
PA\787882EN.doc PE427.267v01-00

LV United in diversity LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

2009/2002(BUD)

3.8.2009

ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Budžeta komitejai

par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, 
III iedaļa — Komisija
(C7-0000/2009 – 2009/2002(BUD))

Atzinumu sagatavoja: Jutta Haug



PA\787882LV.doc PE427.267v01-00

LV

PA_NonLeg



PA\787882LV.doc PE427.267v01-00

LV

ĪSS PAMATOJUMS

Vispārīga informācija

Eiropas Savienības vispārējais budžets ir instruments, ar kura palīdzību nosaka un apstiprina 
ieņēmumu un izdevumu kopējo summu, kas katru gadu tiek uzskatīta par nepieciešamu 
Eiropas Kopienai un Eiropas Atomenerģijas kopienai.

Komisija š.g. 29. aprīlī iepazīstināja ar 2010. finanšu gada provizorisko budžeta projektu 
(PBP), kurā saistību apropriācijām ir atvēlēti EUR 138 563,547 miljoni jeb 1,18 % no NKI, 
kas ir par 1,54 % vairāk nekā 2009. gada budžetā. Ņemot vērā daudzgadu finanšu shēmā 
(2007.–2013. gada DFS) noteikto vispārējo ikgadējo maksimālo apjomu, rezervē atliek 
EUR 1754,3 miljoni.

Maksājumu apropriācijas paredzētas EUR 122 322,2 miljonu apmērā, kas atbilst 1,04 % no 
NKI. Tas ir par 5,3 % vairāk nekā 2009. gada budžetā.

Saskaņā ar Komisijas sniegto informāciju ekonomikas atveseļošana ir nākamā gada izdevumu 
galvenais mērķis, un tās priekšlikumā lielākā līdzekļu daļa (45 %) tiek novirzīta izaugsmes un 
nodarbinātības pasākumiem, lai palīdzētu atjaunot konkurētspēju Eiropas Savienībā. 
Svarīgāko pētniecības un enerģētikas programmu līdzekļi palielināsies par vairāk nekā 12 %, 
palielināsies arī līdzekļi kohēzijas politikai; paredzēts, ka ES-12 saņems 52 % no Kohēzijas 
fonda un struktūrfondu līdzekļiem.
2010. gada PBP pēc izdevumu kategorijas 

SAISTĪBU APROPRIĀCIJAS 
PĒC IZDEVUMU KATEGORIJAS 

Miljardos 
EUR

% no 
kopējā 
budžeta

Izmaiņas % 
pret 2009*

1. Ilgtspējīga izaugsme
               Konkurētspēja 
               Kohēzija

62,2
12,8
49,4

44,9
9,2

35,6

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

2. Dabas resursu saglabāšana un apsaimniekošana
          Tiešie maksājumi un ar tirgu saistīti izdevumi
          Lauku attīstība, vide un zivsaimniecība

59,0
43,8
15,2

42,6
31,6
11,0

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

3. Pilsonība, brīvība, drošība un tiesiskums
          Brīvība, drošība un tiesiskums
          Pilsonība

1,6
1,0
0,6

1,2
0,7
0,5

+7,6
+13,5

-0,3

4. ES nozīme pasaules līmenī 7,9 5,7 +1,8

5. Administratīvie izdevumi (visu ES iestāžu)
               tai skaitā Komisijas

7,9
3,6

5,7
2,6

+2,1
+0,9

Saistību apropriācijas – kopā 138,6 100,0 +3,8

% no ES-27 NKI 1,8
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* Neieskaitot 2009. gadā veiktos ārkārtas pasākumus: ekonomikas atveseļošanas plānu, Solidaritātes fondu un 
pārtikas mehānismu.

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas kompetencē esošie 
individuālie budžeti

2010. gada PBP 7. sadaļā „Vide” ar vidi saistītiem pasākumiem paredzētā darbības izdevumu 
kopējā summa ir EUR 363,963 miljoni. Ņemot vērā 19 06. nodaļā civilās aizsardzības 
intervencēm trešās valstīs paredzētos līdzekļus, kopējā summa, kas jāpārvalda Vides 
ģenerāldirektorātam, ir EUR 371,96 miljoni. 10,6 % samazinājumu salīdzinājumā ar 
2009. gada budžetu var izskaidrot ar LIFE+ programmai paredzēto saistību apropriāciju 
būtisko palielinājumu, par ko budžeta lēmējinstitūcija nobalsoja 2009. gadā.

17 03. nodaļā „Sabiedrības veselība” un 17 04. nodaļā „Pārtikas un barības nekaitīgums” ir 
paredzēti EUR 405 miljoni, lai īstenotu Eiropas līmeņa pasākumus, kas papildina dalībvalstu 
līmeņa darbības.

LIFE+

2010. gads būs LIFE+ programmas, kas stājās spēkā 2007. gada jūnijā, ceturtais īstenošanas 
gads, un tā ir vienīgais tikai videi paredzētais instruments, kas aptver plašu darbību klāstu, 
kuras pārvalda Komisija un dalībvalstis.

Komisijas 2010. gada budžeta priekšlikumā attiecībā uz apropriācijām tiek pilnībā ievērots 
finanšu plānojums, un tas paredz darbības budžetu (07 03 07. pantā) EUR 291,855 miljonu 
apmērā, t. i., par 7,8 % vairāk nekā 2009. gada PBP. Administratīvās pārvaldības izdevumi 
(07 01 04 01. postenis) salīdzinājumā ar 2009. gadu ir samazināti par 12,5 % — ierosinātā 
summa ir EUR 15 miljoni. Lai nodrošinātu šim instrumentam paredzēto summu, par kuru tika 
pieņemts kopīgs lēmums, darbības pozīcijai 07 03 07 tika papildus iekļauti sākotnēji tehniskās 
palīdzības budžeta pozīcijai plānotie EUR 2,4 miljoni.

Saskaņā ar Komisijas sniegto informāciju vairāk nekā 78 % no kopējās apropriāciju summas 
būs paredzēti tādu projektu finansēšanai, kuri nodrošina Eiropas pievienoto vērtību, un to 
atlasei Eiropas Komisija izsludinās uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, turklāt vismaz 
EUR 120 miljoni no kopējās summas tiks veltīti dabas un bioloģiskās daudzveidības 
projektiem. Komisija sagaida arī, ka palielināsies to projektu skaits, kas saistīti ar stratēģisku 
pieeju politikas izstrādei un īstenošanai klimata pārmaiņu un ilgtspējīgas ražošanas un 
patēriņa jomā. Lai gan Komisija pagājušogad konstatēja projektu priekšlikumu skaita nelielu 
samazinājumu, ko iespējams, izraisīja, ekonomikas krīze un dalībvalstu valdību veiktais 
līdzfinansējuma samazinājums, tā turpinās un pat pastiprinās centienus, lai uzlabotu 
priekšlikumu kvalitāti un programmas atpazīstamību. Iecerētais samazinājums vēl būtu 
jāapsver, ņemot vērā klimata pārmaiņu radītos sarežģītos uzdevumus un daudzus citus vides 
apdraudējumus. Apmēram EUR 50 miljoni ir paredzēti ES līmeņa atbalsta pasākumiem 
tiesību aktu īstenošanai un pilnveidošanai vides jomā, kā arī izpratnes veicināšanas 
pasākumiem un ieinteresēto personu iesaistīšanai šajā procesā, atbalstot NVO, kas darbojas 
galvenokārt vides aizsardzības un vides kvalitātes uzlabošanas jomā Eiropas mērogā.

2010. gadam pieprasīto maksājumu apropriāciju summa (EUR 167 miljoni) atspoguļo LIFE+
programmai faktiski vajadzīgo maksājumu apjomu, ņemot vērā parasto izmaksas tempu un 
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finansētajiem projektiem un pasākumiem paredzēto maksājumu veikšanas grafiku.

Civilā aizsardzība

Civilās aizsardzības finanšu instrumentu trešās valstīs pieņēma 2007. gada martā, un ES 
civilās aizsardzības mehānisma pārstrādāto versiju pieņēma 2007. gada novembrī. Izmantojot 
trešām valstīm paredzēto instrumentu, tiek plānots segt izdevumus, kas ir saistīti ar ekspertu 
piesaistīšanu palīdzības vajadzību novērtēšanai un Eiropas palīdzības sniegšanas atvieglošanai 
trešās valstīs, un ES mehānisma izmantošanai dalībvalstīs katastrofu gadījumā, kā arī 
izdevumus par Eiropas civilās aizsardzības palīdzības transportēšanu katastrofu gadījumā un 
ar to saistīto loģistiku. Šim instrumentam 2010. gada PBP 19 06 05. budžeta pozīcijā 
paredzēti EUR 8 miljoni. Aptuveni EUR 3,7 miljoni šādām intervencēm ES teritorijā, 
izmantojot Kopienas mehānismu ārkārtas gadījumiem, ir paredzēti 07 04 01. budžeta pozīcijā.

Komisija atgādina, ka to budžeta līdzekļu faktiskā izmantošana, kuri paredzēti reaģēšanai 
nopietnu neparedzamu ārkārtas situāciju gadījumos, ir pilnībā atkarīga no katastrofu biežuma.

Vispārēji vides jautājumi

Kopš 2007. gada ārējās darbības vides jomā tiek finansētas ar attīstības sadarbības 
instrumenta palīdzību (21. sadaļa „Attīstība”) un it īpaši, izmantojot tematisko programmu 
videi un ilgtspējīgai dabas resursu, tostarp enerģijas, pārvaldībai, kura attiecas uz attīstības 
politikas vides dimensiju un citiem ārpolitikas virzieniem, kā arī palīdz popularizēt Eiropas 
Savienības vides un enerģētikas politiku ārzemēs.

Vienīgās apropriācijas, kas palikušas 7. sadaļā „Vide”, ir tās, kas paredzētas obligāto iemaksu 
veikšanai saistībā ar daudzpusējiem nolīgumiem vides jomā, kuru noslēgšanā piedalījusies arī 
Kopiena, piemēram, ar ANO Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām un Kioto 
Protokolu, Konvenciju par bioloģisko daudzveidību, Konvenciju par ozona slāņa aizsardzību 
un Monreālas Protokolu utt. 2010. gadam ierosinātais budžeta piešķīrums ir saglabāts 
2009. gada līmenī — EUR 3 miljoni.

Eiropas Komisija savā ikgadējā politikas stratēģijā 2010. gadam norādījusi, ka viena no 
2010. gada budžeta jaunajām prioritātēm ir ANO klimata pārmaiņu konferences veiksmīgs 
noslēgums, kura notiks 2009. gada decembrī Kopenhāgenā un kura noteiks jaunos 
starptautiskos noteikumus klimata pārmaiņu jomā laikposmam pēc 2012. gada. Šajā kontekstā 
un ņemot vērā sarunu rezultātus, Komisija ir paziņojusi, ka 2009. gada rudenī, nosūtot 
budžeta lēmējinstitūcijai 2010. gada budžeta grozījumu vēstuli, ierosinās iekļaut papildu 
summas tematiskajai programmai „Vide un dabas resursu, tostarp enerģijas, ilgstspējīga 
pārvaldība” (12 04 01. budžeta pozīcija), ko finansē ar attīstības sadarbības instrumenta 
palīdzību. Šie papildu līdzekļi ir nepieciešami, lai veiktu ieguldījumus veiktspējas celšanā 
nolūkā izstrādāt un īstenot zemas oglekļa emisijas attīstības stratēģijas un pastiprināt ar 
Pasaules klimata pārmaiņu aliansi (PKPA) saistītās darbības jaunattīstības valstīs.

Sabiedrības veselības programma

Otrā sabiedrības veselības programma attiecas uz laikposmu no 2008. līdz 2013. gadam. 
Programmas galvenie mērķi ir uzlabot informēšanu un zināšanas par veselību Eiropā, 
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pastiprināt ar veselību saistītās informācijas vākšanu, analīzi, apmaiņu un izplatīšanu, uzlabot 
veiktspēju, lai ātri reaģētu uz veselības apdraudējumiem, aizsargāt pilsoņus pret šādiem 
apdraudējumiem, veicināt labu veselību un novērst saslimšanu, veicot darbības, kas saistītas 
ar veselībai svarīgiem faktoriem. Kopienas līmeņa darbības papildina dalībvalstu pasākumus 
un palielina to pievienoto vērtību.

2010. gada PBP pilnībā atbilst finanšu plānojumam un paredz saistību apropriācijas 
EUR 45,7 miljonu apmērā. 2010. gadā Komisijas darbība koncentrējas uz nevienlīdzības 
samazināšanu veselības jomā Eiropā, pretvēža pasākumiem, bērnu imunizācijas pārrobežu 
aspektiem un ieteikumiem attiecībā uz vakcināciju pret sezonālo gripu.

2010. gadam pieprasīto maksājumu apropriāciju summa (EUR 24 miljoni) atspoguļo 
programmai vajadzīgo faktisko maksājumu apjomu. Projektu vidējais ilgums ir trīs gadi. Tā 
kā 2010. gads ir trešais īstenošanas gads, maksājumiem vajadzīgās summas ir tādas, kā 
norādīts PBP.

Veselības aizsardzības programmas galveno daļu pārvalda Veselības un patērētāju 
izpildaģentūra, kas darbojas ar pilnu jaudu. 2010. gadā EUR 7,11 miljoni no programmas 
kopējā finansējuma ir paredzēti administratīviem uzdevumiem.

Tabakas fonds

Ar Kopienas Tabakas fonda palīdzību tiek atbalstīti projekti, kuru mērķis ir, izglītojot un 
informējot, uzlabot sabiedrības izpratni par tabakas lietošanas kaitīgo ietekmi. Apropriācijas 
tiek darītas pieejamas, izmantojot atbalstu par tabaku. Saskaņā ar Padomes Regulas (EK) 
Nr. 470/2008 110.m pantu pārvietojumi no atbalstam par tabaku paredzētās pozīcijas uz 
Tabakas fondu ir pagarināti līdz 2008. un 2009. gadam. Atbilstīgā summa attiecīgajam 
kalendārajam gadam ir 5 % no atbalsta par tabaku.

2010. gada PBP paredzēta summa EUR 16,9 miljonu apmērā, kas jāietur no 2009. gada 
atbalsta par tabaku, jo vispārējie noteikumi par tiešo atbalstu nosaka, ka maksājumi jāveic 
nākamajā gadā pēc tā gada, par kuru tie pienākas.

Tomēr stāvoklis ir satraucošs, jo finansiālais atbalsts Tabakas fondam un tā kampaņām 
tuvojas beigām. Ir jānovērš tāda politika, kas nepārprotami ir pretrunā dažādajām ES 
smēķēšanas apkarošanas kampaņām. Tabakas lietošana ir vienīgais no izplatītākajiem 
novēršamajiem nāves cēloņiem Eiropas Savienībā, kurš katru gadu izraisa vairāk nekā 
pusmiljonu nāves gadījumu Eiropas Savienībā un vairāk nekā miljonu nāves gadījumu Eiropā 
kopumā. Tiek lēsts, ka smēķēšana ir cēlonis 25 % no visiem vēža izraisītajiem nāves 
gadījumiem un 15 % no visiem nāves gadījumiem Eiropas Savienībā.

Pārtikas un barības nekaitīgums

17 04. nodaļas galvenais mērķis ir ar preventīvu pasākumu un krīžu pārvaldības palīdzību pēc 
iespējas samazināt kaitīgo ietekmi uz cilvēka un dzīvnieku veselību un tirgiem un samazināt 
risku visā pārtikas ķēdes garumā.

Pārtikas ķēdes sektoru reglamentējošie noteikumi ir pilnībā saskaņoti ES līmenī, un ES 
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darbību mērķis ir turpināt uzlabojumus visā pārtikas ķēdes garumā. Šajā sakarībā ir paredzēts 
līdzekļu palielinājums par EUR 1 miljonu, lai atbalstītu pasākumus saistībā ar izglītošanu par 
barības un pārtikas kontroli, Kopienas laboratoriju darbību un Kopienas drošākas pārtikas 
stratēģijas izstrādi, kopējam piešķīrumam sasniedzot EUR 26 miljonus saistību apropriācijās.

Nopietnu dzīvnieku un augu slimību uzliesmojumi var ātri izplatīties starp dalībvalstīm un 
radīt būtiskus tiešus zaudējumus lauksaimniecībai un ievērojamus netiešus zaudējumus 
Eiropas ekonomikai kopumā. Kopienas finansiālais atbalsts, nodrošinot līdzekļus papildus 
valsts finanējumam, palīdz paātrināt dzīvnieku slimību apkarošanu ar vakcinēšanas 
programmu un slimību kontroles palīdzību un veicina pasākumu saskaņošanu Kopienas 
līmenī. Līdzekļu palielinājums 17 04 01 01. budžeta postenī „Dzīvnieku slimību apkarošana” 
salīdzinājumā ar 2009. gada budžetu tika panākts, galvenokārt pateicoties dalībvalstu 
lūgumam. Ir paredzēts pastiprināt infekciozā katarālā drudža un salmonellas uzraudzības un 
apkarošanas programmu.

Izmēģinājuma projekti un sagatavošanas darbības

Izmēģinājuma projekti un sagatavošanas darbības parasti ir Parlamenta iniciatīvas. Šodien tie 
Parlamentam sniedz iespēju sagatavot un ierosināt jaunus politikas virzienus un darbības, kas 
bagātina Eiropas Savienības darbu un kas var novest līdz tiesību aktu pieņemšanai, kuros ir 
iekļautas jaunas ES darbības un programmas. Šīs darbības ir definētas Finanšu regulas 
49. panta 6. punktā:

„a) apropriācijas eksperimentālām izmēģinājuma programmām, kas paredzētas, lai pārbaudītu 
kādas darbības īstenošanas iespējas un lietderību. Atbilstīgas saistību apropriācijas budžetā 
var iekļaut ne vairāk kā diviem secīgiem finanšu gadiem;

b) apropriācijas tādām sagatavošanas darbībām [..], kuras paredzētas, lai sagatavotu 
priekšlikumus ar nolūku pieņemt turpmākas darbības. Sagatavošanas darbības veic, ievērojot 
saskaņotu pieeju, un tās var būt dažāda veida. Atbilstīgas saistību apropriācijas var iekļaut 
budžetā ne vairāk kā trim saimnieciskajiem gadiem pēc kārtas. Likumdošanas procedūra ir 
jāpabeidz līdz trešā saimnieciskā gada beigām.”

Saistību apropriāciju maksimālais apjoms ir EUR 40 miljoni izmēģinājuma projektiem un 
EUR 100 miljoni sagatavošanas darbībām, tai skaitā EUR 50 miljoni — jaunām 
sagatavošanas darbībām. Apropriācijas tiek atskaitītas no rezervēm, kas pieejamas attiecīgajā 
izdevumu kategorijā.

2009. gadā budžeta lēmējinstitūcija nobalsoja par 15 izmēģinājuma projektiem un 
sagatavošanas darbībām, kurus īsteno Vides un Veselības un patērētāju aizsardzības 
ģenerāldirektorāti un kuru saistību apropriāciju kopsumma ir EUR 9 miljoni izmēģinājuma 
projektiem un EUR 16 miljoni — sagatavošanas darbībām.
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Izmēģinājuma projekti

2010. g. PBP
Nomenklatūra

Izd. 
kat.

Nosaukums 2008.g.
SA

2008.g.
MA

2009.g.
SA

2009.g.
MA

2010.g.
SA

2010.g.
MA

Atbild.
ĢD

17 03 08 1.a Jaunā nodarbinātības situācija veselības aprūpes 
nozarē: paraugprakse veselības aprūpes 
darbinieku profesionālās apmācības uzlabošanai, 
kā arī kvalifikācijas un atalgojuma 
paaugstināšanai

1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 500 000 p.m. 600 000 SANCO

07 03 11 2 Meža aizsardzība un saglabāšana p.m. 1 200 000 - p.m. - 900 000 ENV
07 03 15 2 Sēra dioksīda un slāpekļa oksīda emisiju 

tirdzniecība Baltijas jūras rajonā
1 000 000 1 000 000 2 000 000 2 300 000 p.m. 960 000 ENV

07 03 16 2 Preventīvu darbību izstrāde ar mērķi apturēt 
pārtuksnešošanos Eiropā

1 000 000 1 000 000 p.m. p.m. ENV

17 01 04 06 2 Uzlabotas metodes dzīvniekus saudzējošai 
dzīvnieku audzēšanai

1 000 000 1 000 000 p.m. p.m. p.m. p.m. SANCO

17 03 09 2 Komplekss pētījums par veselību, vidi, 
transportu un klimata pārmaiņām — iekštelpu un 
āra gaisa kvalitātes uzlabošana

4 000 000 4 000 000 p.m. 1 000 000 SANCO

07 04 02 3.b Pārrobežu sadarbība cīņā pret dabas katastrofām - 1 200 000 - 1 400 000 - 500 000 ENV
07 04 04 3.b Dalībvalstu sadarbības pastiprināšana cīņā pret 

meža ugunsgrēkiem
3 500 000 2 000 000 p.m. 800 000 p.m. 1 750 000 ENV

07 02 03 4 Melnās jūras baseina vides monitorings un 
Eiropas vienotā pamatprogramma Melnās jūras 
reģiona attīstībai

1 000 000 1 000 000 1 000 000 500 000 p.m. 800 000 ENV
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Sagatavošanās darbības

2010. g. PBP
Nomenklatūra

Izd. 
kat.

Nosaukums 2008.g.
SA

2008.g.
MA

2009.g.
SA

2009.g.
MA

2010.g.
SA

2010.g.
MA

Atbild.
ĢD

07 03 10 2 Natura 2000 1 000 000 1 600 000 p.m. 1 500 000 - 400 000 ENV
07 03 13 2 Integrēta piekrastes sakaru un riska pārvaldības 

sistēma
1 000 000 1 000 000 p.m. 500 000 - 220 000 ENV

07 03 17 2 Karpatu baseina klimats 2 500 000 2 500 000 p.m. p.m. ENV
07 04 05 2 ES ātrās reaģēšanas spējas 4 000 000 4 000 000 7 500 000 7 000 000 p.m. 600 000 ENV
17 04 03 03 2 Kontroles punkti (atpūtas pieturvietas) saistībā ar 

dzīvnieku pārvadāšanu
4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 p.m. 2 000 000 SANCO

17 02 03 3.b Uzraudzības pasākumi patērētāju aizsardzības 
politikas jomā

1 000 000 1 000 000 2 000 000 2 000 000 p.m. p.m. SANCO

2010. gada PBP pievienotā darba dokumenta IV daļa)
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Attiecībā uz izmēģinājuma projektiem un sagatavošanas darbībām 2010. gada PBP 
paredzētajām saistību apropriācijām Komisija ir iekļāvusi atgādinājumu „p.m.”, pamatojot to 
ar nepieciešamību saglabāt budžeta lēmējinstitūcijas prerogatīvas izmēģinājuma projektu un 
sagatavošanas darbību turpināšanai vai sagatavošanai.

Par jauno projektu īstenošanu 2009. gadā Komisijas rīcībā vēl nav nekādu iepriekšēju 
rezultātu, jo šie projekti atrodas agrīnā īstenošanas posmā.

Decentralizētās aģentūras — EMEA, ECHA, EVA, ESPKC un EFSA

Kopienas tiesību aktos nav decentralizētas aģentūras juridiskas definīcijas. Aģentūra ir 
Kopienas izveidota struktūra ar juridiskas personas statusu. Eiropas likumdevēja institūcija 
decentralizētas aģentūras izveido vairākos nolūkos, piemēram, lai sniegtu atsevišķus 
pakalpojumus, nodarbinātu kādas īpašas nozares ekspertus, veiktu regulatīvus un uzraudzības 
uzdevumus.

2010. gada PBP ir iekļautas apropriācijas 28 decentralizētām aģentūrām kopumā par 
EUR 660,666 miljoniem Kopienas subsīdiju, no kuriem EUR 79 miljoni ir paredzēti Eiropola 
iekļaušanai budžetā, jo iepriekš to finansēja dalībvalstu valdības. Decentralizētajām 
aģentūrām atvēlētā summa ir 0,47 % no 2010. gada PBP (EUR 139,489 miljardi).
Kopējais PBP paredzētais amata vietu skaits decentralizētajās aģentūrās ir 5027, kam 
jāpieskaita 833 līgumdarbinieku un 301,5 valstu norīkoto ekspertu vietas (kopā — 6211,5). 
Jauniekļautajam Eiropolam ir paredzētas 453 no šīm amata vietām.

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai ir uzticēta atbildība par 
Eiropas Zāļu aģentūru, Eiropas Ķīmisko vielu aģentūru, Eiropas Vides aģentūru, Eiropas 
Slimību profilakses un kontroles centru un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi.

Eiropas Zāļu aģentūra (EMEA) dalībvalstīm un Kopienas iestādēm sniedz vislabākās 
iespējamās zinātniskās konsultācijas par jebkuru jautājumu, kas saistīts ar cilvēkiem paredzētu 
un veterinārijā izmantojamu medicīnas produktu kvalitātes novērtēšanu, drošību un 
efektivitāti. Turklāt šī aģentūra veicina tādas vides izveidi, kas stimulē jauninājumus, atbalsta 
pārredzamību, saziņu un informācijas sniegšanu, nostiprina Eiropas zāļu tīklu un palielina 
aģentūras ieguldījumu zāļu regulēšanas darbībās starptautiskajā tirgū.

2010. gada PBP paredz Kopienas finansējumu EUR 37,112 miljonu apmērā, no kuriem 
EUR 10,265 miljoni ir piešķirtie ieņēmumi. Tas ir par 11,4 % mazāks nekā 2009. gadā un pat 
par 35,9 % mazāks nekā 2009. gada PBP paredzētais.

2010. gadā EMEA nāksies risināt uzdevumus saistībā ar uzlabotas terapijas zāļu regulas 
pilnīgu īstenošanu un būs jāveic visas nepieciešamās darbības, kuras paredz Komisijas Regula 
Nr. 1234/20081, ko piemēros, sākot ar 2010. gada 1. janvāri. Tādēļ EMEA 2010. gadam ir 
pieprasījusi 37 papildu amata vietas.
EMEA kompetencē ir arī 02 03 02 03. budžeta pozīcijas „Īpaša iemaksa medikamentiem reti 
sastopamu slimību ārstēšanai” izpilde. 2010. gada PBP ir paredzēti EUR 4,5 miljoni 

                                               
1 Komisijas 2008. gada 24. novembra Regula (EK) Nr. 1234/2008 par izmaiņu izskatīšanu cilvēkiem paredzētu 
zāļu un veterināro zāļu tirdzniecības atļauju nosacījumos
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salīdzinājumā ar EUR 5 miljoniem 2009. gadā.

2007. gada 1. jūnijā izveidotās Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras (ECHA) uzdevums ir 
pārvaldīt ķīmisko vielu reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu, kā arī vielu un 
maisījumu klasificēšanu un marķēšanu, lai nodrošinātu šo darbību saskaņotību Eiropas 
Savienības līmenī. Ķimikāliju reģistrēšanas, vērtēšanas, licencēšanas un ierobežošanas 
(REACH) procesi ir paredzēti, lai nodrošinātu papildu informāciju par šīm vielām, to drošu 
lietošanu un Eiropas rūpniecības konkurētspēju.

Tiek lēsts, ka ECHA saņemtie maksājumi tiks iekasēti 2010. gada beigās un 2011. gada 
sākumā, kas radīs naudas plūsmas problēmu. Ņemot vērā pieaugošo darba apjomu, piemēram, 
tādu dokumentu sagaidāmo lielo skaitu, kurus iesniedz par vielām lielos apjomos, aģentūra ir 
pieprasījusi amata vietu skaita palielinājumu. 2010. gada PBP paredzētas 102 papildu vietas 
darbiniekiem uz noteiktu laiku un 18 vietas līgumdarbiniekiem. Tomēr 2010. gada PBP šai 
aģentūrai darba uzsākšanas posmā paredzēts tikai Kopienas finansējums EUR 30 miljonu 
apmērā un EUR 8,7 miljoni no piešķirtajiem ieņēmumiem. Salīdzinājumā ar 2009. gadu šī 
summa ir samazinājusies par 41,8 %.

Eiropas Vides aģentūras (EVA) uzdevums ir sniegt dalībvalstīm, Eiropas iestādēm un citām 
ieinteresētajām personām pareizu un neatkarīgu informāciju par vides jautājumiem, lai tām 
palīdzētu pieņemt uz informāciju balstītus lēmumus par vides stāvokļa uzlabošanu, ar vidi 
saistītu apsvērumu integrēšanu ekonomikas politikā un virzīšanos uz ilgtspējīgu politiku.

2010. gada PBP ir ņemta vērā 2 % gada deflācija, līdz ar to paredzētais Kopienas subsīdiju 
apjoms ir EUR 35,258 miljoni.

EVA 2010. gada amatu sarakstā paredzētais darbinieku skaits ir saglabāts 2009. gada 
līmenī — 68.

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ESPKC), kas atrodas Stokholmā, 
uzdevums ir noteikt, novērtēt un darīt zināmus pašreizējos un jaunos apdraudējumus, ko 
cilvēku veselībai rada infekcijas slimības. Galvenais ESPKC attīstības uzdevums 2010. gadā 
būs nodrošināt ekspertīzi visās tā kompetencē esošajās 55 slimību jomās, kurās tā pagaidām 
vēl nav nodrošināta. Tādēļ 2010. gada PBP centram ir paredzēti EUR 56,4 miljoni, t. i., par 
13,5 % vairāk nekā 2009. gada budžetā.

Centra amatu saraksta projektā tā iekšējo darbinieku skaitu ir paredzēts palielināt par 
30 vietām darbiniekiem uz noteiktu laiku un 15 vietām līgumdarbiniekiem, līdz ar to 
darbavietu kopskaitam 2010. gadā sasniedzot 315.

2010. gadā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) darbosies ar pilnu jaudu, sniedzot 
neatkarīgas zinātniskās konsultācijas visos jautājumos, kas tieši vai netieši attiecas uz pārtikas 
nekaitīgumu, tostarp dzīvnieku veselības un labturības, kā arī augu aizsardzības jautājumiem, 
lai nostiprinātu Eiropas pārtikas un barības nekaitīguma sistēmu.

2010. gada PBP ir paredzēti EUR 72,996 miljoni, kas ir gandrīz tāda pati summa, par kuru 
2009. gadā nobalsoja budžeta lēmējinstitūcija.
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Lai pastiprinātu EFSA spēju veikt operatīvās darbības un pildīt savus pienākumus, tai kopumā 
ir paredzētas 85 līgumdarbinieku vietas. Iestāde 2010. gadam ir pieprasījusi vēl 5 darbiniekus, 
tomēr Komisija šo pieprasījumu neapstiprināja, jo iestādes kopējais darbinieku skaits jau ir 
būtiski palielināts salīdzinājumā ar sākotnējo finanšu pārskatu.

IEROSINĀJUMI

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

1. vērš uzmanību uz ES vides politikas nozīmi vispārējā ilgtspējīgas attīstības mērķa 
sasniegšanā ilgtermiņā; atbalsta Komisijas vēlmi panākt veiksmīgu iznākumu ANO 
klimata pārmaiņu konferencē, kas notiks 2009. gada decembrī Kopenhāgenā, klimata 
pārmaiņu jomā noslēdzot jaunu starptautisku nolīgumu laikposmam pēc 2012. gada; 
norāda uz to, ka tas neaizkavēs neviena budžeta lēmuma pieņemšanu attiecībā uz 
priekšlikumu piešķirt papildu līdzekļus saskaņā ar tematisko programmu „Vide un 
ilgtspējīga dabas resursu, tostarp enerģijas, pārvaldība” un attīstības sadarbības 
instrumentu;

2. uzsver, ka ES budžeta prioritātēs jāatspoguļo uzdevumi, kas saistīti ar ilgtspējīgu enerģiju 
un cīņu pret klimata pārmaiņām; atzīmē, ka šīm prioritātēm būs nepieciešami papildu 
budžeta līdzekļi; šajā kontekstā vērš uzmanību uz Komisijas grūtībām 07 03 12. budžeta 
pozīcijas „Ar klimata pārmaiņām saistīti pasākumi” izpildē juridiskā pamata trūkuma dēļ; 
mudina Komisiju izzināt turpmākās iespējas, kā saskaņā ar spēkā esošo juridisko pamatu 
vai instrumentiem izmantot saistību apropriācijas EUR 20 miljonu apmērā, par kurām 
nobalsojusi budžeta lēmējinstitūcija; prasa nākamajā daudzgadu finanšu shēmā, kuru 
Komisija plāno pieņemt līdz 2011. gada 1. jūlijam, pienācīgi ņemt vērā klimata pārmaiņu 
jautājumus;

3. norāda uz LIFE+ programmas nozīmību, jo tā ir saskaņots finanšu instruments labi 
organizētai un vienkāršotai pieejai, kas paredzēta vides politikas attīstības un īstenošanas 
atbalstam; atzīst visas 2010. gada PBP paredzētās maksājumu apropriāciju summas 
(EUR 167 miljoni) nepieciešamību, lai varētu veikt visus maksājumus, kas balstās uz 
juridiskā pamata prasībām; mudina Komisiju pārskatīt nostāju attiecībā uz šo 
samazinājumu;

4. atzinīgi vērtē 2008.–2013. gada sabiedrības veselības programmas īstenošanu; atzīst 
nepieciešamību pēc visas 2010. gada PBP paredzētās maksājumu apropriāciju summas, lai 
ievērotu finansiālās līgumsaistības; atgādina Komisijai, ka attiecībā uz Veselības un
patērētāju izpildaģentūru jānodrošina pieejamo apropriāciju rentabla izmantošana;

5. atkārtoti uzsver, ka jāveicina sabiedrības izpratne par tabakas lietošanas, tostarp pasīvās 
smēķēšanas, kaitīgo ietekmi, un pauž bažas par to, ka Kopienas Tabakas fonds, kas piešķir 
finansiālu atbalstu informēšanas un izglītības projektiem, beigs darbu 2010. gadā; prasa 
Komisijai pēc iespējas drīzāk iesniegt iniciatīvas par šā darba turpināšanu;

6. vēlreiz uzsver, ka decentralizētajām aģentūrām nepieciešams pienācīgs finansējums, lai 
tās varētu veikt savus uzdevumus, tomēr vienlaikus nesamazinot citām Kopienas 
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darbībām pieejamos līdzekļus; atzinīgi vērtē Komisijas lēmumu īstenot budžeta 
lēmējinstitūcijas prasības decentralizēto aģentūru 2010. gada PBP izstrādē ņemt vērā 
piešķirtos ieņēmumus; šajā kontekstā atgādina Komisijai Eiropas Parlamenta otrajā 
lasījumā pieņemtās 2009. gada budžeta rezolūcijas 39. punktu, kurā noteikts, ka „tām 
aģentūrām, kas lielā mērā ir atkarīgas no maksu radītiem ieņēmumiem”, piemēram, 
Eiropas Zāļu aģentūrai un Eiropas Ķīmisko vielu aģentūrai, „vēl aizvien vajadzētu ļaut 
izmantot piešķirto ieņēmumu instrumentu, lai tām nodrošinātu nepieciešamo budžeta 
elastību”;

7. atzīmē Komisijas centienus panākt atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
(EK) Nr. 178/20021 45. pantam, kas paredz, ka Komisijai līdz 2005. gada martam 
jāpublicē ziņojums par to, vai ir iespējams un ieteicams pieņemt Eiropas līmeņa tiesību 
aktu par maksām, ko saņem Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde; pauž bažas par to, ka 
Komisija apsver iespēju iesniegt galīgo ziņojumu Parlamentam un Padomei tikai 
2010. gada 3. ceturksnī; šajā kontekstā atgādina Komisijai, ka maksājumi varētu atslogot 
ES budžetu, ļaujot atbalstīt citas prioritātes un vienlaikus neapdraudot EFSA neatkarību un 
zinātnisko konsultāciju sniegšanu.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regula (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas 
aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz 
procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.)


