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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. visapusiškai remia principą, kuriuo remiantis ES lėšomis būtų gerinama bendra Europos 
aplinkos ir visuomenės sveikatos būklė ir taip būtų prisidėta prie strategijoje „ES 2020“ 
nustatytų tikslų siekio; palankiai vertina tai, kad strategijoje „ES 2020“ sprendžiamas 
tausesnės, išteklių požiūriu veiksmingesnės ir ekologiškesnės ekonomikos, kaip 
prioritetinės politikos srities, klausimas, ir pabrėžia, kad į tai būtina atsižvelgti tobulinant 
teisinį pagrindą ir skiriant finansavimą;

2. todėl atkreipia dėmesį į tai, kad 2012 m. biudžeto projekto 07 antraštinėje dalyje „Aplinka 
ir klimato politika“ pateikta bendra veiklos išlaidų suma sudaro 401,792 mln. eurų, t. y., 
palyginti su patvirtintu 2011 m. biudžetu, įsipareigojimų asignavimai padidinti 2,60 proc., 
ir taip pat pažymi, kad visuomenės sveikatos politikai pasiūlyti veiklos asignavimai 
padidinti 2,4 proc. palyginti su 2011 m., t. y. skirta 206,106 mln. eurų suma;

3. teigiamai vertina tai, kad 2012 m. biudžeto projekte išskirtinis prioritetas teikiamas 
aplinkos ir klimato politikai; yra įsitikinęs, kad iki 354,755 mln. eurų padidinus bendrų 
asignavimų sumą siekiant sėkmingai įgyvendinti programą „LIFE+“ turi būti proporcingai 
užtikrinti ir mokėjimų asignavimai;

4. apskritai reiškia susirūpinimą, kad Taryba mažina mokėjimų asignavimus siekdama 
dirbtinai didinti mokėjimų maržas; yra įsitikinęs, kad bet kuriuo atveju lėšos turi būti 
suteiktos, kadangi programos įgyvendinamos sėkmingai ir kadangi būtina imtis priemonių 
aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos srityse;

5. prašo valstybes nares toliau gerinti ES aplinkos apsaugos teisės aktų įgyvendinimą; ragina 
Komisiją savo ruožtu stiprinti savo taikomas pažeidimo procedūras – teikti papildomą 
paramą atitinkamiems skyriams ir (arba) informuoti apie atvejų skaičių; prašo parengti 
atitinkamas duomenų bazes, kurios būtų prieinamos visuomenei;

6. laikosi nuomonės, kad vienas iš būdų užtikrinti gerą visuomenės sveikatą yra subalansuota 
mityba vartojant įvairius ir sveikus maisto produktus; pažymi, kad 2011 m. 
balandžio mėn. Europos Teisingumo Teismas (ETT) nusprendė iš dalies panaikinti 
Komisijos reglamentą (EB) Nr. 983/20081 dėl maisto produktų iš intervencinių atsargų 
skyrimo labiausiai nepasiturintiems asmenims; reiškia susirūpinimą dėl Europos 
Komisijos pareiškimo apie drastišką atitinkamų biudžeto asignavimų ES maisto 
paskirstymo vargingiausiems Bendrijos asmenims programai sumažinimą, ypač žinant, 
kad kilus finansų ir ekonomikos krizei daugelyje valstybių narių susidarė sudėtinga 
socialinė padėtis; ragina Komisiją ir Tarybą rasti būdą tęsti Maisto paskirstymo 
vargingiausiems Bendrijos asmenims programą, kad jos negalėtų užginčyti Teismas ir kad 
būtų išsaugoti reikiami asignavimai, būtini paskirstyti maistui, kuris skirtas labiausiai 

                                               
1 2008 m. spalio 3 d. Reglamentas, kuriuo patvirtinamas planas skirti valstybėms narėms 

2009 biudžetiniais metais lėšų maisto produktams iš intervencinių atsargų labiausiai 
nepasiturintiems asmenims Bendrijoje tiekti.
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nepasiturintiesiems;

7. pakartoja, kad būtina išsamiau informuoti visuomenę apie žalingą tabako vartojimo, 
įskaitant pasyvų rūkymą, poveikį; remia Komisijos pastangas tęsti kampaniją HELP už 
gyvenimą be tabako skiriant 10 mln. eurų pagal visuomenės sveikatos programą;

8. dar kartą pabrėžia, jog norint, kad decentralizuotos agentūros vykdytų savo senąsias ir ES 
įstatymų leidėjo bei Komisijos priskirtas naująsias funkcijas, joms būtinas adekvatus 
finansavimas ir pakankamas skaičius darbuotojų; dar kartą pareiškia, jog nepritaria, kad, 
siekiant sumažinti ES biudžeto paramą agentūroms, kurių veikla priklauso nuo mokesčių, 
pvz., Europos vaistų agentūrai (EMA), būtų naudojamos asignuotosios pajamos;

9. pažymi, kad būtina persvarstyti teisės aktų dėl farmakologinio budrumo finansinę 
ataskaitą remiantis pradiniu Komisijos teisėkūros pasiūlymu, į kurį įtraukti dar 
23 darbuotojų postai; atkreipia dėmesį į tai, kad EMA priskirtos naujos užduotys, ir ragina 
Komisiją pateikti persvarstytą finansinę ataskaitą ir mokesčių reglamentą gerokai prieš 
teisės akto įsigaliojimą 2012 m. liepos 1 d.; pakartoja, kad yra įsipareigojęs EMA teisės 
aktų dėl retųjų vaistų rengimo srityje;

10. pažymi, kad už kai kuriuos papildomus reikalavimus, susijusius su teisės aktų dėl klimato 
ir energetikos paketu, kurį parengti prašė valstybės narės ir Komisija (pvz., dėl darbo CO2
ir automobilių srityje), galėtų būti atsakinga Europos aplinkos agentūra (EEA); pripažįsta, 
kad nustatant naujus prioritetus ir perskirstant darbuotojus atlikti šias naujas užduotis nėra 
visiškai įmanoma ir todėl palankiai vertina EEA biudžeto projektą;

11. pripažįsta, kad Europos cheminių medžiagų agentūrai (ECHA) būtina pradėti įgyvendinti 
naujas jai priskirtas užduotis, pvz., tvarkyti paraiškas leidimams gauti ir rengti Komisijai 
mokslines nuomones, kuriomis remiantis būtų priimami ES sprendimai dėl leidimų 
suteikimo, taip pat atlikti užduotis, susijusias su valstybių narių valdžios institucijų 
atliekamų cheminių medžiagų vertinimų koordinavimu ir su šiais vertinimais susijusių 
sprendimų priėmimu; todėl atkreipia dėmesį į ECHA prašymą skirti jai dešimt naujų postų 
(šie nauji postai poveikio biudžetui neturės);

12. taip pat pabrėžia, kad bet koks finansinių ataskaitų, susijusių su teisės aktais dėl biocidinių 
medžiagų ir dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo, persvarstymas turi būti 
grindžiamas galutiniu teisėkūros susitarimu ir kad prireikus agentūrai turėtų būti užtikrinta 
pakankamai lėšų; atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją pateikti išsamią informaciją apie 
biudžeto ir personalo išteklius, kurie buvo atitinkamų Komisijos generalinių direktoratų 
sutaupyti minėtąsias užduotis pradėjus įgyvendinti ECHA.
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TRUMPAS PAGRINDIMAS
Bendroji informacija
Europos Sąjungos bendrasis biudžetas – tai dokumentas, kuriame pateikiama Europos 
bendrijai ir Europos atominės energijos bendrijai kasmet reikalinga bendra pajamų ir išlaidų 
suma ir kuriuo remiantis leidžiama šias lėšas panaudoti.

Balandžio 20 d. Komisija pateikė 2012 m. biudžeto projektą, pagal kurį iš viso numatyta 
147 435,442 mln. eurų įsipareigojimų asignavimų. Tai atitinka 1,12 proc. BNP. Taip palikta 
1 603,5 mln. eurų marža palyginti su daugiametėje finansinėje programoje (DFP) nustatyta 
bendra metine viršutine riba (2007–2013 m. DFP). Bendra mokėjimų asignavimų suma –
132 738,713 mln. eurų, t. y. 1,01 proc. BNP.

Pasak Komisijos, biudžeto projekte atsižvelgta į šiuo metu valstybėse narėse vykdomą 
mokesčių konsolidavimą ir į susijusius sunkumus. Siūlomas bendro asignavimų lygio 
padidinimas yra svarbus indėlis į Europos ekonomikos gaivinimą ir augimą, o dabar, kai 
sparčiai vykdomos visos svarbiausios programos, tai ir neišvengiama Sąjungos sutartinio 
įsipareigojimo atsižvelgti į vis didesnius einamaisiais ir ankstesniais metais neįvykdytus 
įsipareigojimus pasekmė. Tvarkinga mokėjimų asignavimų raida būtina ir siekiant išvengti 
tolesnio neįvykdytų įsipareigojimų didėjimo.

Liepos 7 d. Nuolatinių atstovų komitetas (COREPER) priėmė savo poziciją dėl 2012 m. 
biudžeto projekto. Turėtų būti skirta 146 245,338 mln. eurų įsipareigojimų asignavimų ir 
129 088,042 mln. eurų mokėjimų asignavimų.

Ši pozicija grindžiama 2011 m. vasario mėn. Tarybos išvadose pateiktu principu dirbti 
remiantis 2012 m. nustatytomis biudžeto gairėmis, vadovautis metodu, kurį taikant būtų 
sudarytas biudžeto drausmės ir patikimo finansų valdymo nuostatas atitinkantis biudžetas, taip 
pat atsižvelgti į ekonominius ir biudžeto apribojimus valstybėse narėse, užtikrinti adekvatų 
finansavimą vadovaujantis įvairiais Europos Sąjungos prioritetais ir griežtai kontroliuoti pagal 
visas DFP išlaidų kategorijas ir subkategorijas numatytus mokėjimų asignavimus.

Baigus rašytinę procedūrą, 2011 m. liepos 25 d. Taryba priims savo poziciją dėl 2012 m. ES 
biudžeto.

Atskiri biudžetai, priklausantys Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
komiteto kompetencijai

Programa „LIFE+“
2012 m. biudžeto projekte ypatingas prioritetas teikiamas aplinkos apsaugos ir kovos su 
klimato kaita veiksmams. Tai atspindi pagal programą „LIFE+“ ir atitinkamas biudžeto 
eilutes pasiūlytų asignavimų dydis.

Komisija siūlo padidinti bendrą programai „LIFE+“ skirtų asignavimų sumą iki 354,755 mln. 
eurų, t. y. 4,3 proc. palyginti su 2011 m. biudžetu (340,2 mln. eurų). Tai atitinka finansinio 
programavimo nuostatas.
Šią padidintą sumą ketinama skirti finansuoti visų politikos sričių, įskaitant kovos su klimato 
kaita, projektams, remti priemones, kurias Komisija taiko siekdama remti kovos su klimato 
kaita politiką ir teisės aktus, taip pat remti nevyriausybines organizacijas (NVO), politikos 
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rėmimo priemones, atsižvelgti į vis didesnius administracinės paramos, susijusios su atranka, 
stebėsena ir projektų rezultatų sklaida, reikalavimus ir į vertinimo reikalavimus.

Kai tai susiję su biudžeto eilute 07 01 04 05 („Administracinė parama veiklai klimato 
politikos srityje“), būtinos didesnės lėšos siekiant spręsti klausimą dėl naujų reikmių, 
susijusių su informacijos apie veiklą klimato politikos srityje publikavimu (įskaitant garso ir 
vaizdo produkciją), taip pat finansuoti Bendrijos nepriklausomo sandorių žurnalo ir registrų 
(atlikus pagal direktyvą reikalaujamus patobulinimus) ir kitų itin svarbių IT sistemų (susijusių 
su ozono sluoksnį ardančiomis medžiagomis) priežiūrai ir prieglobai.

COREPER yra pasiūlęs stipriai mažinti įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus pagal visas 
susijusias biudžeto eilutes.

Pasauliniai su aplinkos apsauga susiję klausimai
Nuo 2007 m. išorės veiksmai aplinkos apsaugos srityje įtraukti į išorės veiksmų priemones 
pagal 21 politikos sritį („Vystymasis“). Pirmiausia jie vykdomi vadovaujantis temine 
programa „Aplinka ir tvarus gamtos išteklių, įskaitant energiją, valdymas“ (ENTRP) 
(biudžeto projekto 21 04 skyrius). Vis dėlto turėtų būti pažymėta, kad Komisija siūlo gerokai 
padidinti pagal šią biudžeto eilutę numatytus išteklius (skirti 200,7 mln. eurų įsipareigojimų 
asignavimams ir 170,0 mln. mokėjimų asignavimams). Vadovaujantis įsipareigojimu, 
prisiimtu pagal Kopenhagos susitarimą, 50 mln. eurų sumą ketinama skirti padengti 
išlaidoms, susijusioms su klimato kaitos poveikio besivystančiose šalyse švelninimu ir 
prisitaikymu prie jo.

Taryba siūlo mažinti pagal šią biudžeto eilutę numatytas lėšas: įsipareigojimų asignavimus 
siūloma mažinti 1,5 mln. eurų, mokėjimų asignavimus – 30,5 mln. eurų.

Vieninteliai pagal 07 antraštinę dalį likę asignavimai skirti privalomiems įnašams, susijusiems 
su daugiašaliais aplinkos apsaugos susitarimais, kurių šalis yra Bendrija, pvz., su Jungtinių 
Tautų bendrąja konvencija dėl klimato kaitos ir Kioto protokolu, su Biologinės įvairovės 
konvencija ir t. t. 2012 m. siūlomos panašios biudžeto lėšos, kaip ir 2011 m. (3,1 mln. eurų).

Turėtų būti atkreiptas dėmesys į tai, kad COREPER taip pat sumažino ES tarptautiniams 
įnašams skirtas lėšas.

Visuomenės sveikata
Vadovaujantis bendru 2008–2013 m. visuomenės sveikatos programos paketu, šiai programai 
skirtos lėšos padidintos 1,240 mln. eurų. Nors didžiausia atsakomybė už visuomenės sveikatą 
tenka valstybėms narėms, o visuomenės sveikatos programos poveikis ES gyventojams iš 
esmės yra netiesioginis, ES atlieka pagrindinį vaidmenį skatindama valstybes nares imtis 
veiksmų ir reformų, ypač srityse, kur labai svarbus bendradarbiavimas ES lygmeniu ir kur turi 
būti įgyvendinami, atnaujinami ar kuriami ES teisės aktai. Veiksmais, kurie atliekami pagal 
visuomenės sveikatos programą, papildomi valstybių narių veiksmai geresnės sveikatos 
priežiūros ir ligų prevencijos srityse ir jiems suteikiama pridėtinė vertė.
Iki 2010 m. kampanija HELP už gyvenimą be tabako buvo finansuojama lėšomis, kurios buvo 
išskaičiuojamos iš pagalbos tabako produkcijos gamintojams (5 proc., kaip nustatyta 
Reglamento Nr. 1782/2003 110 str.), t. y. buvo perkeliamos pagal 2 išlaidų kategorijų 
numatytos žemės ūkio išlaidoms skirtos lėšos (16 mln. eurų per metus). Kadangi 2009 m. 
subsidijos tabako produkcijos gamintojams buvo nutrauktos, 2010 m. buvo paskutinieji metai, 
kai buvo gautos pagal 2 išlaidų kategoriją skiriamos lėšos. Nuo 2011 m. nerūkymo kampanija 
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finansuojama remiantis visuomenės sveikatos programa. 2012 m. kampanijai numatyta skirti 
10 mln. eurų.

Veterinarinės priemonės
Biudžeto projekte numatyta 17,050 mln. eurų sumažinti veterinarinėms priemonėms skirtą 
sumą. Bendra 2012 m. siūloma suma – 333 mln. eurų. Sprendimo sumažinti lėšas priežastis 
yra tai, kad, kaip tikimasi, nebebus taip dažnai skiepijama ir imamasi kitų priemonių nuo 
mėlynojo liežuvio ligos ir kad ketinama skirti lėšų skubios pagalbos fondo priemonėms. Tai 
siejama su tuo, kad ši veikla neapibrėžta, nes priklauso nuo to, ar liga pratrūks. Komisija 
patvirtino, kad prireikus skirs papildomų lėšų skubios pagalbos fondui.
Susitarta dėl 2 mln. eurų didesnės sumos augalų sveikatos priemonėms siekiant finansuoti 
papildomas apsaugos nuo pušinio stiebinio nematodo protrūkio priemones, taip pat užtikrinti 
dviejų tipų vabzdžių ir raudonojo palmių straubliuko kontrolę.

Susitarta dėl dar 2 mln. eurų didesnės sumos naujoms priemonėms pašarų ir maisto kontrolės 
srityje, siekiant finansuoti pasikeitusią ES etaloninių laboratorijų veiklą ir papildomos 
laboratorijos bičių sveikatos srityje sukūrimą (Komisijos reglamentas Nr. 208/2011).

COREPER yra pasiūlęs sumažinti pagal atitinkamas biudžeto eilutes numatytas lėšas 
veterinarinėms priemonėms.

Bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai
2011 m. biudžete balsuota už 8 bandomuosius projektus ir parengiamuosius veiksmus, 
kuriuos įgyvendina Aplinkos generalinis direktoratas (DG ENV) arba Klimato politikos 
generalinis direktoratas (DG CLIMA).
Rengdama 2012 m. biudžeto projektą Komisija siūlo antrus metus tęsti parengiamuosius 
veiksmus „Klimato politikos ir prisitaikymo aspekto integravimas“ (biudžeto eilutė 07 03 13).

Decentralizuotos agentūros
Komisijos pateiktame 2012 m. biudžeto projekte 741,5 mln. eurų skirta decentralizuotų 
agentūrų veiklos ir administracinėms užduotims vykdyti. Ši suma sudaro 0,5 proc. viso ES 
2012 m. biudžeto projekto. Decentralizuotų agentūrų personalo planuose numatyti 
4851 postai (neskaitant pagal sutartis dirbančio personalo).

COREPER vadovaujasi šiuo principu:
– agentūroms, veikiančioms visu pajėgumu, lėšų nedidinti, naujų postų neskirti;
– agentūroms, kurioms priskirtos naujos funkcijos, lėšas padidinti daugiausia 1,5 proc., skirti 

1/3 reikalaujamų postų, pritarti savo lėšomis 
finansuojamiems postams;

– agentūroms, kurios pradeda vykdyti veiklą, lėšas padidinti, tačiau suma negali viršyti 3/4 
pagal 1 ir 2 antraštę numatytų lėšų sumos, skirti 3/4 
reikalaujamų postų.

 Europos aplinkos agentūra (EEA)
Agentūra turi įgyvendinti papildomas užduotis, susijusias su ES aplinkos apsaugos (oro 
kokybės) ir kovos su klimato kaita teisės aktuose išdėstytomis stebėsenos ir atskaitomybės 
nuostatomis, taip pat vykdyti kai kuriuos papildomus reikalavimus, susijusius su teisės aktų 
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dėl klimato kaitos ir energetikos paketu, kurį parengti prašė valstybės narės ir Komisija (pvz., 
darbo CO2 ir automobilių srityje).

Todėl Komisija pasiūlė 8,2 proc. padidinti biudžeto išteklius (atsižvelgiant į asignuotąsias 
pajamas, susijusias su dvejų ankstesnių metų pertekliumi) ir numatyti du papildomus postus.

 Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) 
Biudžeto projekte agentūrai 2012 m. nenumatyta skirti jokių finansinių indėlių.
Tačiau būtina atsižvelgti į naujas užduotis, susijusias su teisės aktais biocidinių medžiagų ir 
pavojingų medžiagų eksporto ir importo srityse (išankstinio pranešimo apie sutikimą (IPS) 
tvarka). Biocidinių medžiagų atveju (biudžeto eilutės 07 03 60 01 ir 07 03 60 02) ECHA 
užduotys, susijusios su teisėkūros institucijos numatytais biocidiniais produktais, palyginti su 
pradiniu Komisijos pasiūlymu (COM(2009)267), gerokai papildytos ir tikimasi, kad į tai bus 
atsižvelgta Tarybos bendrojoje pozicijoje. Šiuo etapu sumos, kurias prašoma skirti 2012 m. 
biudžeto projekte, atspindi sąmatas, įtrauktas į pradinę 2009 m. Komisijos pateiktą teisės akto 
finansinę ataskaitą. Kai bus priimta Tarybos bendroji pozicija, Komisija, atsižvelgdama į 
užduočių biocidinių medžiagų srityje, kurias ketinama priskirti agentūrai, mastą, turi pateikti 
komunikatą dėl bendrosios pozicijos kartu su persvarstyta finansine teisės akto ataskaita, 
kuriame prireikus būtų atspindėta papildoma atsakomybė ir lauktini kiekybiniai rezultatai. 
Todėl tinkamu metinės biudžeto procedūros metu Komisija turėtų atitinkamai patikslinti 
reikalingus 2012 m. biudžeto išteklius, susijusius su ECHA darbuotojais ir indėliais iš ES 
biudžeto. Pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo atveju, remiantis Komisijos 
pasiūlymu dėl Reglamento (EB) Nr. 689/2008 persvarstymo, siekiama jį suderinti su teisės 
aktais dėl cheminių medžiagų klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo. Taip ECHA galės 
dalyvauti įgyvendinant vadinamąją išankstinio pranešimo apie sutikimą (IPS) tvarką. 
Tikimasi, kad Komisija pateiks pasiūlymą per antrąjį 2011 m. ketvirtį (biudžeto eilutės 
07 03 70 01 ir 07 03 70 02).

 Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC)
 Komisijos patvirtintos ES subsidijos siekia 57,3 mln. eurų. Tai 1,4 mln. eurų mažiau negu 
prašė ECDC, tačiau atitinka Komisijos taisyklės taikymo tvarką. ECDC nesikreipė su 
prašymu padidinti darbuotojų skaičių.

 Europos maisto saugos tarnyba (EFSA)
Komisijos patvirtintos ES subsidijos siekia 77,121 mln. eurų (įskaitant asignuotąsias 
ankstesniųjų metų pajamas). Palyginti su 2011 m. iš viso ši suma padidėjo 2 proc., tačiau ji 
0,37 mln. eurų mažesnė negu prašė EFSA. EFSA nesikreipė su prašymu padidinti darbuotojų 
skaičių.

 Europos vaistų agentūra (EMA)
Visas 2012 m. biudžeto projektas, kurį skirti prašė EMA, sudarė 238,4 mln. eurų, įskaitant 
171,2 mln. eurų įplaukas už mokesčius. Taigi ES indėlis kurį prašė skirti EMA, sudarė 
57,1 mln. eurų, įskaitant 9,8 mln. eurų asignuotųjų pajamų. 17,8 mln. eurų iš šios sumos buvo 
numatyta naujoms reikmėms, susijusioms su reglamentu dėl farmakologinio budrumo. Jam 
įgyvendinti turi būti numatyti papildomi postai. Tačiau pasikeitus užduotims, kurias ketinama 
vykdyti, šios reglamento dėl farmakologinio budrumo rengimo sąmatos neatitinka pradinių 
finansinių ataskaitų, kurioms pritarė Komisija ir kuriose nurodyti dar 23 personalo nariai. 
Taip pat buvo numatyta papildomas išlaidas dengti iš mokesčių. Šie mokesčiai nepradės 
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galioti nuo 2012 m. liepos 1 d., todėl sąnaudas turi padengti ES. Vis dėlto Komisija 
nusprendė, kad nepersvarsčius Komisijos patvirtintos finansinės ataskaitos, kuriai pritarė 
Parlamentas ir Taryba, neįmanoma padidinti EMA skirtų lėšų reglamentui dėl farmakologinio 
budrumo rengti. Patvirtinus šią naują finansinę ataskaitą Komisija pasiūlys tvirtinti 2012 m. 
biudžetą. Todėl Komisijos priimtame biudžeto projekte į EMA personalo planą įtraukti dar 
23 darbuotojai, kaip buvo planuota pradinėje finansinėje ataskaitoje.


