
AM\1069452LT.doc PE565.022v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

Europos Parlamentas
2014-2019

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

2015/2132(BUD)

20.7.2015

PAKEITIMAI
1 - 17

Nuomonės projektas
Giovanni La Via
(PE560.881v01-00)

Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai
(2015/2132(BUD))



PE565.022v01-00 2/11 AM\1069452LT.doc

LT

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1069452LT.doc 3/11 PE565.022v01-00

LT

Pakeitimas 1
Nicola Caputo

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. tuo pat metu aiškiai suvokia, kad šio 
komiteto kompetencijoje esančios politikos 
kryptys ir finansavimo priemonės yra 
nedidelio masto, palyginti su kitomis 
politikos kryptimis ir finansavimo 
priemonėmis pagal 2 ir 3 išlaidų 
kategorijas, taip pat kad joms nėra skiriama 
tiek dėmesio, kiek jo skiriama kitoms 
programoms ir fondams; todėl griežtai 
nesutinka su jokiu tolesniu finansavimo 
pagal programas ir biudžeto eilutes 
mažinimu, nes mažinimo poveikis būtų 
nepriimtinas; primygtinai ragina valstybes 
nares imtis įgyvendinti aplinkai ir klimatui 
palankią politiką, veiksmus ir projektus, 
kaip galimybę skatinti ekonomikos augimą, 
o ne kaip naštą;

2. tuo pat metu aiškiai suvokia, kad šio 
komiteto kompetencijoje esančios politikos 
kryptys ir finansavimo priemonės yra 
nedidelio masto, palyginti su kitomis 
politikos kryptimis ir finansavimo 
priemonėmis pagal 2 ir 3 išlaidų 
kategorijas, taip pat kad joms nėra skiriama 
tiek dėmesio, kiek jo skiriama kitoms 
programoms ir fondams; todėl griežtai 
nesutinka su jokiu tolesniu finansavimo 
pagal programas ir biudžeto eilutes 
mažinimu, nes mažinimo poveikis būtų 
nepriimtinas; primygtinai ragina valstybes 
nares imtis įgyvendinti aplinkai ir klimatui 
palankią politiką, veiksmus ir projektus, 
kaip galimybę skatinti ekonomikos augimą 
ir tvarų vystymąsi, o ne kaip naštą; 
pabrėžia, kad Sąjungoje MVĮ žalių darbo 
vietų kūrimą ir ekonomikos augimą taip 
pat lemia aplinkosaugos teisės aktų 
įgyvendinimas;

Or. it

Pakeitimas 2
Piernicola Pedicini, Marco Zanni, Eleonora Evi, Marco Affronte, Marco Valli

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pripažįsta, kad valstybių narių lygmeniu 
esama griežtų biudžeto apribojimų ir kad 
konsolidavimo pastangos tebededamos 
toliau; vis dėlto pabrėžia, kad biudžeto 
valdymo institucijos, spręsdamos dėl 
2016 m. biudžeto projekto (BP), turi turėti 

3. apgailestauja, kad valstybių narių 
lygmeniu esama griežtų biudžeto 
apribojimų ir kad tebededamos 
konsolidavimo pastangos, kurių 
pareikalavo pati Sąjunga; pabrėžia, kad 
biudžeto valdymo institucijos, spręsdamos 
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mintyje šio komiteto kompetencijoje 
esančių politikos krypčių ir finansavimo 
priemonių didelę Europos pridėtinę vertę;

dėl 2016 m. biudžeto projekto (BP), 
privalo tinkamai atsižvelgti į šio komiteto 
kompetencijoje esančių politikos krypčių ir 
finansavimo priemonių didelę Europos 
pridėtinę vertę;

Or. it

Pakeitimas 3
Giovanni La Via

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. labai apgailestauja, kad Taryba 
pasiūlė atlikti horizontinio pobūdžio kai 
kurioms svarbioms programoms skirtų 
lėšų sumažinimus, ypač lėšų, skirtų 
Trečiajai daugiametei Sąjungos veiksmų 
sveikatos srityje programai (2014–2020), 
maisto ir pašaro saugumui, taip pat 
nelaimių prevencijai ir pasirengimui joms 
skirtose biudžeto eilutėse; atsižvelgdamas 
į Sąjungos prisijungimą prie tarptautinių 
konvencijų (pvz., Nagojos protokolą); 
atmeta Tarybos siūlymą sumažinti 
atitinkamų biudžeto eilučių lėšas;

Or. en

Pakeitimas 4
Giovanni La Via

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. primena, kad apskritai šio komiteto 
kompetencijai priklausančioms biudžeto 
eilutėms skiriamų išteklių lygis turi likti 
toks, koks buvo 2015 m.; taigi ragina vėl 
įrašyti biudžeto projekte visoms 
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programoms ir finansavimo priemonėms, 
priklausančioms šio komiteto 
kompetencijai, numatytas pradines 
sumas;

Or. en

Pakeitimas 5
Marco Affronte, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Marco Zanni

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primena, kad programa „Horizontas 
2020“ prisidės prie tikslų pagal šio 
komiteto kompetenciją vykdant mokslinių 
tyrimų projektus klimato, sveikatos ir 
aplinkos srityse; patvirtina savo 
įsipareigojimą stebėti projektų derinimą su 
atitinkamais tikslais ir juos įgyvendinant 
pasiektą pažangą;

4. primena, kad programa „Horizontas 
2020“ prisidės prie tikslų pagal šio 
komiteto kompetenciją vykdant mokslinių 
tyrimų projektus klimato, sveikatos ir 
aplinkos srityse; patvirtina savo 
įsipareigojimą stebėti projektų derinimą su 
atitinkamais tikslais ir juos įgyvendinant 
pasiektą pažangą; griežtai kritikuoja 
sprendimą sumažinti šiai programai 
skiriamų lėšų siekiant finansuoti ESIF 
garantiją;

Or. it

Pakeitimas 6
Marco Affronte, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Marco Zanni

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad moksliniai tyrimai 
aplinkos srityje ir inovacijos itin 
pabrėžiami pagal programos „Horizontas 
2020“ punktą „Kova su klimato kaita, 
aplinka, išteklių naudojimo efektyvumas ir 
žaliavos“ ir kad šia programa siekiama 
efektyviai išteklius naudojančios ir klimato 
kaitai atsparios ekonomikos ir visuomenės, 

5. šiomis aplinkybėmis pabrėžia, kad 
moksliniai tyrimai aplinkos srityje ir 
inovacijos itin pabrėžiami pagal programos 
„Horizontas 2020“ punktą „Kova su 
klimato kaita, aplinka, išteklių naudojimo 
efektyvumas ir žaliavos“, vieną iš biudžeto 
eilučių, pagal kurią numatytos lėšos 
sumažintos siekiant finansuoti ESIF; 
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saugančios ir tvariai valdančios gamtos 
išteklius ir ekosistemas ir užtikrinančios 
tvarų žaliavų tiekimą ir naudojimą, siekiant 
patenkinti didėjančio pasaulio gyventojų 
skaičiaus poreikius, tausiai naudojantis 
planetos gamtos ištekliais ir 
ekosistemomis;

pažymi, kad ta programa siekiama 
efektyviai išteklius naudojančios ir klimato 
kaitai atsparios ekonomikos ir visuomenės, 
saugančios ir tvariai valdančios gamtos 
išteklius ir ekosistemas ir užtikrinančios 
tvarų žaliavų tiekimą ir naudojimą, siekiant 
patenkinti didėjančio pasaulio gyventojų 
skaičiaus poreikius, tausiai naudojantis 
planetos gamtos ištekliais ir 
ekosistemomis;

Or. it

Pakeitimas 7
Marco Affronte, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Marco Zanni

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pažymi, kad ES 2016 m. biudžeto 
projektą sudaro 153,5 mlrd. EUR 
įsipareigojimų asignavimų (įskaitant iš 
2014 m. perskirtų 4,5 mlrd. EUR) ir 
143,5 mlrd. EUR mokėjimų asignavimų; 
pabrėžia, kad, nepaisant perprogramavimo 
2015 m. ir 2016 m. poveikio, tai yra 
įsipareigojimų ir mokėjimų padidinimas 
atitinkamai 2,4 proc. ir 1,6 proc., palyginti 
su 2015 m. biudžetu; pabrėžia, kad šis 
apskritai nedidelis padidinimas, 
atitinkantis DFP nustatytas gaires ir 
atspindintis infliaciją, realiai beveik nėra 
padidinimas ir tai parodo išlaidų 
efektyvumo ir veiksmingumo svarbą;

6. pažymi, kad ES 2016 m. biudžeto 
projektą sudaro 153,5 mlrd. EUR 
įsipareigojimų asignavimų (įskaitant iš 
2014 m. perskirtų 4,5 mlrd. EUR) ir 
143,5 mlrd. EUR mokėjimų asignavimų; 
pabrėžia, kad dėl šios priežasties dar 
labiau padidės atotrūkis tarp numatytų 
įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų, 
todėl bus sunku skubiai rasti praktišką 
trūkstamų ir vėluojančių mokėjimų 
problemos, jau patiriamos kelerius metus, 
sprendimą;

Or. it

Pakeitimas 8
Giovanni La Via

Nuomonės projektas
8 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

8. primygtinai prašo Tarybos netaikyti 
jokio mažinimo lėšoms, skiriamoms šio 
komiteto kompetencijoje esančioms 
politikos kryptims ir finansavimo 
priemonėms;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 9
Nicola Caputo

Nuomonės projektas
12 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

12. atkreipia dėmesį į tai, kad itin svarbios 
yra investicijos į mokslinius tyrimus ir 
inovacijas keliose šio komiteto 
kompetencijoje esančiose srityse, ir 
pabrėžia, kad 2016 m. biudžete būtina 
tinkamai parodyti, kad tokioms 
investicijoms skiriamas prioritetas;

12. atkreipia dėmesį į tai, kad itin svarbios 
yra investicijos į mokslinius tyrimus ir 
inovacijas keliose šio komiteto 
kompetencijoje esančiose srityse, ir 
pabrėžia, kad 2016 m. biudžete būtina 
tinkamai parodyti, kad tokioms 
investicijoms skiriamas prioritetas; 
primena, kad Europos MVĮ tvaraus 
augimo ir naujovių diegimo gebėjimas yra 
vienas iš pagrindinių Sąjungos 
konkurencinių pranašumų pasaulinėje 
rinkoje;

Or. it

Pakeitimas 10
Valentinas Mazuronis

Nuomonės projektas
13 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

13. ypač primena labai didelę Sąjungos 
medicininių mokslinių tyrimų (pavyzdžiui, 
pediatrijoje vartojamų ir retųjų vaistų 
mokslinių tyrimų) ir kovos su 

13. ypač primena labai didelę Sąjungos 
medicininių mokslinių tyrimų (pavyzdžiui, 
pediatrijoje vartojamų ir retųjų vaistų 
mokslinių tyrimų) ir kovos su 
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tarpvalstybinėmis grėsmėmis sveikatai 
pridėtinę vertę; atsižvelgdamas į šias 
aplinkybes labai apgailestauja, kad 
Visuomenės sveikatos programa, kuriai 
skirtų įsipareigojimų asignavimų bendra 
suma siekia tik 62,2 mln. EUR ir 2016 m. 
biudžeto projekte tai, kaip ir ankstesniais 
metais, sudaro tik 0,04 proc. įsipareigojimų 
asignavimų dalį, neatspindi visapusiškai 
sveikatos, kaip savaiminės vertybės ir 
būtinos sąlygos siekiant skatinti 
ekonomikos augimą, svarbos;

tarpvalstybinėmis grėsmėmis sveikatai, 
kaip kad Ebolos virusas, pridėtinę vertę; 
ragina užtikrinti, kad finansavimas, 
skiriamas naujiems ES mokslinių tyrimų 
projektams skiepų nuo Ebolos viruso ir 
diagnozės srityje, nenukentėtų dėl to, kad 
sumažintos programai „Horizontas 2020“ 
skiriamos biudžeto lėšos; atsižvelgdamas į 
šias aplinkybes labai apgailestauja, kad 
Visuomenės sveikatos programa, kuriai 
skirtų įsipareigojimų asignavimų bendra 
suma siekia tik 62,2 mln. EUR ir 2016 m. 
biudžeto projekte tai, kaip ir ankstesniais 
metais, sudaro tik 0,04 proc. įsipareigojimų 
asignavimų dalį, neatspindi visapusiškai 
sveikatos, kaip savaiminės vertybės ir 
būtinos sąlygos siekiant skatinti 
ekonomikos augimą, svarbos; ragina 
Tarybą dar kartą svarstyti tolesnius 
biudžeto mažinimus, kuriuos ji taiko šiai 
programai;

Or. en

Pakeitimas 11
Valentinas Mazuronis

Nuomonės projektas
14 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

14. pabrėžia, kad Sąjungos maisto saugos 
standartai yra aukščiausi pasaulyje; todėl 
apgailestauja, kad Maisto ir pašarų 
programa, kuriai skirtų įsipareigojimų 
asignavimų bendra suma siekia tik 
264,1 mln. EUR ir 2016 m. biudžeto 
projekte tai sudaro tik 0,17 proc. 
įsipareigojimų asignavimų dalį, neatspindi 
visapusiškai maisto ir pašarų saugos 
Sąjungoje klausimo svarbos;

14. pabrėžia, kad Sąjungos maisto saugos 
standartai yra aukščiausi pasaulyje; 
pabrėžia, kad svarbu skatinti sveiką ir 
saugų maistą, nes tai priemonė išvengti 
nereikalingų išlaidų sveikatos priežiūrai ir 
padėti valstybėms narėms pagerinti 
ilgalaikį jų sveikatos sistemų tvarumą;
todėl taip pat apgailestauja, kad Maisto ir 
pašarų programa, kuriai skirtų 
įsipareigojimų asignavimų bendra suma 
siekia tik 264,1 mln. EUR ir 2016 m. 
biudžeto projekte tai sudaro tik 0,17 proc. 
įsipareigojimų asignavimų dalį, taip pat 
Tarybos siūlomi tolesni lėšų mažinimai 
neatspindi visapusiškai maisto ir pašarų 
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saugos Sąjungoje klausimo svarbos;

Or. en

Pakeitimas 12
Tibor Szanyi

Nuomonės projektas
14 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

14a. ragina Komisiją sudarant dvišalius 
prekybos susitarimus užtikrinti aukštus 
maisto saugumo standartus;

Or. en

Pakeitimas 13
Giovanni La Via

Nuomonės projektas
15 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

15. primena, kad Sąjungos civilinės 
saugos mechanizmas yra Sąjungos 
solidarumo kertinis akmuo; primena, kad 
pagrindinė pareiga apsaugoti žmones, taip 
pat aplinką ir turtą, įskaitant kultūros 
paveldą, tenka valstybėms narėms; 
pabrėžia, kad Sąjunga atlieka įgalinimo 
funkciją ir remia, koordinuoja arba
papildo valstybių narių veiksmus 
gaivalinių nelaimių prevencijos, 
pasirengimo joms ir reagavimo į jas 
srityje; džiaugiasi, kad šiek tiek padidinta 
šiai programai skiriamų lėšų suma;

15. primena, kad Sąjungos civilinės saugos 
mechanizmas yra Sąjungos solidarumo 
kertinis akmuo; primena, kad pagrindinė 
pareiga apsaugoti žmones, taip pat aplinką ir 
turtą, įskaitant kultūros paveldą, tenka 
valstybėms narėms; pabrėžia, kad Sąjunga 
atlieka įgalinimo funkciją ir remia, 
koordinuoja arba papildo valstybių narių 
veiksmus gaivalinių nelaimių prevencijos, 
pasirengimo joms ir reagavimo į jas srityje; 
džiaugiasi, kad Komisijos siūlymu šiek tiek 
padidinta šiai programai skiriamų 
įsipareigojimų asignavimų suma, tačiau 
labai apgailestauja dėl Tarybos pasiūlymo 
sumažinti tos eilutės biudžetą;

Or. en
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Pakeitimas 14
Tibor Szanyi

Nuomonės projektas
15 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

15a. ragina valstybes nares užtikrinti 
tinkamus aplinkos apsaugos tikrinimus 
siekiant sumažinti ekologinių nelaimių 
riziką;

Or. en

Pakeitimas 15
Giovanni La Via

Nuomonės projektas
22 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

22. ragina Komisija nustatyti tolesnių 
veiksmų procedūrą, pagal kurią reguliariai 
informuotų Parlamentą apie bandomųjų 
projektų ir parengiamųjų veiksmų pažangą 
ir įgyvendinimo lygį.

22. atsižvelgia į Komisijos atlikto 
bandomųjų projektų, kuriuos pasiūlė 
ENVI komiteto nariai ir kurie apskritai 
atspindi ENVI komiteto prioritetus 
aplinkos ir sveikatos apsaugos srityje, 
įgyvendinamumo išankstinio vertinimo 
rezultatus; ragina Komisija nustatyti 
tolesnių veiksmų procedūrą, pagal kurią 
reguliariai informuotų Parlamentą apie 
bandomųjų projektų ir parengiamųjų 
veiksmų pažangą ir įgyvendinimo lygį.

Or. en

Pakeitimas 16
Karin Kadenbach

Nuomonės projektas
22 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

22a. pabrėžia, kad dėl ekonomikos ir 
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finansų krizės bei dėl griežtų valstybių 
narių taikomų taupymo priemonių 
sumažinus biudžetus ir sumažėjus 
mokestinėms įplaukoms skiriama mažiau 
lėšų visuomenės sveikatai finansuoti, kad 
dėl ES esančios nelygybės sveikatos srityje 
valstybėms narėms ir jų sveikatos 
sistemoms tenka didelė našta, todėl ragina 
finansuoti koordinuotas viešąsias 
prevencijos priemones, siekiant pagerinti 
padėtį šioje srityje.

Or. de

Pakeitimas 17
Karin Kadenbach

Nuomonės projektas
22 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

22b. pabrėžia, kad maisto gamybai 
būtinas ekologiškai tvarus žemės ūkis, 
kuriame gamtos ištekliai būtų naudojami 
apgalvotai, ir ragina didinti paramą 
aplinkai ir gyvūnams palankiems 
metodams.

Or. de


