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Pakeitimo projektas 6113 === ENVI/6113 ===

Pateikė Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

02 03 03 straipsnis — Europos cheminių medžiagų agentūra — Cheminių medžiagų teisės aktai

Pataisyti skaičius taip:
2015 m. biudžetas 2016 m. biudžeto projektas 2016. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai

02 03 03 7 800 000 7 800 000 72 805 000 72 805 000 68 904 700 68 904 700 3 900 300 3 900 300 72 805 000 72 805 000

Rezervas

Iš viso 7 800 000 7 800 000 72 805 000 72 805 000 68 904 700 68 904 700 3 900 300 3 900 300 72 805 000 72 805 000

Pagrindimas:

Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6144 === ENVI/6144 ===

Pateikė Benedek Jávor, Bas Eickhout, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

05 03 01 01 punktas — Bendrosios išmokos schema (BIS)

Pataisyti skaičiai ir pastabas taip:
2015 m. biudžetas 2016 m. biudžeto projektas 2016. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai

05 03 01 01
28 342 000 

000
28 342 000 

000
79 000 000 79 000 000 79 000 000 79 000 000 79 000 000 79 000 000

Rezervas

Iš viso
28 342 000 

000
28 342 000 

000
79 000 000 79 000 000 79 000 000 79 000 000 79 000 000 79 000 000

Pastabos:

Pataisyti tekstą taip:

Asignavimai neturi būti skiriami bulių, naudojamų mirtinoms bulių kovoms, veisimui ar auginimui 
remti.Šis asignavimas skirtas neapmokėtoms išlaidoms pagal bendrosios išmokos schemą pagal Reglamento 
(EB) Nr. 73/2009 III antraštinę dalį ir Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III antraštinę dalį padengti.

Pagrindimas:

Europos konvencijoje dėl ūkinės paskirties gyvūnų apsaugos (Tarybos direktyva 98/58/EB) nurodoma, kad 
šie gyvūnai neturėtų patirti skausmo, sužalojimų, baimės ar kančių. Kalbant apie mirtinoms bulių kovoms 
naudojamus bulius, šių sąlygų neabejotinai nesilaikoma. Todėl šių bulių veisimas neturėtų būti laikomas 
tinkamu remti pagal BŽŪP numatytas tiesioginės pagalbos schemas. Komisija turėtų informuoti apie 
priemones, kurių ji, kaip Sutarčių sergėtoja, ėmėsi siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi minėtosios 
konvencijos.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6106 === ENVI/6106 ===
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Pateikė Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

07 01 01 straipsnis — Išlaidos aplinkos politikos srities pareigūnams ir laikiniesiems darbuotojams

Pataisyti skaičius taip:
2015 m. biudžetas 2016 m. biudžeto projektas 2016. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai

07 01 01 46 899 882 46 899 882 44 844 282 44 844 282 44 593 071 44 593 071 251 211 251 211 44 844 282 44 844 282

Rezervas

Iš viso 46 899 882 46 899 882 44 844 282 44 844 282 44 593 071 44 593 071 251 211 251 211 44 844 282 44 844 282

Pagrindimas:

Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6143 === ENVI/6143 ===

Pateikė Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

07 01 02 01 punktas — Išorės personalas

Pataisyti skaičius taip:
2015 m. biudžetas 2016 m. biudžeto projektas 2016. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai

07 01 02 01 3 686 304 3 686 304 3 557 474 3 557 474 3 528 507 3 528 507 28 967 28 967 3 557 474 3 557 474

Rezervas

Iš viso 3 686 304 3 686 304 3 557 474 3 557 474 3 528 507 3 528 507 28 967 28 967 3 557 474 3 557 474

Pagrindimas:

Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6114 === ENVI/6114 ===

Pateikė pranešėjas(-a) Giovanni La Via, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Aplinkos, visuomenės sveikatos 
ir maisto saugos komitetas

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

07 01 04 01 punktas — Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) veiklos rėmimo išlaidos —
Aplinkos paprogramis

Pataisyti skaičius taip:
2015 m. biudžetas 2016 m. biudžeto projektas 2016. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai

07 01 04 01 1 594 520 1 594 520 1 600 000 1 600 000 1 568 000 1 568 000 32 000 32 000 1 600 000 1 600 000

Rezervas

Iš viso 1 594 520 1 594 520 1 600 000 1 600 000 1 568 000 1 568 000 32 000 32 000 1 600 000 1 600 000

Pagrindimas:
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Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6145 === ENVI/6145 ===

Pateikė Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

07 01 06 01 punktas — Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga — Įnašas pagal LIFE

Pataisyti skaičius taip:
2015 m. biudžetas 2016 m. biudžeto projektas 2016. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai

07 01 06 01 5 608 850 5 608 850 4 471 642 4 471 642 4 382 209 4 382 209 89 433 89 433 4 471 642 4 471 642

Rezervas

Iš viso 5 608 850 5 608 850 4 471 642 4 471 642 4 382 209 4 382 209 89 433 89 433 4 471 642 4 471 642

Pagrindimas:

Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6116 === ENVI/6116 ===

Pateikė pranešėjas(-a) Giovanni La Via, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Aplinkos, visuomenės sveikatos 
ir maisto saugos komitetas

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

07 02 01 straipsnis — Parama ekologiškesnei ir tausiau išteklius naudojančiai ekonomikai ir Sąjungos 
aplinkos politikos ir teisės aktų rengimui bei įgyvendinimui

Pataisyti skaičius taip:
2015 m. biudžetas 2016 m. biudžeto projektas 2016. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai

07 02 01 120 670 000 29 371 242 128 831 000 49 000 000 128 700 000 48 510 000 131 000 490 000 128 831 000 49 000 000

Rezervas

Iš viso 120 670 000 29 371 242 128 831 000 49 000 000 128 700 000 48 510 000 131 000 490 000 128 831 000 49 000 000

Pagrindimas:

Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6115 === ENVI/6115 ===

Pateikė pranešėjas(-a) Giovanni La Via, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Aplinkos, visuomenės sveikatos 
ir maisto saugos komitetas

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

07 02 02 straipsnis — Biologinės įvairovės nykimo stabdymas ir jos didinimas

Pataisyti skaičius taip:
2015 m. biudžetas 2016 m. biudžeto projektas 2016. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma
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Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai

07 02 02 147 832 750 39 021 354 157 206 000 49 000 000 157 206 000 48 510 000 490 000 157 206 000 49 000 000

Rezervas

Iš viso 147 832 750 39 021 354 157 206 000 49 000 000 157 206 000 48 510 000 490 000 157 206 000 49 000 000

Pagrindimas:

Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6117 === ENVI/6117 ===

Pateikė pranešėjas(-a) Giovanni La Via, Karin Kadenbach, Benedek Jávor, Aplinkos, visuomenės sveikatos 
ir maisto saugos komitetas

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

07 02 03 straipsnis — Parama geresniam aplinkos valdymui ir informacijai visais lygmenimis

Pataisyti skaičius taip:
2015 m. biudžetas 2016 m. biudžeto projektas 2016. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai

07 02 03 51 493 000 15 524 553 55 683 358 40 000 000 55 683 358 39 600 000 400 000 55 683 358 40 000 000

Rezervas

Iš viso 51 493 000 15 524 553 55 683 358 40 000 000 55 683 358 39 600 000 400 000 55 683 358 40 000 000

Pagrindimas:

Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6118 === ENVI/6118 ===

Pateikė pranešėjas(-a) Giovanni La Via, Karin Kadenbach, Benedek Jávor, Aplinkos, visuomenės sveikatos 
ir maisto saugos komitetas

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

07 02 04 straipsnis — Indėlis rengiant daugiašalius ir tarptautinius susitarimus dėl aplinkos

Pataisyti skaičius taip:
2015 m. biudžetas 2016 m. biudžeto projektas 2016. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai

07 02 04 3 600 000 3 235 347 4 000 000 4 000 000 4 000 000 3 415 000 585 000 4 000 000 4 000 000

Rezervas

Iš viso 3 600 000 3 235 347 4 000 000 4 000 000 4 000 000 3 415 000 585 000 4 000 000 4 000 000

Pagrindimas:

Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6119 === ENVI/6119 ===

Pateikė pranešėjas(-a) Giovanni La Via, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Aplinkos, visuomenės sveikatos 
ir maisto saugos komitetas

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION

07 02 06 straipsnis — Europos aplinkos agentūra

Pataisyti skaičius taip:
2015 m. biudžetas 2016 m. biudžeto projektas 2016. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai

07 02 06 34 886 366 34 886 366 35 556 854 35 556 854 35 516 625 35 516 625 40 229 40 229 35 556 854 35 556 854

Rezervas

Iš viso 34 886 366 34 886 366 35 556 854 35 556 854 35 516 625 35 516 625 40 229 40 229 35 556 854 35 556 854

Pagrindimas:

Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6102 === ENVI/6102 ===

Pateikė Ian Duncan, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Papildyti: 07 02 77 30
2015 m. biudžetas 2016 m. biudžeto projektas 2016. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai

07 02 77 30 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Rezervas

Iš viso 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Išlaidų kategorija:

Bandomasis projektas — Žaliosios infrastruktūros vertinimo programų nustatymo visoje ES protokolai

Pastabos:

Įrašyti šį tekstą:

Pagal kelias nacionalines ir regionines iniciatyvas mėginta sustiprinti žaliąją infrastruktūrą (ŽI) 
atsižvelgiant į 2013 m. gegužės mėn. ES „Žaliosios infrastruktūros strategiją“ ir pripažįstant vaidmenį, 
kurį atlieka ŽI įgyvendinant „ES biologinės įvairovės strategiją iki 2020 m.“, pagal kurią reikia atkurti 
bent 15 proc. nualintų ekosistemų. Vienas iš veiksmingiausių miesto ŽI kūrimo būdų yra naudojimasis 
miestų planavimu, tačiau planuotojai reikalauja faktais grindžiamų vertinimo priemonių ir geriausios ŽI 
praktikos pavyzdžių, kurie padėtų jiems priimti sprendimus. Vykdant šį bandomąjį projektą bus parengti 
protokolai, pagal kuriuos bus galima nustatyti regionams ir (arba) miestams pritaikytas ŽI vertinimo 
programas konkrečiai siekiant padėti švelninti klimato kaitą miestuose.

Taigi šio projekto tikslas – parengti protokolus siekiant skatinti žaliosios infrastruktūros kūrimą, 
tvarkymą ir valdymą. Šalutinis jo tikslas – ištirti galimą ŽI kaip katalizatoriaus vaidmenį skatinant 
įsipareigoti dėl didesnio miestų atsparumo įvairiomis sąlygomis (bendruomenėse ir organizacijose) 
atsižvelgiant į skirtingas miesto socialines ir ekonomines, klimatines ir kultūrines aplinkybes.

Teisinis pagrindas:

Įrašyti šį tekstą:

Bandomasis projektas, kaip apibrėžta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento

ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų

finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002, 54 
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straipsnio 2 dalyje (OL L 298,

2012 10 26, p. 1).

Pagrindimas:

Vykdant šį projektą bus parengtas bendras rodiklių rinkinys žaliosios infrastruktūros projektų sėkmei 
matuoti visoje Europos Sąjungoje.

Kol priemonės rengiamos remiantis atskirų vietos atvejų tyrimu siekiant nustatyti, kaip išmatuoti ekosistemų 
vykdomas įvairaus pobūdžio funkcijas, šios priemonės nėra taikomos ir pripažįstamos vietos planavimo 
tikslais Europos Sąjungos lygmeniu.

Sujungiant visos Europos Sąjungos miestus galima priimti geresnius sprendimus dėl investicijų į žaliąją 
infrastruktūrą planavimo.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6104 === ENVI/6104 ===

Pateikė Jadwiga Wiśniewska, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Papildyti: 07 02 77 30
2015 m. biudžetas 2016 m. biudžeto projektas 2016. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai

07 02 77 30 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Rezervas

Iš viso 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Išlaidų kategorija:

Bandomasis projektas — Požeminis anglių dujinimas

Pastabos:

Įrašyti šį tekstą:

Požeminis anglių dujinimas – nauja ir perspektyvi technologija, kuria būtų galima prisidėti prie ES 
energetinio saugumo ateityje, kartu iki minimumo sumažinant anglių kasybos poveikį aplinkai. Be to, 
pagal šią technologiją būtų galima išgauti tuos anglies išteklius, kurių negalima pasiekti taikant įprastas 
technologijas. Šiuo metodu gautos dujos galėtų būti naudojamos ir kaip elektrinių kuras ir transporto 
degalai, ir kaip svarbiausia sudedamoji dalis chemijos pramonėje. Iš esmės požeminis anglių dujinimas 
labai sumažins išmetamo anglies dioksido kiekį, nes šiuo metodu panaikinamos visos išlakos, susijusios 
su įprasta anglių kasyba ir vežimu. Šiai technologijai taip pat būdingas didelis energijos vartojimo 
efektyvumas. Nors kai kuriuos su šia technologija susijusius ekologinius aspektus dar reikia visapusiškai 
ištirti, ji galėtų prisidėti ir siekiant Europos Sąjungos energetikos, ir aplinkos politikos tikslų. Šio 
bandomojo projekto tikslas – įvertinti požeminio anglių dujinimo poveikį vandens baseinams ir galimą 
seisminį aktyvumą, susijusį su šia technologija.

Šis dvejų metų trukmės bandomasis projektas galėtų tapti parengiamaisiais veiksmais ir jo bendras 
biudžetas būtų 1 000 000 EUR.

Teisinis pagrindas:

Įrašyti šį tekstą:

Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 
panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 
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straipsnio 2 dalyje.

Pagrindimas:

Požeminis anglių dujinimas galėtų padėti pasiekti kelis ES politikos tikslus: sumažinti dėl iškastinio kuro 
gavybos išmetamą teršalų kiekį, padidinti energetinį saugumą ir padidinti išteklių naudojimo efektyvumą. Ši 
technologija taip pat galėtų padėti išsaugoti darbo vietas regionuose, kuriuos paveikė ES anglies dioksido 
išmetimo mažinimo darbotvarkė. Todėl, atsižvelgiant į būsimus uždavinius, kuriuos reikės spręsti kartu 
laikantis solidarumo principo, šis bandomasis projektas yra itin svarbus.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6105 === ENVI/6105 ===

Pateikė Herbert Dorfmann, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Papildyti: 07 02 77 30
2015 m. biudžetas 2016 m. biudžeto projektas 2016. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai

07 02 77 30 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Rezervas

Iš viso 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Išlaidų kategorija:

Bandomasis projektas — Žemės ūkio kalnų regionuose darnaus vystymo tobulinimas labai išsivysčiusiose 
Alpių teritorijose

Pastabos:

Įrašyti šį tekstą:

Šiuo bandomuoju projektu ypač siekiama: 1) įvertinti augalų apsaugos produktų (pesticidų) dulksnos 
dreifo rizikos lygį taikant visos teritorijos vertinimo strategiją, 2) stiprinti dalyvavimu grindžiamą požiūrį 
siekiant nustatyti sprendimus įtraukiant visas suinteresuotąsias šalis, 3) parengti ir patvirtinti 
individualiai pritaikytas poveikio švelninimo strategijas siekiant sumažinti netikslinių teritorijų taršą ir 4) 
sudaryti palankesnes sąlygas informavimo ir sąmoningumo didinimo programų, skirtų plačiajai 
visuomenei, vykdymui. Tikimasi, kad netiesiogiai šis bandomasis projektas bus naudingas žmonių ir 
aplinkos sveikatai, taip pat žemės ūkio kalnų regionuose konkurencingumui. 

Pagal šį bandomąjį projektą turėtų būti įgyvendinami modeliai, priemonės ir metodai, kurie gali būti 
pakartoti kituose ES regionuose ir auginant kitus pasėlius Europoje, kur esama panašios padėties.

Labai išsivysčiusiose Alpių teritorijose spartėja socialiniai, ekonominiai ir ekologiniai pokyčiai. Kalnų 
regionai svarbūs vietos ir pasauliniu lygmenimis. Jie teikia išteklius daugiau kaip pusei žmonijos, be kita 
ko, vandenį, energiją, maistą ir turistines vietoves. Dėl stačių šlaitų ir staigių nuolydžių šių teritorijų 
ekologinės sistemos yra labai įvairios, tačiau trapios, jos išnaudojamos dėl gamtinių išteklių, žemės ūkio 
gaminių ir rekreacinės veiklos. Kita vertus, globalizacija didina kalnų bendruomenių marginalizaciją ir 
mažina žemės ūkio sektoriaus konkurencingumą. Vis dėlto žemės ūkis ir toliau atlieka gyvybiškai svarbų 
vaidmenį išsaugant aplinką ir kultūrinį kraštovaizdį. Alpių regiono žemės ūkio daugiafunkcinis privačių 
gėrybių ir viešųjų paslaugų, kurių dauguma gyvybiškai svarbios turizmo sektoriui, teikėjo vaidmuo 
sustiprėjo. Todėl kai kuriose Alpių teritorijose vienu metu esama intensyvios aukštos kokybės vaisių ir 
vynuogių gamybos, ekologiško ūkininkavimo, gyvenamųjų vietovių ir turistinės veiklos. 

Siekiant aukštos kokybės produkcijos, intensyvus modernus žemės ūkis vis dar priklausomas nuo 
sintetinių cheminių augalų apsaugos produktų. Nors ES galioja griežtas augalų apsaugos produktų 
registravimo reglamentas ir ūkininkai plačiai taiko integruotos kenkėjų kontrolės strategiją, taip pat 
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ieškoma būdų, padedančių išvengti pesticidų dulksnos dreifo, kalnų teritorijose dėl jų reljefo pesticidų 
dulkių arba lašelių judėjimą oru papildomai veikia kalnų ir slėnių vėjai ir kylančio oro srovės. Kartais dėl 
to pasitaiko netikslinių vietovių nenorimos taršos augalų apsaugos medžiagų likučiais ir kyla visos su tuo 
susijusios tolesnės problemos (t. y. ekologinių ūkių užteršimas). Esama labai mažai informacijos šia tema 
ir sprendimai, kuriais siekiama užkirsti kelią problemoms, turi būti pritaikyti prie konkrečių regiono 
socialinių ir ekonominių bei aplinkos sąlygų. 

* Pažangus šio bandomojo projekto aspektas yra visos teritorijos vertinimo strategija, novatoriškų 
analizės modelių ir metodų naudojimas, taip pat dalyvaujamieji metodai, pagal kuriuos dalyvauja visos 
suinteresuotosios šalys, kad būtų parengtas bendras sprendimas. Jis turėtų apimti labai pažangias 
technines priemones bei socialinius ir ekonominius sprendimus, įveikiančius uždavinius, su kuriais 
susiduria daugiafunkcinis žemės ūkis, būdingas Alpių regionams, ir visų pirma įgyvendinant šį projektą 
planuojama:

* įvertinti realią augalų apsaugos produktų dulksnos dreifo ir taršos riziką naudojantis interneto 
geografinėmis informacinėmis sistemomis (tinklo GIS) siekiant parengti išsamų teritorijų žemėlapį, pagal 
kurį būtų modeliuojama sklaida ore, kad būtų galima prognozuoti pesticidų dulkių ar lašelių dinamiką 
taikant visos teritorijos vertinimo strategiją (t. y. naudojantis pažangiomis technologijomis, pavyzdžiui, 
bepiločiais orlaiviais, nuotoline patikra ir kt.), pagal kurį derinami žemės paskirtis, skaitmeninė 
topografija, pasėlių fenologija ir pesticidų naudojimas. Modeliavimo sistemos turėtų būti pagrįstos 
pesticidų liekanų reprezentatyviuosiuose mėginiuose analize;

* nustatyti konkrečias įsikišimo teritorijas (nuo mažos iki didelės rizikos) ir individualiai pritaikytus 
skirtingų sprendimų derinius siekiant išspręsti konkrečius uždavinius teritorijoje, laikantis požiūrio, kad 
būtina įtraukti daug dalyvių, apimant visas suinteresuotąsias šalis ir atsižvelgiant į socialinį, ekonominį ir 
ekologinį poveikį: zonas, esančias arti konkrečių teritorijų (Direktyva 128/2009), buferines zonas, zonas, 
kuriose sumažinamas vietinis dulksnos dreifas, zonas, skirtas mažinti ilgo atstumo dreifą, kitas zonas, 
skirtas pesticidų naudojimo padariniams mažinti. Į tyrimą bus įtraukti ir ekologiškai ūkininkaujančių 
augintojų priimti sprendimai;

* vykdyti prototipų tyrimus siekiant nustatyti sprendimų, išrinktų kiekvienam tikslui, poveikį. Pavyzdžiui, 
buferinėse zonose sprendimai galėtų būti barjerai iš atsparių rūšių, krūmų juostos, ekologinės 
infrastruktūros ir kt. Zonose, skirtose vietos ir ilgo atstumo dreifui mažinti, galima būtų derinti natūralius 
ir dirbtinius barjerus, kurie švelnintų pesticidų dulksnos dreifą, purkštukus, kure užkerta kalią dreifui, 
bokštinius ir tunelinius purkštuvus, augalų architektūrą, apsaugos nuo lietaus tinklus ir pasėlių 
įvairinimą. Bus įtrauktos ir jau turimos pesticidų naudojimo padarinių mažinimo priemonės (pavyzdžiui, 
integruotos kenkėjų kontrolės sprendimai, tokie kaip atsparių augalų rūšys, biologinės alternatyvos, 
sprendimų paramos sistemos ir kt.); 

* įvertinti kompleksinių sprendimų kiekvienam tikslui trumpalaikį ir vidutinės trukmės socialinį, 
ekonominį ir ekologinį poveikį visos teritorijos masto scenarijams ir projektams.

Šiuo tikslu vykdant bandomąjį projektą bus taikomas eksperimentinis požiūris ir bus: optimalių 
sprendimų nustatymo procese sutelkti ir į jį įtraukti visi suinteresuotieji subjektai; 

* sukurtos partnerystės tarp vietos įprastiniu ir ekologiniu būdu ūkininkaujančių ūkininkų, gyventojų, 
turistinės veiklos vykdytojų, vietos administratorių, įmonių, galinančių augalų apsaugos produktus bei 
priemones, ir maisto produktų mažmeninių pardavėjų, siekiant spręsti uždavinius, kylančius labai 
išvystytiems kalnų regionams ir kuo labiau sumažinti konfliktų tarp skirtingų subjektų skaičių;

* rengiami susitikimai, viešosios diskusijos, apvaliojo stalo diskusijos ir t. t., siekiant parengti sprendimus, 
grindžiamus dalyvavimu, kad būtų išspręsti konkretūs uždaviniai regioniniu ir savivaldybių lygmenimis;

* sukurtos tarpvalstybinės partnerystės siekiant įgyvendinti kompleksinius sprendimus; 

* teikiama tiksli ir harmoninga informacija plačiajai visuomenei, susijusi su pesticidais;

* padedama praktiškai įgyvendinti Direktyvą 128/2009 (dėl tausaus pesticidų naudojimo).
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Šis bandomasis projektas turėtų apimti analitinį darbą (dalyvavimu grįstą pradinės rizikos vertinimą ir 
strategijos rengimą, perspektyvumo vertinimą, dėmesio sutelkimo grupes su suinteresuotaisiais 
subjektais), organizacinį darbą (koordinavimo veiklą siekiant parengti ir teikti techninę pagalbą prototipų 
tyrimams), mokymosi erdvių sukūrimą (atvirųjų durų dienas augintojams ir konsultantams, mokymosi 
seminarus, pristatymus visuomenei, augintojų ir įmonių bendradarbiavimą ir kt.). Vykdant šį projektą 
taip pat bus skatinamos sektorių ir tarptautinės partnerystės, taip pat inovacijos tarp augintojų ir maisto 
produktų mažmeninių pardavėjų siekiant skatinti tvarius maisto gamybos modelius.

Tikimasi, kad šis bandomasi projektas sustiprins žemės ūkio kalnų regionuose konkurencingumą ir tuo 
pačiu metu padės išsaugoti gamtos ekologinį ir biologinės įvairovės kapitalą, palengvinti įprastinio ir 
ekologiško žemės ūkio, gyvenamųjų ir turizmo vietovių bendrabūvį. 

Teisinis pagrindas:

Įrašyti šį tekstą:

Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 
panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 
straipsnio 2 dalyje.

Pagrindimas:

Įgyvendinant šį projektą planuojama patobulinti augalų apsaugos tvarumą modernaus žemės ūkio Alpių 
regione sąlygomis, visų pirma ten, kur vienu metu esama intensyvios žemdirbystės, ekologinės gamybos, 
gyvenamųjų zonų ir turizmo. Dėl šios ypatingos padėtis Alpėse, kurią lemia vienu metu arti vienas kito 
esantys skirtingai naudojami žemės plotai, reikalingas holistinis požiūris, apimantis labai modernias 
technines priemones, derinamas su socialiniais ir ekonominiais sprendimais, parengtais remiantis 
dalyvavimu, kai dalyvauja gyventojai, ekologišku ir įprastu žemės ūkiu besiverčiantys ūkininkai, 
konsultantai, mokslininkai tyrėjai, turistinės veiklos vykdytojai ir kt.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6138 === ENVI/6138 ===

Pateikė Sirpa Pietikäinen, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Papildyti: 07 02 77 30
2015 m. biudžetas 2016 m. biudžeto projektas 2016. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma
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Išlaidų kategorija:

Bandomasis projektas – Balex: Efektyvus daugiapakopis valdymas ir įgyvendinimas Baltijos jūros regione 
pasitelkiant mokslinius tyrimus ir mokymus teisės srityje

Pastabos:

Įrašyti šį tekstą:

Bandomasis projektas BALEX numato mokslinių tyrimų ir mokymų teisės srityje centro, kurio dėmesys 
būtų sutelktas į Baltijos jūrai svarbius klausimus, steigimą. Jo tikslas – remti efektyvų daugiapakopį 
valdymą ir įgyvendinimą Baltijos jūros regione vykdant teisinių gebėjimų stiprinimą. Jau imtasi pirmųjų 
veiksmų siekiant įsteigti BALEX ir padaryti, kad jis būtų visu pajėgumu veikiantis regioninis centras, 
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apimantis toli gražu ne tik akademinę bendruomenę.

Baltijos jūros regionas yra unikalus daugeliu atžvilgių, savo geografinėmis ir klimato sąlygomis bei 
aplinkos iššūkiais, bet ir savo ekonominėmis ir politinėmis savybėmis bei valdymo struktūra. Tai 
tikriausiai labiausiai reguliuojama ir administruojama jūra pasaulyje. Pastaraisiais dešimtmečiais 
regionas patyrė reikšmingų pokyčių, susijusių su politinės aplinkos pasikeitimais ir ekonomine plėtra 
regione, taip pat dėl Europos Sąjungos plėtros ir jos veiklos suintensyvėjimo. Saugumo situacija regione 
taip pat nuolat keičiasi, neskaitant aplinkos iššūkių mūsų gerovei ir konkurencingumui. Visi šie elementai 
gali sukelti teisinių problemų, kurios būdingos tik šiam regionui, bet dar nebuvo tapusios išsamių 
mokslinių tyrimų objektu.

BALEX siekiama užpildyti šią spragą. Tai vienintelė iniciatyva Baltijos jūros regione, kurią įgyvendinant 
dėmesys sistemingai skiriamas regioniniam bendradarbiavimui ir plėtrai teisiniu požiūriu. BALEX 
pabrėžia, kad klausimai, susiję su daugiapakopiu reglamentavimu Baltijos regione verti tinkamos 
analizės, ne tik dėl mokslinio intereso, nors tai yra svarbu, bet ir dėl jų praktinės reikšmės siekiant 
veiksmingai valdyti regioną.

Pagrindiniai BALEX uždaviniai apima trijų skirtingų tipų veiksmus: 1) mokslinius tyrimus ir tinklus, 2)
švietimą ir mokymą, ir 3) taikomuosius mokslinius tyrimus ir kitą veiklą, kuria siekiama, kad moksliniai 
tyrimai būtų praktiškai panaudojami.

1. Kurti aukšto lygio tarptautinę mokslinių tyrimų aplinką, skirtą Baltijos jūros regiono teisinei analizei

BALEX mokslinių tyrimų dalis bus skirta įvairių teisinių pokyčių, svarbių Baltijos jūros regionui, 
studijoms. Tai neišvengiamai išryškins skirtingų lygių standartų (tarptautinė viešoji teisė, ES teisė, 
nacionaliniai, regioniniai ir vietos įstatymai bei taisyklės) sąveiką ir tarpusavio priklausomybę apimant 
visą spektrą teisinių disciplinų – nuo klasikinių privatinės teisės klausimų, pavyzdžiui, sutarčių teisės, 
nuosavybės ir deliktų teisės, iki viešosios teisės klausimų, pavyzdžiui, aplinkos, saugos ir saugumo. 

Pagal BALEX projektą vykdomi tyrimai bus tvirtai tarpdisciplininio pobūdžio ir glaudžiai susieti su 
atitinkamomis akademinėmis sritimis, pavyzdžiui, politikos ir administravimo mokslais, ekonomika, 
logistika, jūrų biologija, geografija, ir t. t. Tikslas – atlikti mokslinius tyrimus, kurie aktualūs tiek 
mokslininkams, tiek politikos formuotojams. Nors daugelis klausimų atitinka šiuos kriterijus, šiuo metu 
atliekama labai mažai šios teisės srities tyrimų, kaip tai ne kartą pažymėjo regioninių organizacijų 
atstovai. 

Vykdant BALEX bus išsamiai analizuojama įvairių lygių reguliavimo teisinė sąveika bei tarpusavio 
priklausomybė ir taip bus pagerintas daugiapakopio valdymo veikimo regione supratimas, tiek bendrai, 
tiek konkrečiose srityse. Tipiškas pavyzdys aplinkos apsaugos srityje, galintis turėti reikšmingų pasekmių 
praktikoje, galėtų būti išsami 2007 m. HELCOM priimto Baltijos jūros regiono veiksmų plano tikslaus 
teisinio statuso nacionalinėje ir ES teisėje studija. 

Įgyvendinant BALEX taip pat bus analizuojami mechanizmai ir organai, atsakingi už įvairių veikėjų, 
dalyvaujančių įgyvendinant daugiasluoksnį reglamentavimą, atitiktį ir atskaitomybę. Iššūkiai nustatant 
atskaitomybę ypač pastebimi aplinkos apsaugos teisėje, nes tarptautinė ir ES teisė vis labiau linksta leisti 
nuspręsti valstybėms, kaip pasiekti platesnius ir vis abstraktesnius reguliavimo tikslus. Naujos kartos 
taisyklėse dėl jūrų aplinkos apsaugos ES pereita nuo atskirų taršos šaltinių reguliavimo prie integruoto 
požiūrio, sutelkiant dėmesį į platesnius aplinkos apsaugos tikslus, kuriuos reikia pasiekti per ilgą laiką, 
pavyzdžiui, numatytus Jūrų strategijos pagrindų direktyvoje ir neseniai priimtoje Jūrinių teritorijų 
planavimo direktyvoje. 

Taip BALEX suteiks naujų įžvalgų, susijusių su šiais daugiapakopio valdymo teisiniais aspektais ir 
ilgalaikėje perspektyvoje parengs praktinius ir efektyvius reguliavimo sprendimus Baltijos jūros regionui, 
skirtus padėti regioninės ir savivaldos institucijoms valdymo ir įgyvendinimo srityje. Norint tai pasiekti, 
BALEX bendradarbiaus su daugeliu universitetų ir suinteresuotaisiais subjektais Baltijos jūros regione, 
kad suskurtų aukšto lygio tarptautinę mokslinių tyrimų aplinką suburiant mokslo tyrėjų ir kviestinių 
mokslininkų tinklą, taip pat vykdant glaudų bendravimą ir bendradarbiavimą ir kuriant praktines 
priemones, pavyzdžiui, mokslininkų ir svarbiausios mokslinės medžiagos duomenų bazes. Projektas taip 
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pat paskatins akademinę sinergiją su partnerių tinklais ir skatins ištirti galimybę teikti dotacijas, kuriomis
remiamos mokslinių tyrimų konsorciumai, ir pasiūlys profesinių galimybių studentams, pavyzdžiui, 
vidaus ir išorės stažuočių. BALEX bandys įdarbinti tyrėjus tiek tuose universitetuose, kurie bus projekto 
iniciatoriai, tiek užsienio universitetuose, kurie bendradarbiaus su projektu. 

Žinoma, didelė dalis tyrimų, skirtų Baltijos jūros regionui, tiesiogiai naudingi ir kitiems ES jūrų 
regionams. Todėl tikimasi, kad projekto reikšmė peržengs Baltijos jūros regiono ribas. Tinklo su 
partneriais kitose Europos regioninėse jūrų teritorijose, pavyzdžiui, Šiaurės ir Viduržemio jūrose, kūrimas 
jau prasidėjo.

2. Studentų mokymas siekiant susieti mokslą su įgyvendinimu ir specialistų mokymais siekiant 
veiksmingo įgyvendinimo

Švietimas ir mokymai daugiapakopio reguliavimo ir valdymo Baltijos jūros regione klausimais yra labai 
svarbūs siekiant veiksmingo regiono valdymo ir todėl, kad jie padeda įgyvendinti Europos Sąjungos 
strategiją, skirtą Baltijos jūros regionui. 

BALEX rems vyriausybių, regionų ar vietos valstybės tarnautojų gebėjimų stiprinimą rengiant jiems 
mokymus aktualiais klausimais, taip pat apie jų atsakomybę ir galimybes. Šiuo metu, jas gali būti sunku 
nustatyti ES lygmens teisės aktuose, ir net pačios valstybės gali būti nepratusios įgyvendinti tokį 
lankstumą, kokį šie aktai suteikia, ir šį normatyvinį netikrumą tegali nuleisti žemesniems administracijos 
ešelonams, vietos ir regionų valdžios institucijoms, kurioms dažnai gali trūkti pajėgumų ir patirties, kad 
pasinaudotų šia veiksmų laisve. BALEX išspręs šį kompetencijos trūkumo uždavinį surengdamas 
mokymus apie naujų direktyvų ir reglamentų įgyvendinimą. 

BALEX taip pat pasiūlys projekte dalyvaujantiems studentams tarpdisciplininį požiūrį į Baltijos jūros 
regiono valdymą ir susies mokslą su sprendimų priėmimu ir įgyvendinimu, atsižvelgiant į dabartinius ir 
numatomus pokyčius. Kad tai būtų įgyvendinta, vykdant BALEX pažengusiems studentams bus rengiama 
kasmetinė stovykla. Paskaitos bus siūlomos bendradarbiaujant su įvairiais regiono universitetais ir bus 
atviros šio ir kitų regionų studentams bei vyriausybių valstybės tarnautojams. Paskaitos pasižymės tvirtu 
tarpdisciplininiu aspektu, o jas skaityti bus kviečiami geriausi dėstytojai ir praktikai iš viso regiono. 
Paskatos vyks 1-2 savaites, rugpjūčio mėn. Jei bus skirtas finansavimas, jos prasidės 2016 m. Ilgainiui (2-
4 metais) įgyvendinant BALEX taip pat bus siekiama sukurti išsamią antrosios pakopos (magistrantūra, 
teisės mokslų magistrantūra) tarptautinių, ES ir nacionalinių teisės aktų aspektų Baltijos jūros regione 
srities mokymo programą. 

3. Nuo teorijos pereiti prie praktinio taikymo ir remti Europos konkurencingumą

BALEX ketina peržengti akademinio pasaulio ribas daugeliu aspektų. Projektas atliks aktyvų vaidmenį 
visuomenėje – dalyvaudami įvairiuose renginiuose ir rašydami straipsnius spaudoje jo atstovai dalyvaus 
akademinėse ir visuomenės klausimus gvildenančiose diskusijose. Vykdant projektą bus rengiamos 
diskusijos ir seminarai ekspertams ir visuomenei. Šiuose renginiuose dalyvaus mokslininkai ir kviestiniai
dėstytojai iš viso pasaulio ir jie bus rengiami visame regione. 

BALEX taps atviru žinių centru, kuris teiks informaciją teisės klausimais regione, jame veiks atnaujinta 
regiono teisės aktų elektroninė biblioteka ir bus užtikrinami ryšiai su atitinkamais specialistais visose 
Baltijos jūros regiono valstybėse.

BALEX ieškos galimybių tapti partneriu tų projektų, kurie nagrinėja ir rengia sprendimus konkrečiais 
klausimais, turinčiais svarbų teisinį komponentą. Pavyzdžiui, kai tai įmanoma ir prasminga, BALEX 
sieks būti aktyvus taikomųjų projektų, pvz. INTERREG programų, susijusių su Baltijos jūros regionu, 
partneris. 

BALEX rems Europos konkurencingumą, pavyzdžiui, prisidėdamas prie mėlynojo augimo Baltijos jūros 
regione klausimų sprendimo ir tolesnio aplinkosaugos technologijų ir sprendimų diegimo rėmimo. Šie 
klausimai gali apimti mokslinius tyrimus ir mokymus, kurie atkreips dėmesį į teisės aktus, kurie iš tikrųjų 
trukdo ekonomikos augimui, ir kurių metu bus ieškoma būdų, kaip efektyviau įgyvendinti ES teisės aktus. 

Vykdydamas tikslingą ir atvirą sklaidą BALEX platins savo bendradarbiavimo ir mokymų žinias ir patirtį 
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kitiems Europos makroregionams, pavyzdžiui, Dunojaus regionui ir Adrijos ir Jonijos jūrų regionui, taip 
suteikdamas galimybę Europos regionams keistis geriausios praktikos pavyzdžiais ir sudarydamas sąlygas 
galimiems lyginamiesiems moksliniams tyrimams ir bendriems projektams. 

Teisinis pagrindas:

Įrašyti šį tekstą:

Bandomasis projektas, kaip apibrėžta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento

ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų

finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002, 54 
straipsnio 2 dalyje (OL L 298,

2012 10 26, p. 1).

Pagrindimas:

BALEX – vienintelė iniciatyva Baltijos jūros regione, kurią įgyvendinant dėmesys sistemingai skiriamas 
regioniniam bendradarbiavimui ir plėtrai teisiniu požiūriu. BALEX pabrėžia, kad klausimai, susiję su 
daugiapakopiu reglamentavimu Baltijos regione verti tinkamos analizės, ne tik dėl mokslinio intereso, nors 
tai yra svarbu, bet ir dėl jų praktinės reikšmės siekiant veiksmingai valdyti regioną. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6107 === ENVI/6107 ===

Pateikė Younous Omarjee, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Papildyti: 08 02 77 05
2015 m. biudžetas 2016 m. biudžeto projektas 2016. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai

08 02 77 05 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000

Rezervas

Iš viso 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000

Išlaidų kategorija:

COMMISSION - 08 02 77 05 punktas — Bandomasis projektas — Prancūzijos atokiausių regionų rūšių 
ir buveinių sąrašo sudarymas

Pastabos:

Įrašyti šį tekstą:

Komisijos iniciatyva 1991 m. įsteigtos Koordinavimo ir informacijos paieškos aplinkos apsaugos srityje 
komisijos (Pranc. „Corine“) pagrindinis tikslas buvo nustatyti ir apsaugoti biotopus, kovoti su oro tarša, 
sudaryti įvairių žemės naudojimo būdų pasiskirstymo žemėlapius ir apsaugoti gamtines zonas. Tokiu 
būdu gautą duomenų bazę pakeitė Europos Sąjungos gamtos informacijos sistema (EUNIS), kuri yra 
Europos Sąjungos duomenų bazė, apimanti Europos buveinių (natūralių, pusiau natūralių ar dirbtinių, 
žemės ar vandens) topologiją ir sudaranti Europos teisinio pagrindo gamtos klausimais („Natura 2000“
teisės aktai) bazę. 

Tačiau vykdant šias programas niekada nebuvo sudarytas sąrašas rūšių ir buveinių, esančių Prancūzijos 
atokiausiuose regionuose (Martinikoje, Gvadelupoje, Gvianoje, Reunjone ir Majote), iš kurių kiekvienas 
turi ryškių biologinių ir ekologinių ypatybių ir didelę endeminių rūšių dalį.

Šio bandomojo projekto tikslas – tomis pačiomis priemonėmis, kurios buvo naudojamos vykdant 
programas „Corine Biotope“ bei EUNIS, parengti rūšių ir buveinių sąrašą ir suskirstyti į kategorijas 
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jautrias zonas regionuose, kurie pasaulio biologinės įvairovės požiūriu yra labai svarbūs. Ši nauja bendra 
duomenų bazė yra reikalinga siekiant nustatyti spragas ir, kaip tai padaryta kitų Europos Sąjungos 
regionų atveju, imtis pritaikytų priemonių šių regionų biotopui apsaugoti.

Taigi ši iniciatyva, kurią, kaip įrodyta kitų Europos Sąjungos regionų atveju, įmanoma įgyvendinti ir kuri 
yra naudinga, yra pirmasis etapas siekiant pagaliau priimti pasiūlymus dėl teisės aktų, skirtus Prancūzijos 
atokiausių regionų biologinei įvairovei apsaugoti. Vykdant šią iniciatyvą bus galima pasinaudoti 
sąveikomis su veikla, vykdoma pagal parengiamuosius veiksmus BEST.

Teisinis pagrindas:

Įrašyti šį tekstą:

Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 
panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 
straipsnio 2 dalyje.

Pagrindimas:

Šio bandomojo projekto tikslas – bendrame sąraše apibendrinti informaciją ir duomenis, susijusius su 
Prancūzijos atokiausių regionų rūšimis ir buveinėmis. Šis sąrašas suteiks galimybę į kategorijas suskirstyti 
šių regionų jautrias zonas, kurios yra labai svarbios pasaulio biologinės įvairovės požiūriu, siekiant pagaliau 
įgyvendinti Europos teisės aktus, kad būtų išsaugotas šių regionų biotopas, kaip tai padaryta kitų Europos 
Sąjungos regionų atveju.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6108 === ENVI/6108 ===

Pateikė Younous Omarjee, Stefan Eck, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas, Jeppe 
Kofod, Heidi Hautala, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komitetas

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Papildyti: 08 02 77 05
2015 m. biudžetas 2016 m. biudžeto projektas 2016. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai

08 02 77 05 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Rezervas

Iš viso 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Išlaidų kategorija:

COMMISSION - 08 02 77 05 punktas — Bandomasis projektas — Bandymams su gyvūnais alternatyvių 
metodų sukūrimas

Pastabos:

Įrašyti šį tekstą:

Bandymai su gyvūnais yra vienas iš Europoje naudojamų mokslinių tyrimų biomedicinos, toksikologijos 
ir kosmetologijos srityse metodų. 2008 m. Europos Sąjungos valstybėse narėse bandymams ir kitiems 
mokslo tikslams naudojamų gyvūnų statistikos penktojoje ataskaitoje nurodoma, kad Europos Sąjungoje 
moksliniams ar eksperimentiniams tikslams naudojama daugiau kaip 12,1 milijono gyvūnų. Vis dėlto
įrodyta, kad su gyvūnais atliekami bandymai ne visada informatyvūs, kai tiriama žmonių liga ar jos 
gydymas. Mažai rezultatų įrodo bandymų su gyvūnais veiksmingumą, kai kuriamas žmogaus ligų 
gydymas ar kai tiriamas vaistų efektyvumas ar nekenksmingumas. Be to, šis vaistų saugumo ir 
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efektyvumo vertinimo būdas kelia rimtų visuomenės sveikatos problemų, nes vaistų šalutinis poveikis yra 
4-a mirtingumo priežastis (pirmosios trys – širdies ligos, vėžys ir insultai). Pagaliau įrodyta, kad šie 
bandymai naudojamiems gyvūnams gali sukelti kančias ir stresą. Atsižvelgiant į visus šio nepatikimo 
metodo trūkumus, šiuo bandomuoju projektu siekiama Europos Sąjungoje skatinti mokslinius tyrimus ir 
bandymams su gyvūnais alternatyvių metodų kūrimą. Taigi siekiant skatinti šių alternatyvių metodų 
kūrimą, kad pirmiausia būtų sumažintas naudojamų gyvūnų skaičius ir pagaliau atsisakyta bandymų su 
gyvūnais, reikia papildomų lėšų. Šiam bandomajam projektui bus skiriamas 1 milijonas eurų dvejiems 
metams ir tai sudarys galimybes sukurti ir padaryti ilgalaikius alternatyvius metodus siekiant priimti 
Europos teisės aktus dėl bandymų su gyvūnais ribojimo, o gal net ir draudimo.

Teisinis pagrindas:

Įrašyti šį tekstą:

Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 
panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 
straipsnio 2 dalyje.

Pagrindimas:

Šio bandomojo projekto tikslas – sukurti bandymams su gyvūnais alternatyvius metodus, būtinus siekiant 
pagerinti biomedicininių mokslinių tyrimų veiksmingumą ir nutraukti gyvūnų kančias.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6146 === ENVI/6146 ===

Pateikė Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

17 01 01 straipsnis — Išlaidos sveikatos ir maisto saugos politikos srities pareigūnams ir laikiniesiems 
darbuotojams

Pataisyti skaičius taip:
2015 m. biudžetas 2016 m. biudžeto projektas 2016. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai

17 01 01 68 185 178 68 185 178 68 974 778 68 974 778 68 588 390 68 588 390 386 388 386 388 68 974 778 68 974 778

Rezervas

Iš viso 68 185 178 68 185 178 68 974 778 68 974 778 68 588 390 68 588 390 386 388 386 388 68 974 778 68 974 778

Pagrindimas:

Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6141 === ENVI/6141 ===

Pateikė Kateřina Konečná, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas, Jiří Maštálka

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

17 01 02 01 punktas — Išorės personalas

Pataisyti skaičius taip:
2015 m. biudžetas 2016 m. biudžeto projektas 2016. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai



17

2015 m. biudžetas 2016 m. biudžeto projektas 2016. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai

17 01 02 01 7 479 436 7 479 436 6 308 782 6 308 782 6 255 098 6 255 098 1 224 338 1 224 338 7 479 436 7 479 436

Rezervas

Iš viso 7 479 436 7 479 436 6 308 782 6 308 782 6 255 098 6 255 098 1 224 338 1 224 338 7 479 436 7 479 436

Pagrindimas:

Biudžeto eilutė turi išlikti tokia pat, kokia buvo 2015 m., atsižvelgiant į dabartinius ir būsimus iššūkius, su 
kuriais susiduria agentūros, ir atsižvelgiant į tai, kad jų įgaliojimai buvo išplėsti.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6147 === ENVI/6147 ===

Pateikė Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

17 01 02 01 punktas — Išorės personalas

Pataisyti skaičius taip:
2015 m. biudžetas 2016 m. biudžeto projektas 2016. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai

17 01 02 01 7 479 436 7 479 436 6 308 782 6 308 782 6 255 098 6 255 098 53 684 53 684 6 308 782 6 308 782

Rezervas

Iš viso 7 479 436 7 479 436 6 308 782 6 308 782 6 255 098 6 255 098 53 684 53 684 6 308 782 6 308 782

Pagrindimas:

Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6120 === ENVI/6120 ===

Pateikė pranešėjas(-a) Giovanni La Via, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Aplinkos, visuomenės sveikatos 
ir maisto saugos komitetas

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

17 01 04 02 punktas — Trečiosios daugiametės Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programos (2014–2020 
m.) rėmimo išlaidos

Pataisyti skaičius taip:
2015 m. biudžetas 2016 m. biudžeto projektas 2016. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai

17 01 04 02 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 470 000 1 470 000 30 000 30 000 1 500 000 1 500 000

Rezervas

Iš viso 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 470 000 1 470 000 30 000 30 000 1 500 000 1 500 000

Pagrindimas:

Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6121 === ENVI/6121 ===

Pateikė pranešėjas(-a) Giovanni La Via, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Aplinkos, visuomenės sveikatos 
ir maisto saugos komitetas
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-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

17 01 04 03 punktas — Maisto ir pašarų saugos, gyvūnų sveikatos, gyvūnų gerovės ir augalų sveikatos 
srities rėmimo išlaidos

Pataisyti skaičius taip:
2015 m. biudžetas 2016 m. biudžeto projektas 2016. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai

17 01 04 03 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 470 000 1 470 000 30 000 30 000 1 500 000 1 500 000

Rezervas

Iš viso 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 470 000 1 470 000 30 000 30 000 1 500 000 1 500 000

Pagrindimas:

Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6122 === ENVI/6122 ===

Pateikė pranešėjas(-a) Giovanni La Via, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Aplinkos, visuomenės sveikatos 
ir maisto saugos komitetas

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

17 03 01 straipsnis — Trečioji daugiametė Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programa (2014–2020 m.)

Pataisyti skaičius taip:
2015 m. biudžetas 2016 m. biudžeto projektas 2016. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai

17 03 01 54 041 000 26 366 428 56 451 000 48 500 000 55 451 000 45 000 000 1 000 000 3 500 000 56 451 000 48 500 000

Rezervas

Iš viso 54 041 000 26 366 428 56 451 000 48 500 000 55 451 000 45 000 000 1 000 000 3 500 000 56 451 000 48 500 000

Pagrindimas:

Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6140 === ENVI/6140 ===

Pateikė Kateřina Konečná, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas, Jiří Maštálka

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

17 03 10 straipsnis — Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras

Pataisyti skaičius taip:
2015 m. biudžetas 2016 m. biudžeto projektas 2016. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai

17 03 10 56 766 000 56 403 470 53 683 000 53 683 000 53 683 000 53 683 000 3 083 000 2 720 470 56 766 000 56 403 470

Rezervas

Iš viso 56 766 000 56 403 470 53 683 000 53 683 000 53 683 000 53 683 000 3 083 000 2 720 470 56 766 000 56 403 470

Pagrindimas:

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) laikydamasis savo įgaliojimų atlieka labai svarbų 
vaidmenį. Kadangi ECDC įgaliojimai buvo išplėsti, paties centro prašymu siūlome jam skirti tokio pat lygio 
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įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus, kokie buvo skirti 2015 m. ES biudžete.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6139 === ENVI/6139 ===

Pateikė Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

17 03 11 straipsnis — Europos maisto saugos tarnyba

Pataisyti skaičiai ir pastabas taip:
2015 m. biudžetas 2016 m. biudžeto projektas 2016. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai

17 03 11 76 412 000 74 912 000 76 244 000 76 075 000 76 244 000 76 005 220 200 000 269 780 76 444 000 76 275 000

Rezervas

Iš viso 76 412 000 74 912 000 76 244 000 76 075 000 76 244 000 76 005 220 200 000 269 780 76 444 000 76 275 000

Pastabos:

Po pastraipos:

Pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1271/2013 .......... priskiriamas bendrosios įplaukų 
suvestinės 6 6 0 0 punktui.

Pataisyti tekstą taip:

Visas 2016 m. Sąjungos įnašas yra 77 333 00077 094 220 EUR. 1 089 000 EUR grąžinto perviršio suma 
pridedama prie biudžete įrašytos 76 244 00076 005 220 EUR sumos.

Pagrindimas:

Vėl įrašomos biudžeto projekte numatytos sumos ir pridedama 200 000 EUR personalo išlaidoms. Europos 
maisto saugos tarnyba (EMST) atlieka pagrindinį vaidmenį teikiant rizikos vertinimą dėl maisto ir pašarų 
saugos ES. EMST teikia nepriklausomas mokslines konsultacijas tiek dėl esamų, tiek dėl naujai kylančių 
grėsmių ir turėtų būti tinkamai finansuojama, kad galėtų atlikti visas savo užduotis. Papildomi ištekliai turėtų 
būti konkrečiai skirti siekiant padidinti personalą, dirbantį potencialių GMO grėsmių sveikatai ir aplinkai 
vertinimo srityje, taip pat atsižvelgiant į atitinkamuose teisės aktuose numatomus pokyčius.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6123 === ENVI/6123 ===

Pateikė pranešėjas(-a) Giovanni La Via, Pilar Ayuso, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
komitetas

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

17 03 11 straipsnis — Europos maisto saugos tarnyba

Pataisyti skaičius taip:
2015 m. biudžetas 2016 m. biudžeto projektas 2016. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai

17 03 11 76 412 000 74 912 000 76 244 000 76 075 000 76 244 000 76 005 220 69 780 76 244 000 76 075 000

Rezervas

Iš viso 76 412 000 74 912 000 76 244 000 76 075 000 76 244 000 76 005 220 69 780 76 244 000 76 075 000

Pagrindimas:

Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos.
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6148 === ENVI/6148 ===

Pateikė Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

17 03 13 straipsnis — Tarptautiniai susitarimai ir narystė tarptautinėse organizacijose visuomenės sveikatos 
ir tabako kontrolės srityse

Pataisyti skaičius taip:
2015 m. biudžetas 2016 m. biudžeto projektas 2016. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai

17 03 13 210 000 188 729 200 000 200 000 200 000 195 000 5 000 200 000 200 000

Rezervas

Iš viso 210 000 188 729 200 000 200 000 200 000 195 000 5 000 200 000 200 000

Pagrindimas:

Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6109 === ENVI/6109 ===

Pateikė Bolesław G. Piecha, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Papildyti: 17 03 77 20
2015 m. biudžetas 2016 m. biudžeto projektas 2016. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai

17 03 77 20 170 000 85 000 170 000 85 000

Rezervas

Iš viso 170 000 85 000 170 000 85 000

Išlaidų kategorija:

Bandomasis projektas — Retųjų apsigimimų registro (kaip retųjų ligų registro dalies) sukūrimas 
naudojantis Lenkijos apsigimimų registro struktūra, organizacija ir patirtimi

Pastabos:

Įrašyti šį tekstą:

Retosios ligos (85 proc. iš jų yra genetinės) – tai gyvybei pavojingos arba lėtinės sekinančios mažai 
išplitusios (kiekviena jų suserga mažiau kaip 5 asmenys 10 000 gyventojų) ligos. Paskaičiuota, kad šiuo 
metu yra 5 000–8 000 įvairių retųjų ligų, kuriomis serga 6–8 proc. gyventojų (27–36 mln. asmenų 
Europos Sąjungoje). 

Apie 20–25 proc. retųjų ligų yra retieji apsigimimai (pavieniai ar daugybiniai, įskaitant apsigimimo 
sindromus). 

Europos įgimtų anomalijų stebėsenos centras (EUROCAT) neseniai perkėlė savo duomenų bazes ir 
administracines struktūras į Jungtinių tyrimų centrą Italijos aplinkos apsaugos ir mokslinių tyrimų 
institute (ISPRA), kuriame įsikūrusi Retųjų ligų platforma. Vis dėlto išplečiant apsigimimų registrą į 
retųjų ligų dėl retųjų apsigimimų (pavienių ir daugybinių, įskaitant retųjų apsigimimų sindromus) 
registrą reikia ypatingo dėmesio ir rinkti papildomą informaciją. Tai turi būti daroma nacionaliniu 
lygmeniu ir šiam tikslui reikia papildomų išteklių. Bandomojo projekto tikslai: sukurti Lenkijos retųjų 
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apsigimimų registrą (kaip retųjų ligų registro dalį) naudojantis Lenkijos apsigimimų registro struktūra, 
organizacija ir patirtimi. Jei šis modelis bus sėkmingas, jis galės būti įgyvendinamas ir kitose ES 
valstybėse.

Šis projektas papildys pagal Jungtinio Tyrimų centro programą SANTE kuriamą ES retųjų ligų registrų 
platformą, kuria siekiama sukurti vieną bendrą prieigą prie surinktų duomenų apie retąsias ligas visoje 
Europoje. Įgyvendinant šį projektą bus prisidedama prie politikai svarbių ir moksliškai pagrįstų viešosios 
sveikatos rodiklių atnaujinimo ir informuojamos kitos valstybės narės apie tai, kaip parengti nacionalines 
retųjų ligų registravimo sistemas, pagrįstas esamais įgimtų anomalijų registrais.

Užduotys:

1. panaudoti Lenkijos apsigimimų registro platformą, parengti sveikatos rodiklius specialiai retųjų ligų 
grupei – retiesiems apsigimimams (pavieniams ir retųjų apsigimimų sindromams – apytikriai 20–25 proc. 
visų retųjų ligų);

2. parengti paplitimo duomenis ir priežiūros ataskaitą (įskaitant tendencijas ir grupes, jei taikytina) 
grupės atrinktų retųjų ligų Lenkijoje tema. 

Metodai

Lenkijos apsigimimų registras – puikus modelis siekiant ištirti, ar apsigimimų registras gali būti išplėstas į 
retųjų ligų registrą. Centrinėje Lenkijos apsigimimų registro darbo grupėje dalyvauja 10 patyrusių 
klinikinių genetikų ir turimos ekspertinės žinios gali būti pritaikytos projektui. Lenkijos apsigimimų 
registras bendradarbiauja su visomis genetikos klinikomis Lenkijoje ir su daugiau kaip 1 500 klinikų, 
globos įstaigų ir ambulatorinės priežiūros padalinių visoje Lenkijoje. Siekiant išplėsti Lenkijos 
apsigimimų registrą į retųjų ligų registrą bus surinkti ir išanalizuoti papildomi duomenys. Bus pradėtas 
plėtoti bendradarbiavimas su pacientų asociacijomis. 

Projektas bus vykdomas 2 metus. 

Šiam dviejų metų trukmės bandomajam projektui skirtas bendras 170 000 EUR biudžetas.

Teisinis pagrindas:

Įrašyti šį tekstą:

Bandomasis projektas, kaip apibrėžta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento

ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų

finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002, 54 
straipsnio 2 dalyje (OL L 298,

2012 10 26, p. 1).

Pagrindimas:

Trūksta gyventojų tyrimu pagrįstų epidemiologinių duomenų apie retąsias ligas. Tai, kad reikia Europos 
masto veiksmų šioje srityje, pripažinta Retųjų ligų komunikate ir sukurtoje Europos retųjų ligų platformoje. 
Europoje jau yra tinklas, sukaupęs ilgalaikę patirtį apsigimimų registrų ir epidemiologijos srityje. Tai –
EUROCAT, apimantis 43 registrus 27 šalyse. Didžiausias EUROCAT registras yra Lenkijos apsigimimų 
registras, sukurtas 1997 m., apimantis visą Lenkiją ir savo duomenų bazėje surinkęs per 130 000 pranešimų 
apie apsigimimus. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6110 === ENVI/6110 ===

Pateikė Bolesław G. Piecha, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
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Papildyti: 17 03 77 20
2015 m. biudžetas 2016 m. biudžeto projektas 2016. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai

17 03 77 20 400 000 200 000 400 000 200 000

Rezervas

Iš viso 400 000 200 000 400 000 200 000

Išlaidų kategorija:

Bandomasis projektas — Etiologija pagrįsta lėtinio moterų dubens skausmo sindromo epidemiologija

Pastabos:

Įrašyti šį tekstą:

Lėtinis dubens skausmo sindromas – tai liga, kurios priežastys įvairios. Ja serga nemažai moterų, –
remiantis kai kurių tyrimų duomenimis, nuo šios ligos kenčia 10,5 % (5,7–26,6 %) gyventojų. Pagrindinis 
požymis – nuolatinis ar protarpinis apatinės pilvo dalies skausmas, išliekantis ilgiau kaip 6 mėnesius. 
Remiantis Europos urologų asociacijos gairėmis, lėtinio dubens skausmo sindromo priežastys yra įvairios, 
įskaitant: urologines (daugiausia skausmingas šlapimo pūslės sindromas), ginekologines, neurologines, 
seksualines, raumenų ir kaulų sistemos, psichologines ir funkcines. Dėl lėtinio dubens skausmo sindromo 
sudėtingumo ir daugialypio pobūdžio šis sutrikimas dažniausiai nėra tinkamai diagnozuojamas ir 
gydomas. 

Lėtinis dubens skausmo sindromas yra ne tik atskirų su sveikata susijusių problemų priežastis, bet ir turi 
įtakos ekonominei ir socialinei padėčiai, dėl kurios pacientai dažnai patiria profesinę ir socialinę atskirtį. 
Ir dėl to stipriai pablogėja moterų gyvenimo kokybė visose Europos Sąjungos šalyse.

Remiantis turimais daliniais tyrimais, teisinga klasifikacija grindžiamas diagnozavimas ir gydymas turėtų 
duoti apčiuopiamos naudos atsižvelgiant į sumažėjusias gydymo išlaidas, nereikalingas medicinines 
konsultacijas ar darbo vietų praradimą. Šiuo metu didžiausia kliūtis tam pasiekti yra tai, kad nėra 
epidemiologinių duomenų, kuriais būtų apibūdinamas įvairių sindromo priežasčių dažnumas.

Bendrieji tikslai

Pagrindinis šio bandomojo tyrimo tikslas – suprasti lėtinių dubens skausmo sutrikimų priežasčių 
epidemiologiją bei sukurti etiologija pagrįstą lėtinio dubens skausmo sindromo klasifikaciją. 

Svarba ir indėlis į visuomenės sveikatą

Projekto ataskaitoje bus aprašyta lėtinio moterų dubens skausmo priežasčių epidemiologija keturiose ES 
šalyse. Gauti duomenys sudarys galimybes didinti pacientų ir gydytojų informuotumą apie lėtinį dubens 
skausmo sindromą ir tai padės padidinti sveikatos priežiūros kokybę. Dėl to pagerės pacientų gyvenimo 
kokybė ir kartu sumažės gydymo ir bendrosios priežiūros išlaidos.

Metodai

Šis bandomasis projektas apims 300–400 pacientų iš keturių Europos Sąjungos valstybių narių (Lenkijos, 
Belgijos, Didžiosios Britanijos ir Portugalijos), kuriems įtariamas lėtinis dubens skausmo sindromas. 
Tyrimo metu bus atlikti bandymai, visapusiškai apimantys visas priežastis, kaip siūloma Europos urologų 
asociacijos gairių algoritme. Be to, diagnostikai bus naudojami nauji metodai, kurie apims biocheminius 
ir biofizinius bandymus. Gauti duomenys bus apdorojami statistiškai ir rezultatai bus įtraukti į ataskaitos 
projektą. Bandomieji tyrimai bus atliekami svarbiausiuose dalyvaujančių šalių mokslinių tyrimų 
centruose.

Numatomi rezultatai

Tyrimo ataskaitoje bus nustatyta lėtinio moterų dubens skausmo sindromo priežasčių epidemiologija. Bus 
parengtas diagnostikos (gydymo) algoritmo projektas, kurį bus galima patvirtinti atliekant didesnio masto 
horizontaliuosius gyventojų tyrimus visoje Europos Sąjungoje. 
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Šis dvejų metų trukmės bandomasis projektas galėtų tapti parengiamaisiais veiksmais ir jo bendras 
biudžetas būtų 400 000 EUR.

Teisinis pagrindas:

Įrašyti šį tekstą:

Bandomasis projektas, kaip apibrėžta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų 

finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002, 54 
straipsnio 2 dalyje (OL L 298, 

2012 10 26, p. 1).

Pagrindimas:

Reikia pabrėžti, kad šiuo metu nėra vieno patvirtinto lėtinio dubens skausmo sindromo valdymo 
diagnostikos (gydymo) algoritmo. Be to, nėra patikimų tam tikrų priežastinių ligų biologinių žymenų ir 
trūksta etiologinių ir epidemiologinių duomenų. Todėl iš esmės išeikvojama per daug diagnostikos ir 
gydymo išteklių ir dėl to nebūtinai pagerėja pacientų gyvenimo kokybė. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6111 === ENVI/6111 ===

Pateikė Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Papildyti: 17 03 77 20
2015 m. biudžetas 2016 m. biudžeto projektas 2016. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai

17 03 77 20 500 000 500 000 500 000 500 000

Rezervas

Iš viso 500 000 500 000 500 000 500 000

Išlaidų kategorija:

Bandomasis projektas — Pacientų organizacijų tvarumo didinimas

Pastabos:

Įrašyti šį tekstą:

Pagrindiniai bandomojo projekto tikslai:

I. peržiūrėti dabartinę pacientų organizacijų ES pajėgumų padėtį ir jų raidos lygį;

II. išplėsti galimų finansavimo planų peržiūros ir tikrinimo sistemą; 

III. gerinti ir skatinti jų darbą, susijusį su galimais pareikalavimais, skirtais sveikatos priežiūros ir 
socialinio sveikatos draudimo sveikatos priežiūros sektoriui, kurį jau atliko agentūros, ES ir nacionalinės 
teisės aktų leidėjai, dalyvaujant suinteresuotiesiems pilietinės visuomenės subjektams;

IV. skatinti ir remti vietos pacientų organizacijų pajėgumų pokyčius, keitimąsi gerąja patirtimi, didinti 
NVO atskaitomybę ir skaidrumą, padėti kurti partnerystes su vietos, regioninėmis ir nacionalinėmis 
valdžios institucijomis, finansavimą iš įvairių šaltinių ir gebėjimus teikti aukštos kokybės paslaugas 
pacientams;

V. įvertinti ir gerinti tvarų vystymąsi ir ilgalaikius pacientų organizacijų rezultatus, sudarant pacientams 
ES palankesnes galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis; 
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VI. didinti pacientų organizacijų tinklą, sąveiką, finansavimą iš įvairių šaltinių, ilgalaikį tvarumą ir ryšį 
su medicinos mokslo draugijomis ir vyriausybinėmis institucijomis;

VII. projektu siekiama didinti skaidrumą ir sėkmingiau pritraukti finansavimą, taip pat didinti pacientų 
organizacijų veiklos skaidrumą, jų tarpusavio sąveiką ir sąveiką su kitais suinteresuotais subjektais 
sveikatos priežiūros sektoriuje.

Teisinis pagrindas:

Įrašyti šį tekstą:

Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 
panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 
straipsnio 2 dalyje.

Pagrindimas:

Pacientų organizacijų padėtis ES ilgą laiką buvo nepatenkinama. Pagrindinės problemos – finansavimo, 
atskaitomybės, skaidrumo stoka, procedūrų nebuvimas ir dažna personalo kaita. Pagrindinis bandomojo 
projekto tikslas – didinti skaidrumą ir pacientų organizacijų tvarumą. Tai bus vertingas šaltinis, kuris padės 
politikos formuotojams suprasti gyventojų galimybės naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis nacionaliniu 
ir ES lygiu poreikį.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6112 === ENVI/6112 ===

Pateikė Andrey Kovatchev, Cristian-Silviu Buşoi, Biljana Borzan, Kateřina Konečná, Karin Kadenbach, 
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Papildyti: 17 03 77 20
2015 m. biudžetas 2016 m. biudžeto projektas 2016. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai

17 03 77 20 500 000 250 000 500 000 250 000

Rezervas

Iš viso 500 000 250 000 500 000 250 000

Išlaidų kategorija:

Bandomasis projektas — Sąžiningesnio ir veiksmingesnio sveikatos priežiūros prieinamumo visoje ES 
įvertinimo siekis norint stiprinti bendradarbiavimą ir žinių perdavimą

Pastabos:

Įrašyti šį tekstą:

Trumpas aprašymas:

Pripažįstant, kad paaiškėjo, jog dabartiniai sveikatos priežiūros prieinamumo vertinimai turi tam tikrų 
apribojimų atsižvelgiant į tinkamą, tikslią, patikimą ir laiku pateikiamą informaciją apie prieinamumą 
ES, pagal šį bandomąjį projektą bus kuriamas ir išbandomas sudėtinis naujas sveikatos priežiūros 
prieinamumo vertinimų rinkinys ir (arba) tobulinami esami vertinimai, kad būtų patenkinami skirtingi 
įvairių sveikatos priežiūros sistemos suinteresuotųjų šalių poreikiai. 

Pagrindinis projekto tikslas – sudaryti galimybę kurti politikos priemones, kurios padėtų šalinti sveikatos 
priežiūros skirtumus ir prieinamumo kliūtis taikant objektyvius ir palyginamus duomenis, ir prisidėti 
gerinant ES valstybių narių sveikatos priežiūros sistemų tvarumą ir veikimą. 
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Bandomojo projekto tikslai ir numatomi rezultatai:

a) esamų vertinimų ir rodiklių, taip pat įvairių prieinamumo visoje Europos Sąjungoje aspektų 
peržiūrėjimas;

b) konsultuojantis su pagrindinėmis suinteresuotosiomis šalimis galimų naujų rodiklių kūrimas ir (arba) 
esamų rodiklių gerinimas, siekiant užtikrinti, kad būtų įtrauktos atskirties požiūriu pažeidžiamos grupės ir 
tokiu būdu surinkta išsami informacija apie sveikatos priežiūros prieinamumą šalyse ir regionuose;

c) bandomasis šių rodiklių testavimas geografiniu, ekonominiu ir kultūriniu požiūriu skirtingose ES 
šalyse ir jų tobulinimas; 

d) naujo rodiklių rinkinio ir (arba) esamų rodiklių, patobulintų kartu su susijusiomis Europos ir 
tarptautinėmis organizacijomis ir agentūromis, nagrinėjimas ir galimas tvirtinimas; 

e) parengimas strategijos ir veiksmų plano siekiant jo plėtros ir įgyvendinimo, daugiausia dėmesio 
skiriant trims prioritetinėms ligoms: a) neužkrečiamosioms ligoms, b) užkrečiamosioms ligoms, c) 
retosioms ligoms;

Pagrindinis bandomojo projekto rezultatas bus naujų ir papildomų rodiklių rinkinys ir (arba) patobulinti 
esami rodikliai siekiant įvertinti pacientų galimybes naudotis sveikatos ir sveikatos priežiūros 
paslaugomis. Tai bus vertingas išteklius siekiant politikos formuotojams sudaryti sąlygas stebėti gyventojų 
galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis Europos, nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu. Tai 
suteiks galimybę stebėti ir lyginti ES lygmeniu, siekiant padėti politikos formuotojams rengti programas ir 
politiką, kad būtų sumažinti sveikatos priežiūros skirtumai. Šiuo metu prieinamumo apibrėžtys įvairiose 
Europos šalyse yra neaiškios ir nenuoseklios ir nesudaro nuoseklios koncepcijos. Įgyvendinant 
bandomąjį projektą bus naudojamas tarpsektorinis ir tarpdisciplininis požiūris siekiant įvairių 
suinteresuotųjų subjektų sutarimo dėl sveikatos priežiūros prieinamumo ir jo vertinimo sąvokos ir 
aspektų. Į šią analizę turėtų būti įtrauktos pacientų organizacijos siekiant užtikrinti informacijos apie 
pusiau neformalų prieinamumą sklaidą. Numatoma, kad šio projekto trukmė bus dveji metai. 
Įgyvendinant šį projektą Komisija turėtų atsižvelgti į ekspertų grupės, konsultuosiančios veiksmingų 
sveikatos sektoriaus investicijų klausimais, nuomonę dėl sveikatos priežiūros prieinamumo. 

Pagrindimas:

Nepaisant to, kad visoje ES labai pagerėjo sveikatos priežiūros sistemos, ES valstybėse narėse ir tarp jų 
pastebimi dideli skirtumai ir nelygybė pacientams siekiant gauti kokybiškas sveikatos priežiūros 
paslaugas. Svarbiausi veiksniai, kurie daro poveikį galimybėms naudotis sveikatos priežiūros 
paslaugomis, yra socialinė ir ekonominė padėtis, gyvenamoji vieta, lytis, tautinė grupė ir išsilavinimo 
lygis. Dėl pastarojo meto ekonomikos krizės gerokai padidėjo atotrūkis tarp skirtingos socialinės ir 
ekonominės padėties gyventojų ir dėl to socialinės padėties poveikis sveikatai paaštrėjo. Gyventojų 
senėjimas ir nelygybės sveikatos srityje didėjimas dėl ekonomikos krizės rodo, kad prieinamumo 
klausimas ES lygmeniu turėtų būti sprendžiamas tokiu būdu, kad šalims būtų padedama ir suteikiama 
galimybė nustatyti ir įgyvendinti veiksmingus sprendimus. Šiam tikslui pasiekti būtina veiksmingai ir 
pasitelkiant bendrus rodiklius bei remiantis įrodymais įvertinti sveikatos priežiūros prieinamumą. 

Europos Komisija, Pasaulio sveikatos organizacija, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija 
bei kitos tarptautinės organizacijos pabrėžė tikslių ir patikimų sveikatos priežiūros prieinamumo 
vertinimų svarbą siekiant užtikrinti, kad sveikatos priežiūros sistemos būtų skaidrios, prieinamos ir 
tenkintų gyventojų poreikius. Be to, mokslinių tyrimų rezultatai rodo, kad dėl socialinių sveikatą 
lemiančių veiksnių, darančių poveikį sveikatos priežiūros sistemos prieinamumui, didėja atotrūkis ES 
šalyse ir tarp jų. 

Bendras dabartinių rodiklių trūkumas yra tas, kad jais vertinama asmeninė nuomonė apie nepatenkintus 
priežiūros poreikius, tačiau jie nesuteikia galimybės objektyviai įvertinti prieinamumą. Daugeliu atvejų 
dabartiniai gyventojų pateikiami sveikatos priežiūros prieinamumo vertinimai yra skirti sveikatos 
paslaugų naudojimui įvertinti ir jais neįvertinamas sunkiai pasiekiamų (pažeidžiamų) gyventojų grupių 
prieinamumas. Iš tikrųjų pagal juos vertinama pacientų, kurie gali (finansiniu ar kitais požiūriais) 
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pasinaudoti sveikatos priežiūros sistemos paslaugomis, prieiga. Tai esminis skirtumas, nes pažeidžiamos 
gyventojų grupės patiria neproporcingai didelę sveikatos srities nelygybę ir todėl jos susiduria su daugybe 
kliūčių naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis. Todėl sunaudojama labai daug lėšų nesukuriant 
tinkamos žinių bazės, kuria remdamiesi politikos formuotojai galėtų priimti sprendimus. 

Daugeliu atvejų nacionalinės apklausos, naudojamos prieinamumui įvertinti, nesudaro galimybių 
palyginti jo įvairiose šalyse, nes šie metodai ir būdai iš esmės yra riboti. Nacionaliniu lygmeniu 
surinktiems duomenims įtakos turi kiekvienos šalies politikos prioritetai, susiję su pateikiamais rodikliais 
ir sveikatos klausimams teikiama pirmenybe. Be to, gyventojų pateikiami vertinimai, kurie paprastai 
naudojami prieinamumui įvertinti, gali būti šališki, ypač rengiant klausimyną ir mokslinių tyrimų planą, 
formuluojant klausimus ir atsižvelgiant į kultūros ir psichosocialinius veiksnius. Trūksta visapusiškų 
rodiklių, kurie padėtų gauti informaciją ne tik apie sveikatos priežiūros paslaugų egzistavimą, 
adekvatumą, tinkamumą ir įperkamumą, bet ir kokybę ir apie tai, kaip asmenys jomis naudojasi. 

Prieinamumo vertinimas yra bendro pobūdžio ir kai kuriais atvejais paviršutiniškas ir prieštaringas. 
Atliekant dabartinius sveikatos priežiūros prieinamumo vertinimus negalima gauti pakankamai tinkamos 
informacijos atsižvelgiant į kiekvieno suinteresuotojo subjekto poreikius, tikslus ir vaidmenį. Be to, esama 
dabartinių prieinamumo vertinimo priemonių dubliavimosi, taip pat trūksta kokybės ir yra didelių spragų. 
Kadangi sveikatos priežiūros prieinamumui įvertinti tuo pačiu metu reikia proceso bei veiklos rezultatų 
rodiklių, būtina mišri, tačiau įgyvendinama vertinimo sistema.

Teisinis pagrindas:

Įrašyti šį tekstą:

Bandomasis projektas, kaip apibrėžta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento

ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų

finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002, 54 
straipsnio 2 dalyje (OL L 298,

2012 10 26, p. 1).

Pagrindimas:

Nepaisant to, kad visoje ES labai pagerėjo sveikatos priežiūros sistemos, ES valstybėse narėse ir tarp jų 
pastebimi dideli skirtumai ir nelygybė pacientams siekiant gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas. 
Dėl pastarojo meto ekonomikos krizės gerokai padidėjo atotrūkis tarp skirtingos socialinės ir ekonominės 
padėties gyventojų ir dėl to socialinės padėties poveikis sveikatai paaštrėjo. Gyventojų senėjimas ir 
nelygybės didėjimas dėl krizės rodo, kad prieinamumo klausimas ES lygmeniu turėtų būti sprendžiamas 
tokiu būdu, kad šalims būtų suteikiama galimybė nustatyti ir įgyvendinti veiksmingus sprendimus. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6135 === ENVI/6135 ===

Pateikė Massimo Paolucci, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas, Patrizia Toia

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Papildyti: 17 03 77 20
2015 m. biudžetas 2016 m. biudžeto projektas 2016. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai

17 03 77 20 2 500 000 1 000 000 2 500 000 1 000 000

Rezervas

Iš viso 2 500 000 1 000 000 2 500 000 1 000 000

Išlaidų kategorija:
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Bandomasis projektas — Sunkūs psichiniai sutrikimai ir smurto grėsmė. Sprendimo būdai taikant 
priežiūrą ir veiksmingas gydymo strategijas

Pastabos:

Įrašyti šį tekstą:

Smurto grėsmė ir pacientų, turinčių sunkių psichikos sutrikimų, smurto rizikos suvokimas yra visos 
Europos visuomenės sveikatos problema ne vien dėl galimo pacientų, darbuotojų, giminių ir 
nepažįstamųjų sužalojimo ar žūties, bet ir dėl gydymui priešingo poveikio, kurį daro smurtas ir priemonės, 
taikomos norint užkirsti kelią smurtui. Psichikos ligos stigma yra glaudžiai susijusi su visuomenės baime, 
kad psichiškai nesveiki asmenys gali panaudoti prievartą. Ši įtampa gali daryti poveikį gydytojams ir net 
politikos formuotojų priimamiems sprendimams. Dramatiški pastarojo meto įvykiai, kaip antai bendrovės 
„Germanwings“ katastrofa, pabrėžė šios problemos svarbą Europos visuomenei ir išryškino būtinybę 
sukurti prevencines priemones ir gydymo strategijas, kurias taikant būtų galima nustatyti ir sumažinti 
asmenų, turinčių sunkių psichikos sutrikimų, smurtinio elgesio prieš save ar kitus asmenis riziką. Nors ši 
rizika absoliučiąja verte yra nedidelė ir sudaro nedidelę dalį visuomenės smurto, skaičių ir tendencijų 
nustatymas turėtų padėti kovoti su visuomenės mitais apie psichikos ligonių pavojingumą. Priešingai, 
manoma, kad daugiau kaip pusę visų savižudybių Europos šalyse įvykdo psichikos sutrikimų turintys 
asmenys. Taigi, įgyvendindami siūlomą projektą taip pat išnagrinėsime nehospitalizuotų teismo medicinos 
psichinių ligonių savižudybes ir bandymus nusižudyti. Dėl tokių bandymų ligonis dažnai 
hospitalizuojamas ir tai gali turėti didelių neigiamų pasekmių gydymo įstaigos darbuotojų dvasinei būklei. 

Dėl numanomos smurto grėsmės naudojama daugiau prievartos priemonių, kaip antai priverstinio 
gydymo ligoninėje, laisvės apribojimo, izoliavimo ir prievartinio gydymo vaistais, kurias ligoniai ir 
slaugytojai beveik vieningai laiko traumuojančiomis ar net prieštaraujančiomis gydymui, ir jų taikymas 
gali paskatinti agresyvų ligonių elgesį, o ne dalyvavimą ir bendradarbiavimą. Be to, dėl priverstinio 
guldymo į saugias teismo medicinos įstaigas įvykdžius retus, bet rimtus smurtinius veiksmus, susijusius su 
sunkiais psichikos sutrikimais, gali pailgėti ligoninėje praleistas laikas ir būti panaudojama 
neproporcingai didelė dalis riboto psichikos sveikatai skirto biudžeto.

Šiame tyrime siūloma daugiausia dėmesio skirti teismo psichiatrijos paslaugoms, kurias teikiant visų 
pirma daugiausia prižiūrimi psichinių sutrikimų turintys pacientai, keliantys pavojų kitiems, tačiau taip 
pat tie, kurių didesni savižudybių rodikliai. Naujų ambulatorinės ir stacionarinės sveikatos priežiūros 
paslaugų tokiems ligoniams prižiūrėti daugėja daugelyje Europos valstybių, bet ne visose. Daugėja naujų 
šios dažnai marginalizuotos pacientų grupės gydymo modelių, įskaitant, pvz., ambulatorinio teisminio 
gydymo mobiliąsias bendruomenines (angl. forensic assertive community treatment) grupes ir 
specializuotas teismo medicinos klinikas. Tačiau visoje Europoje paslaugų modeliai, intervencijos 
strategijos ir teisinės sistemos, skirtos smurtauti galintiems ligoniams arba tiems pacientams, kurie 
smurtavo, labai skiriasi. Tai niekada nebuvo įvertinta lyginimo būdu atsižvelgiant į pacientų 
pasitenkinimą, gydomąjį poveikį, rizikos mažinimą, pasveikimą ir sąnaudas. Tačiau tokioms paslaugoms
mažiau kaip 1 % psichinių ligonių teikti kai kuriose šalyse sunaudojama 20 % išteklių. Dėl šio patikimų 
lyginamųjų duomenų trūkumo daugelis Europos šalių negali pasinaudoti naujoviškomis strategijomis, 
sukurtomis tose valstybėse, kurios galėjo skirti daugiau išteklių inovacijoms ir moksliniams tyrimams, ir 
išbandė galimai daugiau veiksmingų gydomųjų paslaugų teikimo modelių.

Geresnis veiksnių, susijusių su sunkių psichikos sutrikimų turinčių pacientų smurtu prieš save ir kitus 
rizika, supratimas, geriausių priemonių, galinčių padėti numatyti riziką, įvertinimas siekiant priimti 
sprendimus ir veiksmingų gydymo būdų nustatymas padės gydytojams praktikams, vadovams, teisės aktų 
leidėjams ir vyriausybėms planuoti ir plėsti paslaugas ir kurti prevencines ir rėmimo priemones. Be to, 
šiuo metu labai reikia palyginti įvairių šalių skirtingus nacionalinius priežiūros pradžios ir pabaigos 
būdus, įskaitant specializuotas saugias paslaugas, ir Europos projektas, kuriame dalyvaus skirtingos 
šalys, turinčios skirtingas sveikatos ir teisines sistemas, suteiks vertingos informacijos siekiant gerinti šios 
sudėtingos, marginalizuotos ir visuomenei labai brangiai kainuojančios gyventojų grupės psichikos 
sveikatos priežiūros kokybę.



28

Teisinis pagrindas:

Įrašyti šį tekstą:

Bandomasis projektas, kaip apibrėžta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento

ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų

finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002, 54 
straipsnio 2 dalyje (OL L 298,

2012 10 26, p. 1).

Pagrindimas:

Įgyvendinant šį projektą daugiausia dėmesio bus skiriama teismo psichiatrijos paslaugoms, kurias teikiant 
prižiūrimi psichinių sutrikimų turintys pacientai, keliantys pavojų kitiems ir didinantys savižudybių 
rodiklius. Visoje Europoje paslaugos, strategijos ir teisinės sistemos, skirtos smurto rizikai, skiriasi. 
Veiksnių, susijusių su sunkių psichikos sutrikimų turinčių pacientų smurtu prieš save ir kitus rizika, 
supratimas, priemonių, galinčių padėti numatyti riziką, įvertinimas siekiant priimti sprendimus ir veiksmingų 
gydymo būdų nustatymas padės planuoti paslaugas ir kurti prevencines ir rėmimo priemones. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6136 === ENVI/6136 ===

Pateikė Annie Schreijer-Pierik, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Papildyti: 17 03 77 20
2015 m. biudžetas 2016 m. biudžeto projektas 2016. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai

17 03 77 20 2 400 000 1 200 000 2 400 000 1 200 000

Rezervas

Iš viso 2 400 000 1 200 000 2 400 000 1 200 000

Išlaidų kategorija:

Bandomasis projektas – Bendros sveikatos priežiūros porinis projektas: tarpvalstybinės sveikatos 
priežiūros paslaugų infrastruktūros plėtra 

Pastabos:

Įrašyti šį tekstą:

Projekto tikslas – spręsti finansavimo kliūtis, sveikatos priežiūros sistemos ir kalbos barjerų problemas. 
Infekcijų prevencijos politika gali būti suderinta ir kliūtys tarptautiniame sveikatos priežiūros sektoriuje 
gali būti pašalintos.

Planuojama projekto trukmė – treji metai. Pirmaisiais dviem metais projektas bus bandomasis, o vėliau, 
jei vyks sėkmingai, bus pakeistas parengiamaisiais veiksmais. 1.200.000 EUR biudžetas kasmet lygiomis 
dalimis bus paskirstytas dviem pasienio regionams.

Europos regionų sveikatos priežiūros projektai bus paskata inovatyviems gydymo būdams ir didesniam 
pacientų judumui pagal principą „better-in/better-out“. Kadangi projekte dalyvauja du Europos regionai, 
bus galimybė palyginti duomenis ir keistis gerosios praktikos pavyzdžiais. Europos regionai siekia ateityje 
tapti pavyzdžiu kitiems panašiems kaimyniniams pasienio Europos regionams.

Tarpvalstybinio projekto rezultatai bus šie: trumpesnės laukimo eilės, pacientai sugaiš mažiau laiko 
keliaudami, gaus geresnės kokybės priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros centrai bus naudojami 



29

veiksmingiau. Priežiūros paslaugos bus pigesnės ir geresnės kokybės.

Teisinis pagrindas:

Įrašyti šį tekstą:

Bandomasis projektas, kaip apibrėžta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento

ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų

finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002, 54 
straipsnio 2 dalyje (OL L 298,

2012 10 26, p. 1).

Pagrindimas:

Sveiktos priežiūros sektorius sparčiai vystosi, gera sveikatos priežiūra pradeda priklausyti nuo kainos ir 
kokybės santykio. Todėl paslaugų teikėjai ir draudimo įmonės turi pritaikyti priežiūros paslaugų teikimo ir 
kompensavimo už jas būdus. Projekto tikslas – sudaryti galimybes pacientams naudotis ligoninių ir sveikatos 
priežiūros centrų teikiamomis paslaugomis kaimyniniuose pasienio regionuose. Tarpvalstybinė sveikatos 
priežiūros paslaugų infrastruktūra turi būti patobulinta. Projektu siekiama vykdant bendradarbiavimą tarp 
Nyderlandų ir Vokietijos bei Nyderlandų ir Belgijos regionų sukurti tvarią gydymo ir priežiūros 
infrastruktūrą. Glaudesnis bendradarbiavimas padės teikti pigesnes, saugesnes ir veiksmingesnes sveikatos 
priežiūros paslaugas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6137 === ENVI/6137 ===

Pateikė Younous Omarjee, Bas Eickhout, Glenis Willmott, José Inácio Faria, Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetas

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Papildyti: 17 03 77 20
2015 m. biudžetas 2016 m. biudžeto projektas 2016. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai

17 03 77 20 660 000 330 000 660 000 330 000

Rezervas

Iš viso 660 000 330 000 660 000 330 000

Išlaidų kategorija:

COMMISSION - 17 03 77 20 punktas — Bandomasis projektas — pagalba alkoholio vartojimo problemų 
turinčioms moterims sumažinti riziką, ypač nėštumo metu

Pastabos:

Įrašyti šį tekstą:

Šio bandomojo projekto tikslas – parengti paramos struktūrą, skirtą tik moterims ir ypatingą dėmesį 
skiriant nėštumui. Siekiama sumažinti vaikų, kurie patiria alkoholio poveikį iki gimimo, ir vaisiaus 
alkoholinio sindromo atvejų skaičių vykdant konkrečius veiksmus, kaip antai nukreipimas į prevencijos 
veikėjus, šio nukreipimo koordinavimas, būtent moterims skirtų pokalbių grupių sudarymas, parama 
šeimoms per neformalius jų ir sveikatos specialistų susitikimus, taip pat moterų savanoriškas dalyvavimas 
pirminėje prevencijoje. 

Kreipiantis į sunkumų turinčias moteris, jas suburiant, apie šias moteris sutelkiant medicinos ir socialinės 
srities veikėjus ir įtraukiant šeimas šios struktūros tikslas – padėti gauti geresnes priklausomybių 
paslaugų galimybes ir užtikrinti integruotą, koordinuotą ir specifinę priežiūrą, kurią stebėtų specialistai. 
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Aplinkybės

Šiandien vaisiaus alkoholinio sindromo sukeltų sutrikimų gausa ir jos pasekmės visuomenei yra tikra 
visuomenės sveikatos problema. Vaisiaus alkoholinio sindromo problemos liečia 1–2 proc. Europoje 
gimusių gyvų kūdikių ir daugiau kaip 4 proc. tam tikrose bendruomenėse (Italijoje, Kroatijoje, Reunjone). 
Apskaičiuota, kad iš 20 proc. moterų, kurios praneša apie alkoholio vartojimą nėštumo metu, 1 proc. 
vaikų turės pasekmių, kurios ne visada nustatomos tik gimus.

Visose Europos Sąjungos šalyse šiuo metu pastebima, kad moterys vartoja daugiau alkoholio ir kad kinta 
jaunimo elgesys (besaikės išgertuvės), taigi kyla baimė dėl pavojų, susijusių su netinkamu alkoholio 
vartojimu. Dėl šios padėties Europos Parlamentas 2015 m. balandžio 29 d., trečiadienį, priėmė rezoliuciją, 
kurioje Komisija raginama atnaujinti savo Europos alkoholio strategiją.

Be to, esama tabu ir moterų alkoholio vartojimas dažnai smerkiamas. Atsakomybė užkraunama 
vartojančiam asmeniui, o ne vartojamam produktui. Jei motina serga alkoholizmu, ji smerkiama 
dvigubai: visų pirma kaip kenksmingai vartojanti alkoholį, paskui kaip bloga motina, iš kurios gali būti 
atimti vaikai. Patirtis rodo, kad moterys labai retai kreipiasi į nustatytas palaikymo ir priklausomybių 
gydymo struktūras. Taigi reikia atsižvelgti į kliūtis, trukdančias šioms moterims, kurioms reikia paramos 
gydantis ir palaikymo, gauti priežiūrą.

Pastebėti alkoholizmu sergančius asmenis nuo jų kuo jaunesnio amžiaus, jiems pasiūlyti pritaikytą 
medicininę ir paramedicininę priežiūrą ir socialinę bei šviečiamąją ir profesionalią paramą – tai 
pagrindinės užduotys ne tik kalbant apie kiekvieno įtraukimą į visuomenę, bet ir kalbant apie ekonomines 
ir socialines sąnaudas. Pirmiausia turi būti siekiama suvokti alkoholio vartojimo sunkumų turinčios 
moters rizikingą elgesį kuo ankstesniu jos nėštumo laikotarpiu siekiant jai padėti nebevartoti, idealiu 
atveju dar iki nėštumo. 

Nors daugelyje Europos regionų užtikrintos kokybiškos priklausomybių gydymo paslaugos, į pagalbą 
moterims, turinčioms problemų su alkoholiu, neatsižvelgiama. Moterims reikia asmenų, kurie galėtų jas 
išklausyti, į jas atsižvelgti, jas apsaugoti ir jas palaikyti gerbdami jų intymumą ir jų sunkumus. 

Tikslai

Būtent to siekiama šiuo bandomuoju projektu, kuris yra eksperimentinio pobūdžio iniciatyva, kuria 
siekiama įrodyti, kad tokios struktūros Europos Sąjungoje reikalingos ir kad jas įmanoma įsteigti. Ši 
iniciatyva galėtų tapti parengiamuoju veiksmu, o paskui įgyti Europos kovos su sutrikimais dėl vaisiaus 
patirto alkoholio poveikio programos formą. Šis bandomasis projektas turi būti įgyvendinamas 
lygiagrečiai su PSO iniciatyvomis šioje srityje ir jas papildyti, taip pat jį vykdant turi būti remiamasi 
rezultatais ir analizėmis, gautais įgyvendinant Europos veiksmų planą „Jaunimo girtavimas ir 
nesaikingas epizodinis girtavimas (angl. „Action Plan on Youth Drinking and Heavy Episodic 
Drinking“).

Vertinimas

Šis bandomasis projektas bus vertinamas visą jo įgyvendinimo laikotarpį – dvejus metus. Šis vertinimas 
padės išanalizuoti tam tikrus rodiklius (pvz., dalyvaujančių moterų skaičių, prašymų skaičių, rizikos 
sumažinimą...) ir patikrinti, ar pasiekta laukiamų rezultatų. 

Biudžetas

Siekiant įgyvendinti šį bandomąjį projektą, bus reikalingos išlaidos, susijusios su veiklai skiriamomis 
sąnaudomis (įrangos ir reikmenų pirkimas), bet taip pat sveikatos specialistų atlyginimams ir reikalingai 
projekto komunikacijai. Apskaičiuojama, kad visa išlaidų suma siekia 330 000 eurų per metus. 

Įgyvendinimo vieta

Šis bandomasis projektas kaip eksperimentas galėtų būti vykdomas viename Europos Sąjungos regione, 
paskui būti išplėstas į visus regionus įgyvendinant Europos kovos su sutrikimais dėl vaisiaus patirto 
alkoholio poveikio programą, kuri sujungtų šias struktūras į tinklą ir padėtų užtikrinti keitimąsi 
informacija ir gerosios praktikos pavyzdžiais viso žemyno mastu. 
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Teisinis pagrindas:

Įrašyti šį tekstą:

Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 
panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1), 54 
straipsnio 2 dalyje.

Pagrindimas:

Šio bandomojo projekto tikslas – sumažinti vaikų, kurie patiria alkoholio poveikį iki gimimo, ir vaisiaus 
alkoholinio sindromo atvejus Europoje steigiant būtent moterims skirtas paramos struktūras, užtikrinant jų 
ilgalaikiškumą ir jų sujungimą į tinklą Europos lygiu.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6149 === ENVI/6149 ===

Pateikė Michèle Rivasi, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Papildyti: 17 03 77 20
2015 m. biudžetas 2016 m. biudžeto projektas 2016. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai

17 03 77 20 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Rezervas

Iš viso 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Išlaidų kategorija:

Bandomasis projektas — Socialinės ir sveikatos nelygybės mažinimas asmenims, kenčiantiems nuo itin 
didelio jautrumo elektrinėms ar elektromagnetinėms bangoms sindromo, ir asmenims, kenčiantiems nuo 
itin didelio jautrumo cheminėms medžiagoms sindromo.

Pastabos:

Įrašyti šį tekstą:

Itin didelis jautrumas elektrinėms ar elektromagnetinėms bangoms ir itin didelis jautrumas daugeliui 
cheminių medžiagų – tai du nauji sindromai, turintys panašių pasekmių jais sergančių žmonių 
gyvenimui. Kartais tas pats žmogus gali sirgti šiais dviem sindromais. 

Pasaulinė sveikatos organizacija (PSO) 2011 m. elektromagnetines bangas priskyrė galimiems 
kancerogenams. 2015 m. gegužės 18 d. itin didelis jautrumas elektrinėms ar elektromagnetinėms 
bangoms buvo įrašytas į žodyną. Žmonių nusakomi negalavimai yra įvairūs: galvos svaigimas, galvos 
skausmas, atminties ir dėmesio sutelkimo problemos, jautrumas, perštėjimas, nudegimai, raumenų ir 
sąnarių skausmai, nemiga, bėrimas. Bangų skleidimo šaltinių skaičius nuolat didėja (mikrobangų 
krosnelės, mobilieji telefonai ir perdavimo antenos, fiksuotas ir transporto priemonėse esantis belaidis 
interneto ryšys, prie interneto prijungti daiktai ir t. t.), taigi pabėgti nuo elektrosmogo beveik neįmanoma. 

Tas pats pasakytina ir apie daugialypį kontaktą su cheminėmis medžiagomis (įkvepiant, praryjant, 
liečiant), kurias kasdien sutinkame visur: baldų priežiūros medžiagos, maistas, tekstilės produktai. 
Simptomai yra šie: galvos skausmas, nuovargis, galvos svaigimas, kvėpavimo sunkumai, raumenų ir 
sąnarių skausmai, koordinacijos praradimas, pykinimas, viduriavimas, mąstymo sutrikimas, atminties 
praradimas, migrena, pilvo skausmai, sudirgimas (akių, nosies, ausų, gerklės, plaučių ir odos), kalbos 
problemos, pakitęs kraujospūdis, miego sutrikimai, pagreitintas širdies plakimas, susikaupimo problemos.

Dabar dar trūksta tikslių žinių apie šių patologijų priežastis ir pobūdį. Todėl jas sunku diagnozuoti ir 
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gydyti. 

Mokslininkų bendruomenėje šie du sindromai apibūdinami kaip idiopatiniai aplinkos netoleravimo 
sindromai. Europos vėžio ir aplinkos mokslinių tyrimų institute susibūrę nepriklausomi šiais dviem 
naujais sindromais besidomintys mokslininkai pabrėžia, kad ši visuomenės sveikatos padėtis yra itin 
bloga, nes daugėjau patologijų, tarp kurių esama ir visai naujų. Daugiau informacijos rasite čia: 
http://www.ehs-mcs.org/

2013 m. Prancūzijos maisto, aplinkos ir darbo sanitarijos saugos tarnyba paskelbė kvietimą vykdyti 
mokslinį tyrimą radijo dažnių ir sveikatos klausimais. https://www.anses.fr/fr/content/appel-%C3%A0-
projets-de-recherche-2014-du-pnr-est-sur-le-th%C3%A8me-radiofr%C3%A9quences-et-sant%C3%A9

Moksliniams tyrimams reikia daug laiko, tačiau reikia skubiai ir nedelsiant atsižvelgti į šiomis ligomis 
sergančių asmenų poreikius: dėl bangų šaltinių ir (arba) cheminių medžiagų visuotinio paplitimo 
asmenys, kenčiantys nuo itin didelio jautrumo elektrinėms ar elektromagnetinėms bangoms sindromo, ir 
asmenys, kenčiantys nuo pernelyg didelio jautrumo cheminėms medžiagoms sindromo, patiria negalią, 
kaip teigia PSO. Jie patiria faktinę diskriminaciją norėdami naudotis švietimo, darbo (sveikata darbe), 
sveikatos priežiūros, transporto ir apskritai visuomeninio gyvenimo galimybėmis. Tai pažeidžia Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartiją ir Europos Komisijos nustatytus prioritetus.

Kol kas Europos Sąjungoje tik Švedija oficialiai pripažįsta itin didelio jautrumo elektrinėms ar 
elektromagnetinėms bangoms sindromą kaip negalią – tai suteikia teisių nuo jo kenčiantiems asmenims. 
Kol kas kitose valstybėse narėse gyvenantys nuo itin didelio jautrumo elektrinėms ar elektromagnetinėms 
bangoms sindromo kenčiantys asmenys ir visoje ES gyvenantys nuo pernelyg didelio jautrumo 
cheminėms medžiagoms sindromo kenčiantys asmenys iki šiol negavo jokio jų negalios pripažinimo. Be 
kita ko, tarptautiniu lygmeniu Šveicarija ėmėsi vykdyti bandomąjį projektą, kuriuo siekiama atsižvelgti į 
šią negalią: Ciuricho priemiestyje įrengta buveinė nuo itin didelio jautrumo elektrinėms ar 
elektromagnetinėms bangoms sindromo kenčiantiems asmenims ir (arba) nuo pernelyg didelio jautrumo 
cheminėms medžiagoms sindromo kenčiantiems asmenims: 
http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2014/08/12/a-zurich-le-premier-refuge-europeen-pour-
electrosensibles_4470194_3244.html 

Taigi šiuo bandomuoju projektu reaguojama į du reikalavimus: 1. sumažinti nelygybę ir diskriminaciją, 
nuo kurių ES kenčia itin didelio jautrumo elektrinėms ar elektromagnetinėms bangoms sindromą ir itin 
didelio jautrumo cheminėms medžiagoms sindromą turintys asmenys, ir 2. vykdyti mokslinius tyrimus:

1. Europos Sąjungoje sukuriant vietą, kurioje būtų priimama atrinkta nuo itin didelio jautrumo 
elektrinėms ar elektromagnetinėms bangoms sindromo kenčiančių asmenų ir (arba) nuo pernelyg didelio 
jautrumo cheminėms medžiagoms sindromo kenčiančių asmenų bandymų grupė ir kuri suteiktų jiems 
galimybę atsigauti oriomis sąlygomis ir nustatyti, ar panaikinus sindromą (-us) sukeliančius šaltinius, 
sindromui (-ai) pakis;

2. vietoje priimant tyrėjus, kad jie optimaliomis sąlygomis galėtų atlikti savo tyrimus, kad suprastų šiuos 
sindromus ir sukurtų kasdienio šios negalios valdymo gerąją praktiką. Remiantis šia gerąja praktika būtų 
galima bent jau parengti europines gaires, kaip sumažinti daromą diskriminaciją. Tai būtų naudinga ES 
gyvenantiems žmonėms ir padėtų mūsų Sąjungai tapti lydere tarptautiniu lygmeniu atsižvelgiant į 
idiopatinį aplinkos netoleravimą.

Teisinis pagrindas:

Įrašyti šį tekstą:

Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 
panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 
straipsnio 2 dalyje.

Pagrindimas:
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1. Europos Sąjungoje sukuriant vietą, kurioje būtų priimama atrinkta nuo itin didelio jautrumo elektrinėms ar 
elektromagnetinėms bangoms sindromo kenčiančių asmenų ir (arba) nuo pernelyg didelio jautrumo 
cheminėms medžiagoms sindromo kenčiančių asmenų bandymų grupė ir kuri suteiktų jiems galimybę 
atsigauti oriomis sąlygomis ir nustatyti, ar panaikinus sindromą (-us) sukeliančius šaltinius, sindromas (-ai) 
pakis;

2. vietoje priimant tyrėjus, kad jie optimaliomis sąlygomis galėtų atlikti savo tyrimus, kad suprastų šiuos 
sindromus ir sukurtų kasdienio šios negalios valdymo gerąją praktiką. Remiantis šia gerąja praktika būtų 
galima parengti europines gaires, kaip sumažinti daromą diskriminaciją.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6124 === ENVI/6124 ===

Pateikė pranešėjas(-a) Giovanni La Via, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Aplinkos, visuomenės sveikatos 
ir maisto saugos komitetas

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

17 04 01 straipsnis — Aukštesnio gyvūnų sveikatos būklės lygio ir aukšto gyvūnų apsaugos lygio Sąjungoje 
užtikrinimas

Pataisyti skaičius taip:
2015 m. biudžetas 2016 m. biudžeto projektas 2016. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai

17 04 01 178 500 000 138 351 838 177 000 000 164 840 000 174 000 000 160 340 000 3 000 000 4 500 000 177 000 000 164 840 000

Rezervas

Iš viso 178 500 000 138 351 838 177 000 000 164 840 000 174 000 000 160 340 000 3 000 000 4 500 000 177 000 000 164 840 000

Pagrindimas:

Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6125 === ENVI/6125 ===

Pateikė pranešėjas(-a) Giovanni La Via, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Aplinkos, visuomenės sveikatos 
ir maisto saugos komitetas

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

17 04 02 straipsnis — Savalaikio augalams kenksmingų organizmų aptikimo ir išnaikinimo užtikrinimas

Pataisyti skaičius taip:
2015 m. biudžetas 2016 m. biudžeto projektas 2016. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai

17 04 02 10 000 000 7 190 844 14 000 000 6 100 000 12 000 000 5 600 000 2 000 000 500 000 14 000 000 6 100 000

Rezervas

Iš viso 10 000 000 7 190 844 14 000 000 6 100 000 12 000 000 5 600 000 2 000 000 500 000 14 000 000 6 100 000

Pagrindimas:

Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6126 === ENVI/6126 ===

Pateikė pranešėjas(-a) Giovanni La Via, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Aplinkos, visuomenės sveikatos 
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ir maisto saugos komitetas

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

17 04 03 straipsnis — Veiksmingos, efektyvios ir patikimos kontrolės užtikrinimas

Pataisyti skaičius taip:
2015 m. biudžetas 2016 m. biudžeto projektas 2016. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai

17 04 03 47 360 000 28 763 376 50 401 000 55 250 000 47 401 000 51 250 000 3 000 000 4 000 000 50 401 000 55 250 000

Rezervas

Iš viso 47 360 000 28 763 376 50 401 000 55 250 000 47 401 000 51 250 000 3 000 000 4 000 000 50 401 000 55 250 000

Pagrindimas:

Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6129 === ENVI/6129 ===

Pateikė Giovanni La Via, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komitetas

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

17 04 04 straipsnis — Neatidėliotinų priemonių, susijusių su gyvūnų ir augalų sveikata, fondas

Pataisyti skaičius taip:
2015 m. biudžetas 2016 m. biudžeto projektas 2016. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai

17 04 04 20 000 000 9 587 792 20 000 000 18 000 000 19 000 000 16 000 000 1 000 000 2 000 000 20 000 000 18 000 000

Rezervas

Iš viso 20 000 000 9 587 792 20 000 000 18 000 000 19 000 000 16 000 000 1 000 000 2 000 000 20 000 000 18 000 000

Pagrindimas:

Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6127 === ENVI/6127 ===

Pateikė Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

17 04 10 straipsnis — Įnašai, susiję su tarptautiniais susitarimais ir naryste tarptautinėse organizacijose 
maisto saugos, gyvūnų sveikatos, gyvūnų gerovės ir augalų sveikatos srityse

Pataisyti skaičius taip:
2015 m. biudžetas 2016 m. biudžeto projektas 2016. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai

17 04 10 276 000 248 043 290 000 290 000 290 000 260 000 30 000 290 000 290 000

Rezervas

Iš viso 276 000 248 043 290 000 290 000 290 000 260 000 30 000 290 000 290 000

Pagrindimas:
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Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6128 === ENVI/6128 ===

Pateikė pranešėjas(-a) Giovanni La Via, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

23 03 01 01 punktas — Nelaimių prevencija ir pasirengimas joms Sąjungoje

Pataisyti skaičius taip:
2015 m. biudžetas 2016 m. biudžeto projektas 2016. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai

23 03 01 01 28 068 000 17 506 349 29 366 000 23 500 000 28 866 000 23 000 000 500 000 500 000 29 366 000 23 500 000

Rezervas

Iš viso 28 068 000 17 506 349 29 366 000 23 500 000 28 866 000 23 000 000 500 000 500 000 29 366 000 23 500 000

Pagrindimas:

Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6131 === ENVI/6131 ===

Pateikė pranešėjas(-a) Giovanni La Via, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

34 01 04 01 punktas — Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) veiklos rėmimo išlaidos — Klimato 
paprogramė

Pataisyti skaičius taip:
2015 m. biudžetas 2016 m. biudžeto projektas 2016. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai

34 01 04 01 3 383 630 3 383 630 3 282 000 3 282 000 3 249 180 3 249 180 32 820 32 820 3 282 000 3 282 000

Rezervas

Iš viso 3 383 630 3 383 630 3 282 000 3 282 000 3 249 180 3 249 180 32 820 32 820 3 282 000 3 282 000

Pagrindimas:

Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6130 === ENVI/6130 ===

Pateikė pranešėjas(-a) Giovanni La Via, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

34 02 01 straipsnis — Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų mažinimas

Pataisyti skaičius taip:
2015 m. biudžetas 2016 m. biudžeto projektas 2016. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai

34 02 01 46 972 000 22 285 864 49 435 000 22 900 000 49 435 000 22 671 000 229 000 49 435 000 22 900 000

Rezervas
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2015 m. biudžetas 2016 m. biudžeto projektas 2016. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai

Iš viso 46 972 000 22 285 864 49 435 000 22 900 000 49 435 000 22 671 000 229 000 49 435 000 22 900 000

Pagrindimas:

Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6133 === ENVI/6133 ===

Pateikė pranešėjas(-a) Giovanni La Via, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

34 02 02 straipsnis — Sąjungos atsparumo klimato kaitai didinimas

Pataisyti skaičius taip:
2015 m. biudžetas 2016 m. biudžeto projektas 2016. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai

34 02 02 46 032 000 27 692 419 48 785 000 22 850 000 48 785 000 22 621 500 228 500 48 785 000 22 850 000

Rezervas

Iš viso 46 032 000 27 692 419 48 785 000 22 850 000 48 785 000 22 621 500 228 500 48 785 000 22 850 000

Pagrindimas:

Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6132 === ENVI/6132 ===

Pateikė Giovanni La Via, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

34 02 03 straipsnis — Geresnis klimato valdymas ir informacija visais lygmenimis

Pataisyti skaičius taip:
2015 m. biudžetas 2016 m. biudžeto projektas 2016. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai

34 02 03 11 510 250 2 936 741 13 502 000 7 250 000 13 502 000 7 177 500 72 500 13 502 000 7 250 000

Rezervas

Iš viso 11 510 250 2 936 741 13 502 000 7 250 000 13 502 000 7 177 500 72 500 13 502 000 7 250 000

Pagrindimas:

Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6134 === ENVI/6134 ===

Pateikė pranešėjas(-a) Giovanni La Via, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION

34 02 04 straipsnis — Indėlis rengiant daugiašalius ir tarptautinius susitarimus dėl klimato

Pataisyti skaičius taip:
2015 m. biudžetas 2016 m. biudžeto projektas 2016. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai
Įsipareigojima

i
Mokėjimai

Įsipareigojima
i

Mokėjimai

34 02 04 850 000 763 901 884 000 884 000 884 000 809 000 75 000 884 000 884 000

Rezervas

Iš viso 850 000 763 901 884 000 884 000 884 000 809 000 75 000 884 000 884 000

Pagrindimas:

Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6100 === ENVI/6100 ===

Pateikė Julie Girling, Giovanni La Via, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetas

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

S 03 01 02 01 — Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA)

Pataisyti pastabas taip:

Pataisyti tekstą taip:

Pareigų grupė ir lygis 

Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA)

Pareigybės

2016 2015 m.

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas 
pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2014 m. 
gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių 
skaičius

Nuolatinės Laikinosios Nuolatinės Laikinosios Nuolatinės Laikinosios 

AD 16 

AD 15 1 1 1

AD 14 4 3 4

AD 13 15 6 15

AD 12 22 14 25

AD 11 34 17 32

AD 10 36 28 35

AD 9 54 44 55

AD 8 61

60

51 61

AD 7 57 53 54

AD 6 45

42

77 57

AD 5 8 45 9

Iš viso AD pareigų grupės 
pareigybių 

337

333

339 348

AST 11 

AST 10 1

AST 9 6 3 7

AST 8 9 1 8

AST 7 15 6 15

AST 6 16 9 16

AST 5 34 22 32

AST 4 14 23 18

AST 3 25

23

52 24

AST 2 7 14 10
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AST 1 5 10 5

Iš viso AST pareigų grupės 
pareigybių 

131

129

140 136

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Iš viso AST/SC pareigų 
grupės pareigybių

Bendras skaičius 468

462
479 484

Iš viso darbuotojų 468

462
479 484

Pagrindimas:

Reikia atkurti etatų planą, kaip to prašo ECHA valdančioji taryba. 

Šis pakeitimas susijęs tik su pareigybėmis ECHA užduotims pagal Biocidinių produktų reglamentą, 
įsigaliojusį 2013 m. rugsėjo mėn., vykdyti. 2015 m. etatų plane suteiktas leidimas 48 pareigybėms. 
Valdančioji taryba prašė mažesnio skaičiaus, 42 pareigybių 2016 m., iš jų 38 etatai jau užimti, nors BP 
siūlomos tik 36 pareigybės. ECHA baiminasi, kad, neturėdama pakankamai pareigybių, negalės tinkamai 
vykdyti savo įgaliojimų pagal Biocidinių produktų reglamentą. Ji įdarbins papildomus darbuotojus tik 
atsižvelgdama į poreikius pagal darbo krūvį ir galimybes pagal pajamas, gautas iš mokesčių.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6150 === ENVI/6150 ===

Pateikė Kateřina Konečná, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas, Jiří Maštálka

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

S 03 01 17 01 — Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC)

Pataisyti pastabas taip:

Pataisyti tekstą taip:

Pareigų grupė ir lygis

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC)

Pareigybės

2016 2015 m.

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas 
pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2014 
m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių 
skaičius

Nuolatinės Laikinosios Nuolatinės Laikinosios Nuolatinės Laikinosios

AD 16 

AD 15 1 1

AD 14 7 1 6

AD 13 6 1 5

AD 12 10 4 8

AD 11 16 4 14

AD 10 23 6 22

AD 9 25 10 25

AD 8 19 40 18

AD 7 16 1 18

AD 6 10

6

13

14

AD 5 42

Iš viso AD pareigų grupės 
pareigybių

133

129

122

131

AST 11 2 3
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AST 10 3 1

AST 9 3 2

AST 8 7 6

AST 7 11 2 10

AST 6 16 4 15

AST 5 14 11 17

AST 4 1 31 5

AST 3 

AST 2 4

AST 1 9

Iš viso AST pareigų grupės 
pareigybių 57

61
59

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Iš viso AST/SC pareigų 
grupės pareigybių

Bendras skaičius 190

186

183

190

Iš viso darbuotojų 190

186

183 190

Pagrindimas:

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) laikydamasis savo įgaliojimų atlieka labai svarbų 
vaidmenį. Kadangi ECDC įgaliojimai buvo išplėsti, paties centro prašymu siūlome jam skirti tokio pat lygio 
įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus, kokie buvo skirti 2015 m. ES biudžete. Atsižvelgiant į iššūkius, su 
kuriais agentūra susiduria (pvz., Ebola), reikia atkurti ECDC etatų planą.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6101 === ENVI/6101 ===

Pateikė Matthias Groote, Karin Kadenbach, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

S 03 01 17 03 — Europos vaistų agentūra (EMA)

Pataisyti pastabas taip:

Pataisyti tekstą taip:

Pareigų grupė ir lygis

Europos vaistų agentūra (EMA)

Pareigybės

2016 2015 m.

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas 
pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2014 
m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių 
skaičius

Nuolatinės Laikinosios Nuolatinės Laikinosios Nuolatinės Laikinosios

AD 16 1

AD 15 

3

4 4
4

AD 14 6 6 6

AD 13 9 7 9

AD 12 

43

42 39
42

AD 11 38 36 37

AD 10 44 35 40

AD 9 

41

37 34
36
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AD 8 

62

53 47
52

AD 7 54 51 52

AD 6 

49

36 39
36

AD 5 17 29 26

Iš viso AD pareigų grupės 
pareigybių 

367

340 327
340

AST 11 2 2 2

AST 10 5 5 5

AST 9 7 7 7

AST 8 16 14 16

AST 7 19 19 19

AST 6 39 34 39

AST 5 43 36 42

AST 4 49 55 49

AST 3 

54

47 38
43

AST 2 

34

32 33
37

AST 1 1 10

Iš viso AST pareigų grupės 
pareigybių 

269

259
253 259

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Iš viso AST/SC pareigų 
grupės pareigybių

Bendras skaičius 636

599
580 599

Iš viso darbuotojų 636

599
580 599

Pagrindimas:

Restore establishment plan requested by EMA. 

90% of its budget comes from fees. To manage increases in fee-related activities it can only reduce staff by 
1% per year. Staffing in 2014 was reduced by 2% and no addition was granted in 2015 despite a 15% rise in 
applications and fees. In 2016 it is expected to be 25% higher than 2014. Its inability to recruit permanent,
experienced staff endangers its core activities. For the new pharmacovigilance legislation it was granted 38 
posts in the financial statement of which 37 are needed in 2016. These posts create employment with no 
impact on EU budget.


