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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina Biudžeto komitetą į savo 
pranešimą dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. 
daugiametė finansinė programa, įtraukti šiuos pasiūlymus:

Aplinkos ir klimato politikos programa (LIFE) 

1. suteikti būtinų lėšų aplinkos ir klimato politikai, geriau panaudoti esamas priemones, 
sustiprinti energetikos saugą, sukurti efektyviai išteklius naudojančią ir atsparią klimato 
kaitai ekonomiką ir padidinti Sąjungos konkurencingumą, sukuriant daugiau ir 
ekologiškesnių darbo vietų;

2. aplinkos ir klimato srityse užtikrinti investicijas taikant tiek įtraukimo principą, tiek 
specialiąją priemonę (programą LIFE), klimato kaitos politikai skirti 20 proc. DFP lėšų;

3. skirti lėšas Pasauliniam klimato ir biologinės įvairovės fondui; 

4. paskirti lėšas Europos regioninės plėtros fondui ir jas skirti energijos vartojimo 
efektyvumui, atsinaujinantiems energijos šaltiniams, inovacijoms ir MVĮ paramai;

5. Aplinkosaugos, ypač miestų aplinkos ir oro taršos, projektams skirti Sanglaudos fondo 
paramą, atsisakant makroekonominių sąlygų;

Programa „Sveikata ekonomikos augimui skatinti“ 

6. mano, kad sveikatos apsaugos sektorius (vienas didžiausių ES sektorių, kuris sudaro 10 
proc. BVP ir užima 10 proc. ES darbo rinkos, ir kuriame dirba didesnis nei vidutinis 
darbuotojų, turinčių tretinį išsilavinimą, skaičius) yra labai svarbus Europai, atsidūrusiai 
krizėje; pabrėžia programos „Sveikata ekonomikos augimui skatinti“, skirtos  2014–2020 
m. laikotarpiui, svarbą ir pabrėžia, kad iki 2020 m. ES truks milijono sveikatos apsaugos 
srities darbuotojų, todėl programa turėtų darbo rinkai suteikti stimulą;

Sąjungos civilinės saugos mechanizmas

7. pabrėžia augantį gaivalinių ir žmogaus sukeltų nelaimių skaičių ir pavojingumą ir tai, kad 
klimato kaita gali sukelti dar didesnes nelaimes; skirti dėmesį Sąjungos civilinės saugos 
mechanizmui dėl veiksmų Sąjungos viduje, suteikiant atitinkamas biudžeto lėšas;

8. paskirti 70 proc. biudžeto veiksmams pagal 3 biudžeto išlaidų kategoriją ir 30 proc. lėšų 
ne pagal 4 išlaidų kategoriją.


