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PASIŪLYMAI

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

1. pažymi, kad kova su klimato kaita ir veiksmingas gamtinių išteklių panaudojimas yra du 
prioritetai, nustatyti strategijoje „Europa 2020“ ir kad klimato veiksmų prioritetas taip pat 
paskatino sukurti specialų generalinį direktoratą, skirtą klimato politikai, kaitos mažinimui 
ir prisitaikymui; vis dėlto mano, kad klimato kaita yra ES politikos horizontalus 
prioritetas;

2. atkreipia dėmesį į pasikeitusį šios išlaidų kategorijos 7 antraštinės dalies pavadinimą 
„Aplinka ir kovos su klimato kaita veiksmai“; teigiamai vertina specialių biudžeto skyrių 
kovos su klimato kaita veiksmų srityje sukūrimą (07 11, 07 12 ir 07 13) ir pastebi tai, kad 
siūloma skirti daugiau asignavimų ES politikai ir teisės aktams kovos su klimato kaita 
veiksmų srityje įgyvendinti;

3. teigiamai vertina bendrą asignavimų, skirtų programai LIFE+, padidinimą iki 333,5 mln. 
EUR, tai reiškia 8,68 proc. padidėjimą palyginus su 2010 m. biudžetu, ir pažymi, kad 
padidinus asignavimus bus finansuojamas išteklių projektams visose politikos srityse, 
įskaitant klimato sritį, padidinimas, išteklių Komisijos paramos priemonėms, skirtoms 
politikai ir teisės aktams klimato srityje, padidinimas 60 proc. ir paramos NVO lygmens 
išsaugojimas bei politikos paramos priemonės aplinkos srityje;

4. pažymi, kad po tam tikrų veiksmų ir tarnybų reorganizavimo naujoje Komisijoje biudžeto 
nomenklatūrą taip pat reikia pritaikyti, ypač civilinę saugą priskyrus Humanitarinės 
pagalbos generalinio direktorato kompetencijai;

5. dar kartą pabrėžia, kad reikia didinti visuomenės sąmoningumą dėl tabako vartojimo 
žalingo poveikio, įskaitant pasyvųjį rūkymą, ir yra susirūpinęs, kad Bendrijos tabako 
fondo, iš kurio teikiama finansinė parama informavimo ir švietimo projektams, 
egzistavimas bus nutrauktas 2010 m.; reikalauja sukurti naują teisinį pagrindą siekiant 
tęsti šios sėkmingos sąmoningumo didinimo priemonės taikymą ir ragina Komisiją, t. y. 
Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinį direktoratą ir Sveikatos ir vartotojų apsaugos 
generalinį direktoratą, rasti patenkinamą sprendimą, kad kampanija būtų tęsiama 
pereinamuoju laikotarpiu;

6. yra įsitikinęs, kad Europos cheminių medžiagų agentūros 2011–2013 m. finansinis 
programavimas pernelyg optimistinis, ir mano, kad mintis, jog ši agentūra 2011 m. galės 
pati finansuoti savo veiklą, yra labai nerealistinė;  nurodo, kad iš mokesčių gaunamų 
pajamų 2011 m. sąmata paremta 2006 m. atliktais įvertinimais; prašo nustatyti atsargumo 
priemones, kurios būtų taikomos atsiradus poreikiui;

7. žino, kad biocidams skirtų teisės aktų srityje agentūrai reikia skirti daugiau lėšų, jei 
būsimam papildomų Europos cheminių medžiagų agentūros užduočių vykdymui reikės 
parengiamųjų veiksmų;

8. nurodo, kad ES išlaidos Europos vaistų agentūrai (EVA) kasmet mažėja, nors ES 
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teisėkūros institucija agentūrai, kuri turėtų būti finansuojama iš ES dotacijų, skiria 
papildomas visuomenės sveikatos funkcijas; be to, pastebi, kad dėl to vis daugiau 
visuomenės sveikatos veiksmų turi būti taip pat dotuojami įplaukomis iš mokesčių, taigi 
su visuomenės sveikata susijusi veikla turės būti mažinama, nes EVA reikia skirti 
prioritetinį dėmesį jos veiklai, susijusiai su mokesčiais; taigi yra susirūpinęs dėl Komisijos 
ketinimo EVA asignuotąsias įplaukas vėl įtraukti į EVA numatyto biudžeto projekto 
skaičiavimus;

9. patvirtina Europos vaistų agentūros teisinę pareigą visas pateikiamas paraiškas dėl vaistų 
sutvarkyti per nustatytą laikotarpį; pažymi, kad dėl šios priežasties didesnis paraiškų 
skaičius reiškia ne tik tai, kad gaunama daugiau mokesčių įplaukų, bet ir tai, kad reikia 
daugiau darbuotojų šioms paraiškoms tvarkyti; taigi remia EVA prašymą įsteigti 48 
laikinųjų profesinę patirtį turinčių specializuotų mokslinių darbuotojų pareigybes be jokio 
poveikio ES biudžetui, nes šios pareigybės finansuojamos tik iš mokesčių;

10. reiškia susirūpinimą dėl to, kad iki 340 mln. eurų planuojama sumažinti įsipareigojimų 
asignavimų visuomenės sveikatos, veterinarijos ir fitosanitarijos priemonėms finansuoti, ir 
pabrėžia, kad reikia išlikti budriems siekiant likviduoti gyvūnų ligas;

11. atkreipia dėmesį į Komisijos (Sveikatos ir vartotojų apsaugos GD) sąmoningą delsimą 
vykdyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002 45 straipsnio 
nuostatas, pagal kurias iki 2005 m. kovo mėn. reikalaujama parengti konsultacinį 
dokumentą dėl galimybės priimti ES teisės aktus dėl Europos maisto saugos tarnybos 
(EMST) renkamų mokesčių ir tokio sprendimo pagrįstumo; taip pat primena, kad 2010 m. 
biudžete dėl to paties klausimo tam tikra suma buvo įrašyta į rezervą.
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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Bendrosios aplinkybės

2011 m. biudžeto procedūra yra pirmoji procedūra, vykdoma pagal Lisabonos sutartį, ir bus 
vienas svarstymas, kurį reikia baigti susitarimu dėl visų išlaidų su kita biudžeto valdymo 
institucija biudžeto derinimo procedūros metu.
2011 m. biudžeto projektą (BP) iš viso sudaro 142 576,4 mln. EUR įsipareigojimų 
asignavimų ir 130 147,2 mln. EUR mokėjimų asignavimų, taigi paliekama 1 224,4 mln. EUR 
įsipareigojimų asignavimų ir 4 417,8 mln. EUR mokėjimų asignavimų marža. Šios sumos 
sudaro atitinkamai 1,15 proc. ir 1,05 proc. 2011 m. prognozuojamų gauti ES bendrųjų 
nacionalinių pajamų (BNP).

Atskiras biudžetas, susijęs su Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 
kompetencija. Aplinka

Klimato kaita

Kova su klimato kaita ir veiksmingas gamtinių išteklių panaudojimas yra du pagrindiniai 
strategijos „Europa 2020“ prioritetai. Kovos su klimato kaita veiksmų prioritetas paskatino 
2010 m. vasario mėn. sukurti specialų generalinį direktoratą, skirtą klimato kaitos politikai 
(klimato kaitos mažinimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos), – Klimato politikos generalinį 
direktoratą.

Aplinkai ir kovos su klimato kaita veiksmams teikiamą didelį prioritetą taip pat atspindi pagal 
programą LIFE+ ir atitinkamas biudžeto eilutes siūlomų asignavimų dydis.

Komisija siūlo didinti bendrą programos LIFE + asignavimų dydį nuo 306,855 mln. EUR 
asignavimų 2010 m. iki 333,500 mln. EUR, t. y. 8,68 proc. padidėjimas palyginus su 2010 m. 
biudžetu. Tai taip pat reiškia pradinio programos finansinio programavimo padidinimą 
7,4 mln. EUR, kurį Komisija taip pat siūlo atspindėti 2012 m. ir 2013 m. asignavimuose.

Šiuo padidinimu visų pirma bus finansuojama:
- išteklių projektams visose politikos srityse, įskaitant klimato sritį, padidinimas pagal 07 

03 07 biudžeto eilutę (nuo 240 mln. EUR 2010 m. iki 260,13 mln. EUR pagal 2011 m. 
biudžeto projektą);

- išteklių Komisijos paramos priemonėms, skirtoms politikai ir teisės aktams klimato 
srityje, padidinimas 60 proc. (didinimas 7,2 mln. EUR nuo 2010 m. iki 2011 m.);

- tvari parama NVO ir politikos paramos aplinkai priemonėms, atsižvelgiant į didėjančius 
reikalavimus, susijusius su administracine parama projektų rezultatų atrankai, stebėsenai 
ir sklaidai atsižvelgiant į Audito Rūmų ir Europos Parlamento rekomendacijas vykdant 
2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą (projektų tvarumo skatinimas).

Atsižvelgiant į šiuos elementus 2011 m. biudžeto projekte priimta biudžeto nomenklatūra 
turint omenyje programą LIFE+ yra paremta šiais aspektais:

- dėl teisinio pagrindo reikalavimų paramą projektams ir NVO ir toliau administruos 
Aplinkos generalinis direktoratas (neįmanoma iš anksto nustatyti su klimato kaitos 
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klausimu susijusių prioritetų finansavimo sumos); - Biudžeto eilutės 07 01 04 01 ir 
07 03 07;

- priemonės, kurių ėmėsi Komisija paramos aplinkos politikai ir teisės aktų kūrimui ir 
įgyvendinimui srityse (įskaitant paramą projektų atrankai, stebėsenai, auditui, ir 
vertimui) taip pat ir toliau finansuojamos pagal 07 03 skyrių – biudžeto eilutės 07 01 04 
01 ir 07 03 07;

- sukurtos specialios biudžeto eilutės, skirtos paremti priemones, kurių ėmėsi Komisija 
remdama klimato kaitos politiką ir teisės aktų kūrimą ir įgyvendinimą (įskaitant 
sąmoningumo didinimą, leidinius, informacinių technologijų sistemas CITL ir ODS); 
specialios biudžeto eilutės – biudžeto eilutės 07 01 04 05 ir 07 12 01.

LIFE+

Komisijos finansinis sprendimas dėl išlaidų pagal 2010 m. biudžetą buvo priimtas 2009 m. 
spalio mėn.

Kvietimas teikti paraiškas buvo paskelbtas 2010 m. gegužės 4 d., iš viso numatyta 
240 000 000 EUR suma. Pasiūlymai dėl projektų turėtų būti nusiųsti atitinkamoms 
nacionalinėms institucijoms ne vėliau kaip iki 2010 m. rugsėjo 1 d. Po to nacionalinės 
institucijos pasiūlymus dėl projektų iki 2010 m. spalio 4 d. nusiųs Europos Komisijai ir 
Komisija patikrins numatytus projektus atsižvelgdama į programos LIFE+ tinkamumo 
kriterijus ir įvertins pasiūlymus remdamasi programos LIFE+ laimėtojų atrankos ir nustatymo 
kriterijais. Galutinio finansavimui atrinktų projektų paskelbimo tikimasi 2011 m. liepos –
rugpjūčio mėn., o projektai turėtų prasidėti anksčiausiai 2011 m. rugsėjo 1 d.
Kvietimas teikti paraiškas finansuojamas pagal bendrą įsipareigojimą, prisiimtą atsižvelgiant į 
Finansinio reglamento 76 straipsnį ir Įgyvendinimo taisyklių 92 straipsnį atitinkamai sumai, 
suteikiant galimybę susitarimus dėl dotacijų su jų gavėjais pasirašyti iki 2011 m. pabaigos.

Taigi turimi 2010 m. įsipareigojimų asignavimai bus visiškai panaudoti.
Tikimasi, kad mokėjimų asignavimų lygmuo (167 mln.) bus visiškai išnaudotas.

Europos aplinkos agentūra

Siūloma didinti Europos aplinkos agentūros subsidijas 2 proc. (iš esmės metinis defliatorius):

- personalo plano padidinimas viena pareigybe siekiant paremti agentūros vaidmenį 
Pasaulinėje aplinkos ir saugumo stebėsenos sistemoje (angl. GMES);

- subsidijos subalansavimas iš naujo 1 ir 2 antraštinių dalių naudai siekiant paremti 
agentūros vidutinės trukmės laikotarpio solidžios vidaus ekspertizės kūrimo strategiją.

2009 m. Europos aplinkos agentūros biudžeto rezultatai rodo 851 673 EUR perviršį, kurį 
Europos Komisija panaudojo kaip asignuotąsias įplaukas, kad numatytų agentūros biudžeto 
projektą, kaip reikalavo biudžeto valdymo institucija ne iš mokesčių finansuojamų agentūrų 
atžvilgiu.
Taigi pagal 2011 m. biudžeto projektą reikalaujama asignavimų suma yra 35 105 327 EUR ir 
visa ES subsidijos suma atsižvelgiant į asignuotąsias įplaukas, padengtas iš 2009 m. perviršio, 
yra 35 975 000 EUR.
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Pasauliniai aplinkosaugos reikalai

Nuo 2007 m. išorės veiksmai aplinkos srityje įtraukti į išorės veiksmų priemones pagal 21 
politikos sritį („Vystymasis“), o ypač vykdomi pagal ENTRP (teminę programą „Aplinka ir 
tvarus gamtos išteklių, įskaitant energiją, valdymas“ BP 21 04 skyriuje).

Pagal 7 antraštinę dalį ir toliau teikiami asignavimai yra asignavimai, skirti privalomiems 
įnašams, susijusiems su daugiašaliais susitarimais aplinkos srityje, kuriuos sudarė Bendrija, 
pvz., Jungtinių Tautų bendroji konvencija dėl klimato kaitos ir Kioto protokolas, Biologinės 
įvairovės konvencija ir t. t. Siūlomi biudžeto asignavimai 2011 m. lieka nepakeisti lyginant su 
2010 m. lygmeniu (3 000 000 EUR). Biudžeto nomenklatūros požiūriu ji padalijama tarp 07 
02 skyriaus (Pasauliniai aplinkosaugos reikalai) ir naujo 07 11 skyriaus (Pasauliniai su 
klimato politika susiję klausimai), pagal pastarąjį padengiami privalomi įnašai, susiję su 
tarptautinių susitarimų klimato ir ozono sluoksnį ardančių medžiagų srityje pasirašymu 
(Jungtinių Tautų bendroji klimato kaitos konvencija ir Kioto protokolas, Vienos konvencija ir 
Monrealio protokolas).
Reikėtų pažymėti, kad pagal Kopenhagos susitarimą Komisija siūlo didelį teminės programos 
„Aplinka ir tvarus gamtos išteklių, įskaitant energiją, valdymas“(biudžeto eilutė 21 04 01) 
išteklių didinimą, visų pirma:

- vadovaujantis įsipareigojimu pagal Kopenhagos susitarimą, 50 mln. EUR sumą siekiant 
finansuoti klimato kaitos mažinimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos veiksmus 
besivystančiose šalyse;

- papildomus 15 mln. EUR siekiant paremti Pasaulinį klimato kaitos aljansą su mažiausiai 
išsivysčiusiomis šalimis.

Atskiras biudžetas, susijęs su Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 
kompetencija. Visuomenės sveikata ir maisto sauga

Visuomenės sveikata

Sveikatos programa (17 03 06) su 45,7 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų 2010 m. ir 47,06 
mln. EUR įsipareigojimų asignavimų, siūlomų 2011 m., siekiama papildyti nacionalinę 
politiką ir skatinti valstybių narių, stojančiųjų valstybių ir tarptautinių organizacijų 
bendradarbiavimą.

Jos trys pagrindiniai tikslai yra gerinti piliečių sveikatos apsaugą, gerinti sveikatingumą, 
kaupti ir skleisti informaciją ir žinias apie sveikatą. Nedidelis padidinimas atitinka finansinį 
programavimą.

Bendra visuomenės sveikatai (17 03) numatyta 205,11 mln. EUR suma reiškia sumažinimą 
15,77 mln. EUR palyginus su 2010 m. biudžetu. Sumažinimas iš esmės susijęs su reglamento, 
pagal kurį numatytas tabako gamintojų Tabako fondo informacinių kampanijų prieš rūkymą 
finansavimas, galiojimo pasibaigimu.

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro biudžetas buvo sumažintas 3,49 mln. EUR, nes 
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ne visos jo lėšos buvo panaudotos praėjusiais metais. Nepanaudotas lėšas Europos Komisija 
panaudojo kaip asignuotąsias įplaukas, kad nustatytų agentūros biudžeto projektą.

Europos vaistų agentūra

EVA ES įnašas siekia 38,42 mln. EUR, iš kurių 5,477 mln. yra asignuotosios įplaukos. 
Komisija vėl ignoruoja Parlamento balsavimo dėl nuo mokesčių priklausomų agentūrų 
asignuotųjų įplaukų rezultatus.

Be to, reikia pažymėti, kad 2011 m. gali reikėti papildomų asignavimų vaistų teisės aktų 
rinkiniui, dėl kurio šiuo metu vyksta diskusijos Europos Parlamente ir Taryboje.

Maisto ir pašarų sauga ir veterinarijos priemonės

Vadovaujantis principu „nuo ūkio iki stalo“, taikomu maisto ir pašarų saugai, šiais veiksmais 
siekiama pagerinti visą maisto sektoriaus grandinę. Šis sektorius visiškai suderintas ES 
lygmeniu. Vis dėlto 2011 m. siūloma 340,3 mln. EUR pagal 17 04 skyrių (Maisto ir pašarų 
sauga) palyginus su 354,9 mln. 2010 m. 

Šis sumažinimas daugiausia susijęs su gyvūnų ligų išnaikinimo priemonėmis (15 mln. EUR) 
ir Neatidėliotinos pagalbos fondo priemonėmis (10 mln. EUR). Gyvūnų ligų išnaikinimo 
priemonių srityje tai įvyko dėl skiepijimų nuo mėlynojo liežuvio ligos ir kitų priemonių prieš 
šią ligą sumažėjimo. Lėšų, skirtų Neatidėliotinos pagalbos fondo priemonėms, sumažinimas 
yra mokėjimų atlikimo netikrumo pasekmė, nes jis priklauso nuo ligų protrūkio. Jei staiga 
poreikis padidėtų dėl protrūkio, asignavimai būtų greitai suteikti.
Buvo pasiūlytas 4 mln. EUR padidinimas naujoms priemonėms pašarų ir maisto kontrolės 
srityje finansuoti, siekiant finansuoti ES etaloninių laboratorijų veiklos pokyčius ir galimą 
papildomos laboratorijos bičių sveikatos srityje sukūrimą.

Buvo pasiūlytas nedidelis padidinimas augalų sveikatos priemonių srityje (0,45 mln. EUR).  
Būtini papildomi ištekliai siekiant sudaryti sąlygas Komisijai įgyvendinti naujas užduotis ir 
įpareigojimus, suteiktus jai pagal įsigaliosiantį naują Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl 
augalų apsaugos produktų. Šios naujos užduotys ir įpareigojimai papildo nuolatinę augalų 
sveikatos srities administracinę veiklą, kuri praėjusiais metais buvo finansuojama pagal šią 
biudžeto eilutę.

Europos maisto saugos tarnyba

Planuojama EMST galutinės būstinės suteikimo data yra 2011 m. kovo mėn. ir EMST 
darbuotojai į naujas patalpas turėtų persikelti iki metų pabaigos. Pastato naudojimo išlaidas 
padengia esami biudžeto asignavimai, tačiau buvo pasiūlyta EMST biudžetą padidinti 
papildoma 3,29 mln. EUR suma siekiant padengti realias patalpų įrengimo, pereigos valdymo, 
dvigubos nuomos trijų mėnesių pereinamuoju laikotarpiu, perkraustymo, bendros įrangos ir 
kai kurių papildomų įrenginių išlaidas. 

Kitos biudžeto eilutės ENVI kompetencijoje
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Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA)

Pagal Komisijos pasiūlymą dėl reglamento dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir 
naudojimo (COM(2009)267), kuriame numatyta daug užduočių, susijusių su veikliųjų 
medžiagų vertinimu ir leidimų suteikimu nuo 2013 m. ir 2014 m., Komisija siūlo sukurti 
būtinas biudžeto eilutes subsidijų mokėjimui, kai tik reglamentas bus priimtas (biudžeto 
eilutės 07 03 60 01 ir 07 03 60 02). Vis dėlto nenumatyta asignavimų, kad agentūra galėtų 
atlikti būtinus parengiamuosius veiksmus, susijusius su jos naujomis užduotimis 2011 m. 
pabaigoje ir 2012 m.

Bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai

Pagal 2011 m. biudžeto projektą Komisija siūlo:

- sukurti naują parengiamąjį veiksmą „klimato veiksmų įtraukimas ir prisitaikymas“ 
(biudžeto eilutė 07 03 13);

- pratęsti parengiamąjį veiksmą „Juodosios jūros baseino aplinkos stebėsena ir bendroji 
Europos pagrindų programa, skirta Juodosios jūros regiono vystymuisi (biudžeto 
eilutė 07 02 04).

2010 m. biudžete buvo patvirtinti 9 bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai, iš kurių 8 
įgyvendina Aplinkos GD ir 1 – Sveikatos ir vartotojų apsaugos GD.


