mln. EUR) atspindi faktinius LIFE+ 
programos mokėjimų poreikius atsižvelgiant į finansuojamų projektų ir priemonių normalų 
išmokų dažnį ir mokėjimų tvarkaraštį.

Civilinė sauga 



PA\787882LT.doc 5/13 PE427.267v01-00

LT

Civilinės saugos trečiosiose šalyse finansinė priemonė priimta 2007 m. kovo mėn., o nauja ES 
civilinės saugos mechanizmo nauja redakcija patvirtinta 2007 m. lapkričio mėn. Priemonė 
trečiosioms šalims skirta padengti išlaidoms, susijusioms su ekspertų sutelkimu siekiant 
įvertinti pagalbos reikmes ir palengvinti Europos pagalbą trečiosiose šalyse, taip pat susijusias 
su ES priemone valstybėse narėse kilus gaivalinėms nelaimėms ir su Europos civilinės saugos 
pagalbos gabenimu kilus gaivalinei nelaimei bei su atitinkama logistika. 2010 m. PBP 
numatyta 8 mln. EUR šiai priemonei pagal biudžeto eilutę 19 06 05. Maždaug 3,7 mln. EUR 
skirta šiems veiksmams, vykdomiems pagal Europos Sąjungoje pagal Bendrijos mechanizmą 
susidarius kritiškai padėčiai, ir šios lėšos įrašytos į biudžeto eilutę 07 04 01.

Komisija primena, kad faktinis biudžeto lėšų dalies, skirtos atsakui į dideles gaivalines 
nelaimes, kurios iš esmės nenuspėjamos, panaudojimas visiškai priklauso nuo to, ar įvyksta 
gaivalinės nelaimės. 

Pasauliniai aplinkosaugos reikalai

Nuo 2007 m. išorės veiksmai aplinkosaugos srityje finansuojami pagal vystomojo 
bendradarbiavimo priemonę (VBP, 21 išlaidų kategorija „Vystymasis“), visų pirma pasitelkus 
teminę programą, susijusią su aplinka ir tvariu gamtos išteklių, įskaitant energiją, valdymu 
(angl. ENRTP); ši programa skirta atsižvelgti į vystymosi ir kitų išorės politikos krypčių 
aplinkos aspektą, taip pat padėti viešinti Europos Sąjungos aplinkos ir energetikos politiką 
užsienyje.

Vieninteliai asignavimai, likę 07 išlaidų kategorijoje „Aplinka“, tai asignavimai, skirti 
privalomų įnašų pagal daugiašalius aplinkosaugos susitarimus, kuriuose Bendrija dalyvauja 
(pvz., Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencija ir Kioto protokolas, Konvencija 
dėl biologinės įvairovės, Konvencija dėl ozono sluoksnio apsaugos, Monrealio protokolas ir 
kt.), mokėjimams. Siūlomi 2010 m. biudžeto asignavimai lieka tokie pat kaip 2009 m. ir 
siekia 3 mln. EUR.

Savo 2010 m.  metinėje politikos strategijoje Europos Komisija nurodė, kad vienas iš naujų 
2010 m. biudžeto prioritetų yra sėkmingas Kopenhagoje organizuotos Jungtinių Tautų 
konferencijos klimato kaitos klausimais užbaigimas 2009 m. gruodžio mėn., kur bus 
nustatytas naujas tarptautinis klimato kaitos režimas po 2012 m. Atsižvelgiant į tai ir į 
naujoves dėl derybų proceso, Komisija pranešė siūlysianti papildomas sumas pagal teminę 
programą „Aplinka ir tvarus gamtos išteklių, įskaitant energiją, valdymas“, pasitelkus 
vystomojo bendradarbiavimo priemonę (21 04 01 biudžeto eilutė); sumos bus pasiūlytos 
biudžeto valdymo institucijai 2009 m. rudenį 2010 m. PBP taisomajame rašte. Manoma, kad 
šios papildomos lėšos būtinos siekiant investuoti į pajėgumų kūrimą, kad galima būtų 
apibrėžti ir įgyvendinti  vystymosi strategijas, kurioms būdingas mažas anglies dvideginio 
išmetimas (angl. LCDS), taip pat sustiprinti veiksmus besivystančiose šalyse, vykdomus 
pasitelkus Pasaulio klimato kaitos aljansą (PKKA). 

Visuomenės sveikatos programa

Antroji visuomenės sveikatos programa apima 2008–2013 m. laikotarpį. Pagrindiniai šios 
programos tikslai yra geriau informuoti ir pagilinti žinias apie sveikatą Europoje, sustiprinti su 
sveikata susijusios informacijos rinkimą, analizę, keitimąsi šia informacija ir jos sklaidą, 
pagerinti gebėjimus greitai reaguoti į grėsmes sveikatai, apsaugoti gyventojus nuo pavojų 
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sveikatai ir skatinti gerą sveikatą, taip pat užkirsti kelią ligoms veikiant  lemiamus sveikatos 
veiksnius. Bendrijos masto priemonės papildo valstybių narių priemones ir suteikia joms 
papildomos vertės. 

2010 m. PBP visapusiškai atitinka finansinę programą ir jame numatyta 45,7 mln. EUR 
įsipareigojimų asignavimų suma. 2010 m. Komisijos veiksmai sutelkti į sveikatos apsaugos 
nelygybę Europoje, kovos su vėžiu veiksmus, vaikų imunizacijos tarptautinius aspektus ir 
rekomendacijas dėl sezoninio skiepijimo nuo gripo. 

2010 m. PBP prašomų mokėjimų asignavimų lygis (24 mln. EUR) atspindi faktinius 
programos mokėjimų poreikius. Vidutinė projektų trukmė siekia trejus metus. Kadangi 2010 
m. yra tretieji įgyvendinimo metai, PBP siūlomi mokėjimų įsipareigojimai reikalingi.

Pagrindinę vaiksmų visuomenės sveikatos srityje dalį valdo Sveikatos ir vartotojų reikalų 
vykdomoji agentūra (angl. EAHC), kuri jau veikia visu pajėgumu. 2010 m. viso programos 
paketo dalis, lygi 7,11 mln. EUR, skiriama administracinėms užduotims. 

Tabako fondas

Bendrijos tabako fondas remia projektus, susijusius su visuomenės sąmoningumo dėl tabako 
vartojimo žalingo poveikio didinimu pasitelkus švietimą ir informavimą. Šiuos asignavimus 
skyrė pagalba už tabaką. Pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 470/2008 110m straipsnį 
perkėlimai iš pagalbos už tabaką eilutės į tabako fondo eilutę pratęsti 2008 ir 2009 m. Šios 
sumos sudaro 5 proc. atitinkamų kalendorinių metų pagalbos už tabaką.

2010 m. PBP numatyta neišmokėti 16,9 mln. EUR 2009 m. pagalbos už tabaką, kaip jau tapo 
įprasta dėl tiesioginės pagalbos numatyto indėlio, kurį reikia mokėti kitais metais nuo šių lėšų 
įteisinimo. 

Tačiau ši padėtis kelia nerimą, nes finansinė parama tabako fondui ir jo kampanijoms artėja 
prie pabaigos. Reikėtų vengti politikos, aiškiai prieštaraujančios įvairioms ES kovos su 
rūkymu kampanijoms. Tabakas yra dažniausia išvengiamos mirties priežastis Europos 
Sąjungoje, dėl jo kasmet įvyksta per pusė milijono mirčių ES ir  per milijoną mirčių visoje 
Europoje. Apskaičiuota, kad 25 proc. mirčių dėl vėžio ir 15 proc. mirčių Sąjungoje galėtų būti 
siejamos su rūkymu. 

Maisto ir pašarų sauga

Svarbiausias 17 04 skyriaus tikslas yra sumažinti žalingą poveikį žmonių ir gyvūnų sveikatai 
bei rinkoms ir sumažinti riziką visoje maisto grandinėje taikant prevencinius veiksmus ir 
krizių valdymą. 

Maisto grandinės sektorius visiškai suderintas ES lygmeniu ir ES veiksmų tikslas yra diegti 
tolesnius patobulinimus visoje maisto grandinėje. Atsižvelgiant į tai, papildomai numatyta 1 
mln. EUR lėšų remti priemonėms, susijusioms su apmokymais pašarų ir maisto kontrolės 
srityje, Bendrijos laboratorijų veikla ir Bendrijos saugesnio maisto strategijos vystymu, o visa 
suma siekia 26 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų.

Sunkių gyvūnų ir augalų ligų protrūkiai gali greitai paplisti valstybėse narėse ir gali būti 
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didelių tiesioginių žemės ūkio nuostolių priežastimi, taip pat gali lemti milžiniškus Europos 
ekonomikos nuostolius. Naudojantis Bendrijos finansine parama galima greičiau pašalinti, 
taikant skiepijimo programas, arba kontroliuoti gyvūnų ligas, nes skiriamos lėšos papildo 
nacionalinius finansinius išteklius, ir ši parama padeda suderinti priemones Bendrijos lygiu. 
52 mln. EUR didesnė  suma pagal 17 04 01 01 biudžeto eilutę „Gyvūnų ligų likvidavimas“ 
palyginti su 2009 m. biudžetu numatyta daugiausia valstybių narių prašymu. Numatyta 
sustiprinti  mėlynojo liežuvio ligos ir salmoneliozės stebėsenos ir likvidavimo programą. 

Bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai

Bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai – tai įprastinės Parlamento iniciatyvos. Dėl jų 
šiandien Parlamentas turi galimybę parengti sąlygas naujoms politikos kryptims ir naujai 
veiklai, dėl kurių praturtėja Sąjungos veiksmai ir kurių rezultatas gali būti priimti nauji teisės 
aktai, pagal kuriuos nustatoma nauja ES veikla ir programos. Pagal Finansinio reglamento 49 
straipsnio 6 punktą apibrėžiami šie veiksmai:

„a) asignavimai eksperimentinio pobūdžio bandomosioms schemoms, skirtoms veiklos 
ekonominiam pagrįstumui ir jos naudingumui nustatyti. Atitinkami asignavimai 
įsipareigojimams gali būti įrašyti į biudžetą tik dvejus finansinius metus iš eilės;

b) asignavimai parengiamajai veiklai (...) skirtai parengti pasiūlymus būsimos veiklos 
patvirtinimui. Parengiamoji veikla turi būti nuosekli ir gali būti vykdoma įvairiomis 
formomis. Atitinkami asignavimai įsipareigojimams gali būti įrašyti į biudžetą tik trejus 
finansinius metus iš eilės. Iki trečiųjų finansinių metų pabaigos turi būti baigta teisės aktų 
kūrimo procedūra.“

Nustatyta metine aukščiausia įsipareigojimų riba siekia 40 mln. EUR bandomajam projektui ir 
100 mln. EUR parengiamiesiems veiksmams, iš kurių 50 mln. EUR skiriami naujiems 
veiksmams. Asignavimai išskaičiuojami iš aukščiausių ribų, nustatytų pagal atitinkamą 
biudžeto išlaidų kategoriją.

2009 m. biudžeto valdymo institucija balsavo už  15 bandomųjų projektų ir parengiamųjų 
veiksmų, kuriuos įgyvendina ENV GD ir SANCO GD ir kurių bendra įsipareigojimų 
asignavimų, skirtų bandomiesiems projektams, suma siekia 9 mln. EUR, o skirtų 
parengiamiesiems veiksmams – 16 mln. EUR. 
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Bandomieji projektai

2010 m. PBP
nomenklatūra

FS Pavadinimas 2008 m.
įsip.

2008 m.
mokėj.

2009 m.
įsip.

2009 m.
mokėj.

2010 
m.

įsip.

2010 
m.

mokėj.

Ats. GD

17 03 08 1a Naujoji užimtumo padėtis sveikatos sektoriuje: 
pažangiausia patirtis siekiant pagerinti sveikatos 
priežiūros darbuotojų profesinį mokymą ir 
kvalifikaciją bei padidinti jų darbo užmokestį

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 p.m. 600.00
0

SANCO

07 03 11 2 Miškų išsaugojimas ir apsauga p.m. 1.200.000 - p.m. - 900.00
0

ENV

07 03 15 2 Prekyba sieros dioksido ir azoto oksido išmetalų 
Baltijos jūroje leidimais

1.000.000 1.000.000 2.000.000 2.300.000 p.m. 960.00
0

ENV

07 03 16 2 Prevencinės veiklos plėtojimas siekiant sustabdyti 
dykumėjimą Europoje

1.000.000 1.000.000 p.m. p.m. ENV

17 01 04 06 2 Tobulesni gyvūnams nekenkiančios gamybos 
metodai

1.000.000 1.000.000 p.m. p.m. p.m. p.m. SANCO

17 03 09 2 Sveikatos, aplinkos, transporto ir klimato kaitos 
kompleksiniai tyrimai. Patalpų ir lauko oro 
kokybės gerinimas

4.000.000 4.000.000 p.m. 1.000.0
00

SANCO

07 04 02 3b Tarptautinis bendradarbiavimas kovojant su 
stichinėmis nelaimėmis

- 1.200.000 - 1.400.000 - 500.00
0

ENV

07 04 04 3b Bandomasis projektas, skirtas paskatinti 
bendradarbiavimą tarp valstybių narių kovojant 
su gaisrais miškuose

3.500.000 2.000.000 p.m. 800.000 p.m. 1.750.0
00

ENV

07 02 03 4 Juodosios jūros baseino aplinkos stebėsena ir 
bendroji Europos pagrindų programa, skirta 
Juodosios jūros regiono vystymuisi

1.000.000 1.000.000 1.000.000 500.000 p.m. 800.00
0

ENV



PA\787882LT.doc 9/13 PE427.267v01-00

LT

Parengiamieji veiksmai

2010 m. PBP
nomenklatūra

FS Pavadinimas 2008 m.
įsip.

2008 m.
mokėj.

2009 m.
įsip.

2009 m.
mokėj.

2010 
m.

įsip.

2010
mokėj.

Ats. GD

07 03 10 2 NATURA 2000 1.000.000 1.600.000 p.m. 1.500.000 - 400.00
0

ENV

07 03 13 2 Integruota pakrantės ryšių ir rizikos valdymo 
sistema

1.000.000 1.000.000 p.m. 500.000 - 220.00
0

ENV

07 03 17 2 Karpatų baseino klimatas 2.500.000 2.500.000 p.m. p.m. ENV
07 04 05 2 ES greito reagavimo pajėgumas 4.000.000 4.000.000 7.500.000 7.000.000 p.m. 600.00

0
ENV

17 04 03 03 2 Kontrolės punktai (poilsio vietos) vežant 
gyvūnus

4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 p.m. 2.000.0
00

SANCO

17 02 03 3b Stebėsenos priemonės vartotojų politikos srityje 1.000.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000 p.m. p.m. SANCO
(Darbo dokumento, pateikiamo kartu su 2010 m. PBP, IV dalis)



PE427.267v01-00 10/13 PA\787882LT.doc

LT

Dėl įsipareigojimų asignavimų bandomiesiems projektams ir parengiamiesiems veiksmams 
2010 m. PBP, Komisija pagrindžia savo įrašą „p. m.“ tuo, kad išsaugo biudžeto valdymo 
institucijos išimtines teises tęsti arba sukurti naujus bandomuosius projektus ir 
parengiamuosius veiksmus. 

O dėl projektų, dėl kurių balsuota iš naujo 2009 m., įgyvendinimo, Komisija negavo jokių 
preliminarių rezultatų dėl ankstyvo įgyvendinimo etapo. 

Decentralizuotos agentūros: Europos vaistų agentūra (angl. EMEA), Europos cheminių 
medžiagų agentūra (angl. ECHA), Europos aplinkos agentūra (angl. EEA), Europos ligų 
prevencijos ir kontrolės centras (ELPKC) ir Europos maisto saugos tarnyba (EMST)

Bendrijos įstatymuose nėra teisinio decentralizuotos agentūros apibrėžimo. Tačiau agentūra –
tai institucija, kurią įsteigė Bendrijos ir kuri yra juridinis asmuo. Europos įstatymų leidėjas 
sukūrė decentralizuotas agentūras dėl įvairių priežasčių, pvz.., kad būtų teikiamos tam tikros 
paslaugos, kad galima būtų įdarbinti tam tikrus ekspertus, kad būtų atliekamos reguliavimo ir 
stebėsenos užduotys. 

2010 m. PBP įrašyta asignavimai 28 decentralizuotom agentūroms ir visa Bendrijos subsidijų 
suma sudaro 660,666 mln. EUR, iš kurių 79 mln. EUR jau numatyti, kad būtų įtrauktas 
EUROPOL, anksčiau finansuotas tarpvyriausybiniu pagrindu. Suma, skirta decentralizuotoms 
agentūroms, sudaro 0,47 proc. viso 2010 m. PBP (139,489 mlrd. EUR).
Dėl pareigybių, bendras pareigybių skaičius decentralizuotose agentūrose, numatytas PBP, 
siekia 5 027, be to, 833 pagal sutartis dirbantys darbuotojai ir 301, 5 komandiruoti 
nacionaliniai ekspertai ( iš viso 6 211,5). Vien tik naujai integruotame EUROPOL būtų 453 iš 
šių pareigybių. 

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui skirta atsakomybė už Europos 
vaistų agentūrą, Europos cheminių medžiagų agentūrą, Europos aplinkos agentūrą, Europos 
ligų kontrolės ir prevencijos centrą ir už Europos maisto saugos tarnybą. 

Europos vaistų agentūra teikia valstybėms narėms ir institucijoms geriausias mokslines 
konsultacijas visais klausimais, susijusiais su medicininių produktų, skirtų žmonėms ir 
veterinariniam naudojimui, kokybės, saugumo ir veiksmingumo įvertinimu. Be to, agentūra 
dalyvauja kuriant aplinką, kuri skatina inovacijas, puoselėja atvirumą, bendravimą ir 
informacijos teikimą, stiprindama Europos vaistų tinklą ir didindama agentūros indėlį į vaistų 
reglamentavimo veiklą tarptautiniu lygmeniu.

2010 m. PBP numatyta, kad Europa suteiks 37,112 mln. EUR, iš kurių 10,265 mln. EUR 
sudaro asignuotosios pajamos. Tai 11, 4 proc. mažesnis įnašas palyginti su 2009 m. ir net 35,9 
proc. mažesnis palyginti su 2009 m. PBP. 

2010 m. Europos vaistų agentūra susidurs su visapusišku pažangiosios terapijos reglamento 
įgyvendinimo poveikiu ir turės vykdyti visą veiklą pagal Komisijos reglamentą 1234/20081, 
kuris taikomas nuo 2010 m. sausio 1 d. Taigi, Europos vaistų agentūra paprašė 37 papildomų 
pareigybių 2010 m. 

                                               
1 2008 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1234/2008 dėl žmonėms skirtų vaistų ir veterinarinių 
vaistų rinkodaros pažymėjimų sąlygų keitimo nagrinėjimo.
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02 03 02 03 biudžeto eilutės „Specialiosios išmokos už retuosius vaistus“ įgyvendinimas taip 
pat šios Europos vaistų agentūros pareiga. 2010 m. PBP numatyta 4,5 mln. EUR palyginti su 
5 mln. EUR 2009 m.

Europos cheminių medžiagų agentūra įsteigta 2007 m. birželio 1 d.; jai patikėta valdyti 
cheminių medžiagų registracijos, vertinimo, leidimų teikimo ir apribojimų procesus, taip pat 
medžiagų ir mišinių klasifikavimas ir žymėjimas etiketėmis siekiant užtikrinti nuoseklumą 
visoje Europos Sąjungoje. REACH procesai skirti teikti papildomą informaciją apie 
chemicalus siekiant užtikrinti saugų jų naudojimą, taip pat užtikrinti Europos pramonės 
konkurencingumą. 

Apskaičiuota, kad pajamos iš mokesčių, kuriuos gaus Europos cheminių medžiagų agentūra, 
bus gautos daugiausia  2010 m. pabaigoje ir 2011 m. pradžioje ir dėl to atsiras grynųjų pinigų 
srauto problema. Dėl didėjančio darbo krūvio, pvz., tikimasi, kad bus pateikta daug bylų dėl 
chemikalų, kurių pagaminama dideli tūriai, agentūra paprašė skirti daugiau pareigybių. 2010 
m. PBP numatyta įdarbinti šioje agentūroje 102 laikinuosius darbuotojus ir 18 pagal sutartis 
dirbančių darbuotojų. Tačiau 2010 m. PBP numatyta pradžios etapu skirti šiai agentūrai tik 30 
mln. EUR Bendrijos lėšų ir 8,7 mln. EUR iš asignuotųjų pajamų.. Suma sumažinta 41,8 proc. 
palyginti su 2009 m. 

Europos aplinkos agentūra atsakinga už pagrįstos ir nepriklausomos informacijos apie 
aplinką teikimą valstybėms narėms ir Europos institucijoms ir kitoms suinteresuotosioms 
šalims siekiant padėti priimti informacija pagrįstus sprendimus dėl aplinkos gerinimo, 
aplinkos aspektų  įtraukimo į ekonomikos politikos kryptis ir siekiant tvarumo.

2010 m. PBP atsižvelgiama į 2 proc. metinę defliaciją, taigi numatyta Bendrijos subsidija 
siekia 35,258 mln. EUR. 

Darbuotojų skaičius pagal Europos aplinkos agentūros įsteigimo planą  2010 m. lieka 68 ir tai 
toks pat darbuotojų skaičius kaip 2009 m.

Europos ligų kontrolės ir prevencijos centro, įsikūrusio Stokholme, misija – esamų ir 
atsirandančių grėsmių žmogaus sveikatai, kurias kelia infekcinės ligos, nustatymas, 
įvertinimas ir pranešimas apie jas. Svarbiausia šio centro vystymosi 2010 m. problema –
ekspertų konsultacijų, susijusių su visomis 55 ligų sritimis, už kurias Europos ligų kontrolės ir 
prevencijos centras atsakingas, užtikrinimas, o šiuo meti tai dar neužtikrinama. Taigi, 2010 m. 
PBP centrui numatyta 56,4 mln. EUR ir tai 13,5 proc daugiau palyginti su 2009 m. biudžetu. 

Pagal steigimo tvarkaraštį siūloma didinti vidinius darbuotojų pajėgumus įdarbinant 30 
laikinųjų darbuotojų ir 15 pagal sutartis dirbančių darbuotojų, ir 2010 m. viduryje bendras 
pareigybių skaičius siektų 315.

2010 m. Europos maisto saugos tarnyba pasiekė  visą darbo pajėgumą, kad galėtų teikti 
nepriklausomas mokslines konsultacijas visais klausimais, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai 
susiję su maisto sauga, įskaitant gyvūnų sveikatą ir gerovę, taip pat augalų apsaugą, kad būtų 
sustiprinta Europos maisto ir pašarų saugos sistema.

2010 m. PBP numatyta 72,996 mln. EUR suma, kuri yra beveik tokia pati kaip biudžeto 
valdymo institucijos balsavimu priimta 2009 m.
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Numatyta įdarbinti 85 darbuotojus siekiant sustiprinti Europos maisto saugos tarnybos 
galimybes vykdyti savo einamąją veiklą ir atlikti savo misiją. Tarnyba paprašė leisti įdarbinti 
dar 5 darbuotojus 2010 m., tačiau Komisija tam nepritarė, nes bendras Tarnybos darbuotojų 
skaičius jau gerokai padidintas palyginti su pradine finansine ataskaita.

PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Biudžeto 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. atkreipia dėmesį į ES aplinkos politikos vaidmenį, kad per ilgą laiką būtų pasiektas 
pasaulinis tvaraus vystymosi tikslas; pritaria Komisijos atsidavimui siekiant sėkmingų 
Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijos rezultatų Kopenhagoje 2009 m. gruodžio 
mėn., kai bus sudarytas naujas tarptautinis susitarimas dėl klimato laikotarpiui po 2010 
m.; pabrėžia, kad tai nesutrukdys sprendimas, susijusiems su biudžetu, dėl pasiūlymo 
skirti papildomų lėšų pagal teminę programą „Aplinka ir tvarus gamtos išteklių, įskaitant 
energiją,  valdymas, įskaitant energiją“ ir pagal vystymosi ir bendradarbiavimo priemonę;

2. pabrėžia, kad ES biudžeto prioritetai privalo atspindėti iššūkius, susijusius su tvaria 
energija ir kova su klimato kaita; pabrėžia, kad šiems prioritetams reikės papildomų 
biudžeto išteklių; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia sunkumus, su kuriais susiduria Komisija 
įgyvendindama biudžeto eilutę „Kovos su klimato kaita veiksmai“ (07 03 12), nes nėra 
teisinio pagrindo; ragina Komisiją toliau tirti galimybes, pagal kurias būtų galima 
įgyvendinti balsavimu patvirtintus įsipareigojimų asignavimus, sudarančius 20 mln. EUR, 
remiantis esamu teisiniu pagrindu ar esamomis priemonėmis; prašo, kad kitame 
daugiametės finansinės programos pasiūlyme, kurį Komisija ketina priimti iki 2011 m. 
liepos 1 d., būtų tinkamai apsvarstyta klimato kaitos klausimų biudžetinius aspektus;

3. pabrėžia, kad LIFE+ programa svarbi kaip nuosekli finansinė priemonė, pagal kurią 
galimas kryptingas ir supaprastintas metodas, skirtas aplinkos politikai vystyti ir 
įgyvendinti; pripažįsta būtinybę, kad visa mokėjimų asignavimų suma, numatyta 2010 m. 
preliminaraus biudžeto projekte (PBP) ir lygi 167 mln. EUR, būtų naudojama laikantis 
mokėjimų režimo, pagrįsto teisinio pagrindo reikalavimais; ragina Tarybą apsvarstyti savo 
požiūrį, susijusį su šiuo sumažinimu;

4. džiaugiasi, kad įgyvendinama 2008-2013 m. visuomenės sveikatos programa; pripažįsta, 
kad reikalinga visa mokėjimų asignavimų suma, numatyta 2010 m. PBP sutartiniams 
finansiniams įsipareigojimams vykdyti; primena Komisijai, kad reikia užtikrinti rentabilų 
turimų asignavimų įgyvendinimą, turint mintyje Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomąją 
agentūrą;

5. dar kartą pabrėžia, kad reikia kelti visuomenės sąmoningumą dėl tabako vartojimo žalingo 
poveikio, įskaitant pasyvųjį rūkymą, ir reiškia susirūpinimą, kad Bendrijos tabako fondas, 
teikiantis finansinę paramą informavimo ir švietimo projektams, bus baigtas 2010 m.; 
prašo Komisijos kuo greičiau pristatyti tolesnes iniciatyvas;

6. dar kartą pabrėžia, kad reikia, jog decentralizuotos agentūros gautų tinkamą finansavimą, 
kad galėtų vykdyti joms patikėtas užduotis, nemažindamos fondų, skirtų kitai Bendrijos 
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veiklai; pritaria Komisijos sprendimui atsižvelgti į biudžetą valdančios institucijos 
prašymus atsižvelgti į asignuotąsias pajamas, kai rengs decentralizuotų agentūrų 2010 m. 
PBP; atsižvelgdamas į tai, primena Komisijai Europos Parlamentp rezoliucijos dėl 2009 
m. biudžeto antrojo svarstymo 39 dalį, kurioje teigiama, kad šios agentūros, pvz. Europos 
vaistų agentūra ir Europos cheminių medžiagų agentūra, labai priklausančios nuo įplaukų, 
gautų iš mokesčių, vis dar galės panaudoti asignuotųjų pajamų priemonę, kad turėtų 
reikiamą biudžetinį lankstumą;

7. atkreipia dėmesį į Komisijos pastangas laikytis Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 176/2002 45 straipsnio1 reikalavimų, pagal kurį prašoma pateikti 
ataskaitą apie Europos įstatymų dėl mokesčių, kuriuos reikia mokėti Europos maisto 
saugos tarnybai,  įgyvendinamumą ir pagrįstumą; Komisija turėjo paskelbti šią ataskaitą 
iki 2005 m. kovo mėn.; reiškia susirūpinimą, kad Komisija ketina pristatyti galutinę 
ataskaitą Parlamentui ir Tarybai tik 2010 m. trečią ketvirtį; atsižvelgdamas į tai primena 
Komisijai, kad dėl mokesčių gali sumažėti našta Europos biudžetui ir atsiras galimybių  
remti kitus prioritetus nekeliant grėsmės Europos maisto saugos tarnybos 
nepriklausomybei ir mokslinėms konsultacijoms.

                                               
1 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų 
teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su 
maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1).


