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JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a 
Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. emlékeztet arra, hogy az Unióban a magas szintű környezet- és egészségvédelem a 
gazdasági jólét előfeltétele, és hogy az élelmiszer- és takarmánybiztonságra irányuló 
mechanizmusok valamennyi európai polgár számára, és így az Európai Parlament 
számára is központi értéket képviselnek a természeti és az ember által okozott 
katasztrófákkal szembeni védelem terén;

2. ugyanakkor teljes mértékben tudatában van annak, hogy a bizottság illetékességi 
körébe tartozó a szakpolitikák és finanszírozási eszközök a 2 és 3 fejezet alatti más 
szakpolitikai és finanszírozási eszközöknél szűkebbek, és nem kapnak annyi 
figyelmet, mint más programok és alapok; ezért határozottan elutasítja a programok és 
a költségvetési tételek finanszírozásának további csökkentését, mivel az 
elfogadhatatlan következményekkel járna; különösen arra ösztönzi a tagállamokat, 
hogy a környezet- és éghajlatbarát politikák, intézkedések és projektek végrehajtását a 
növekedés ösztönzésére irányuló lehetőségnek, ne pedig tehernek tekintsék;

3. elismeri, hogy nemzeti szinten erős költségvetési megszorítások vannak érvényben, és 
hogy folyamatosak a konszolidációs erőfeszítések; rámutat azonban arra, hogy a 2016-
os költségvetési tervezetről (KT) való döntéshozatal során a költségvetési 
hatóságoknak szem előtt kell tartaniuk a bizottság illetékességi körébe tartozó, jelentős 
európai hozzáadott értéket képviselő szakpolitikákat és finanszírozási eszközöket;

4. emlékeztet arra, hogy a Horizont 2020 stratégia az éghajlatváltozás, az egészségügy és 
a környezetvédelem területén folytatott kutatási projektek révén hozzá fog járulni a 
bizottság illetékességi körébe tartozó célkitűzések megvalósításához; megerősíti azon 
kötelezettségvállalását, hogy nyomon követi a projektek célkitűzésekhez való 
igazodását és azok végrehajtásának előrehaladását;

5. hangsúlyozza, hogy a környezetvédelmi kutatás és innováció központi eleme a 
Horizont 2020-hoz tartozó „Az éghajlatváltozás elleni küzdelem, környezet, erőforrás-
hatékonyság és nyersanyagok” amelynek célja az erőforrás-hatékony és az 
éghajlatváltozásra rugalmasan reagáló gazdaság és társadalom létrehozása, a 
természeti erőforrások és ökoszisztémák védelme és fenntartható kezelése, valamint a 
nyersanyagok fenntartható biztosítása annak érdekében, hogy teljesíteni lehessen a 
Föld növekvő népességének igényeit a természeti erőforrások és ökoszisztémák 
fenntartható határain belül;

6. megjegyzi, hogy az EU 2016. évi költségvetés-tervezetének összege 153,5 milliárd 
EUR kötelezettségvállalási előirányzat (ezen belül 4,5 milliárd EUR 2014-ről 
újraprogramozva) és 143,5 milliárd EUR kifizetési előirányzat; rámutat arra, hogy 
mindez – a 2015-ös és 2016-os újraprogramozás hatásait figyelmen kívül hagyva – a 
2015. évi költségvetéshez képest a kötelezettségvállalási előirányzatok terén 2,4%-os 
növekedést, a kifizetési előirányzatok terén pedig 1,6%-os növekedést jelent;
hangsúlyozza, hogy ezek az átfogó mérsékelt növekedések, amelyek a többéves 
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pénzügyi keret által meghatározott utat követik és figyelembe veszik az inflációt, 
reálértéken nem jelentenek további növekedést, és ez a kiadások hatékonyságának és 
eredményességének fontosságát hangsúlyozza;

7. emlékeztet arra, hogy a kifizetési előirányzatok szempontjából az elmúlt évek 
rendkívül nehéz időszakot jelentettek, és hogy az uniós politikák végrehajtását 
gátolták az engedélyezett kifizetési előirányzatokra vonatkozó szigorú megszorítások, 
amelyek a fennálló igények fedezéséhez ismétlődő jelleggel költségvetés-
módosításokat eredményeznek;

8. sürgeti a Tanácsot, hogy tartózkodjon a bizottság illetékességi körébe tartozó 
szakpolitikák és finanszírozási eszközök bármifajta csökkentétől;

9. határozottan elveti azt a lehetőséget, hogy 2016-ban a kifizetések elégtelensége esetén 
a Bizottság, ahogy azt a múltban is tette, nem használja fel teljes mértékben a 
kötelezettségvállalási előirányzatokat, mert ez ellentétes lenne a Parlament által a 
környezetvédelem, az egészségügy és az élelmiszer- és takarmánybiztonság terén 
többszörösen tett kötelezettségvállalással; megállapítja továbbá, hogy a kifizetések 
elmaradása sértheti az Unió jó hírét, mivel nem teljesítik a vonatkozó programok 
kedvezményezettjeinek járó kifizetéseket;

10. emlékeztet arra, hogy a LIFE az EU környezetvédelmi, természetvédelmi és éghajlat-
politikai projektjeinek pénzügyi eszköze az egész Unióban; külön kiemeli a LIFE 
program kifizetési előirányzatainak hiányából fakadó nehézségeket, ami gátolná és 
késleltetné e fontos program megfelelő végrehajtását;

11. üdvözli, hogy a LIFE költségvetése a 2016-os költségvetés-tervezetben 27,7 millió 
euróval növekedett; megjegyzi azonban, hogy a LIFE program részesedése a teljes 
2016. évi költségvetési tervezetből csupán 0,3%, a 2. fejezetnek pedig mindössze 
0,73%-át teszi ki (a kötelezettségvállalási előirányzatok terén), és hogy ezek a 
százalékok az elmúlt években nem változtak;

12. rámutat arra, hogy a kutatásba és az innovációba történő beruházások a bizottság 
illetékességi körébe tartozó számos területen rendkívül fontosak, és hangsúlyozza, 
hogy a 2016. évi költségvetésnek ennek megfelelően tükröznie kell, hogy az ilyen 
beruházások prioritást jelentenek;

13. fokozottan felhívja a figyelmet arra, hogy az orvosi kutatás igen jelentős uniós 
hozzáadott értékkel bír (pl. a gyermekgyógyászati és a ritka betegségek 
gyógyszereinek kutatása terén), többek között a határokon átnyúló egészségügyi 
veszélyek elleni küzdelemben is; ebben az összefüggésben mélységes sajnálatát fejezi 
ki amiatt, hogy a közegészségügyi program összesen mindössze 62,2 millió eurós 
kötelezettségvállalási előirányzattal és a 2016-os költségvetési tervezet csupán 0,04%-
kával nem tükrözi teljes mértékben az egészségügy jelentőségét, jóllehet az 
önmagában fontos érték és a növekedés előmozdításának előfeltétele;

14. hangsúlyozza, hogy az Unió a világon a legszigorúbb élelmiszer-biztonsági normákkal 
rendelkezik; ezért sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az élelmiszer- és 
takarmányprogram, amely összesen csak 264,1 millió eurós kötelezettségvállalási 
előirányzattal rendelkezik, és a 2016-os költségvetési tervezetnek csupán 0,17%-át 
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teszi ki a kötelezettségvállalások terén, nem tükrözi teljes mértékben az élelmiszerek 
és takarmányok biztonságának fontosságát az Unióban;

15. emlékeztet arra, hogy az uniós polgári védelmi mechanizmus az uniós szolidaritás 
egyik sarokköve; emlékeztet arra, hogy a tagállamoké az elsődleges felelősség a 
személyek, valamint a környezet és a tulajdon védelme terén– beleértve a kulturális 
örökség védelmét is; az Unió hangsúlyozza, hogy katasztrófamegelőzés, valamint az 
arra való felkészülés és reagálás terén az Unió „támogató szerepet játszik” a 
tagállamok intézkedéseinek elősegítése, összehangolása, illetve kiegészítse terén;
üdvözli, hogy kis mértékben növelték az e programra vonatkozó 
kötelezettségvállalásokat;

16. emlékeztet arra, hogy a decentralizált ügynökségek kulcsfontosságú szerepet töltenek 
be a technikai, tudományos, illetve irányítási feladatokban, és jelentős segítséget 
nyújtanak az uniós intézmények számára a szakpolitikák végrehajtása terén;

17. úgy véli, hogy – általános szabályként – a decentralizált ügynökségeknek a többi 
intézményhez képest méltányos részt kell vállalniuk a költségmegtakarításokból;
megjegyzi, hogy e bizottság illetékességi körébe tartozik az ügynökségek (EEA, 
ECHA, ECDC, EFSA, EMA) közötti megerősített együttműködés, és a hatékonyság 
növelése iránti folyamatos elkötelezettség máris a források jobb elköltéséhez és 
felhasználásához vezetett;

18. emlékeztet továbbá az öt decentralizált ügynökség által ellátott fontos feladatokra, 
amelyet mind az Európai Bizottság, mind az Unió polgárai, valamint a díjakat szedő 
ügynökségek (pl. ECHA, EMA) külső ügyfelei számára végeznek; ennek tükrében 
hangsúlyozza, hogy alapvető fontosságú ezen ügynökségek ellátása megfelelő emberi 
és pénzügyi erőforrásokkal annak érdekében, hogy nehéz és fontos feladataikat 
megfelelő és független módon, valamint kellő gyorsasággal láthassák el;

19. ezért aggasztja a Bizottság által a decentralizált ügynökségekkel kapcsolatban 
alkalmazott megközelítés, mivel a rájuk kimért megszorítások, különösen az emberi 
erőforrás tekintetében, méltánytalanok és helytelenek az egyéb uniós intézményekével 
összehasonlítva; határozott szándéka, hogy az egyes ügynökségek szükségleteit ismét 
megfelelő eseti értékelések útján mérje fel;

20. általában nincs meggyőződve arról, hogy a szolgáltatások kiszervezésére – amelynek 
célja a személyzeti létszámterv csökkentése – hosszú távon költséghatékonyabb lenne, 
mivel a szolgáltatásokat nyújtó vállalkozók ellenőrzést és útmutatást igényelnek, 
ugyanakkor nyereségre törekszenek;

21. hangsúlyozza, hogy a kísérleti projektek és előkészítő intézkedések nagyon értékes 
eszközök új tevékenységek és szakpolitikák kezdeményezésére; megismétli, hogy a 
múltban a bizottság több elképzelését is sikeresen megvalósították; ezért továbbra is 
alkalmazza ezeket az eszközöket 2016-ban; ösztönzi az egyes fejezetek biztosította 
mozgástér teljes mértékű kihasználását;

22. felhívja a Bizottságot, hogy hozzon létre nyomon követési eljárást annak érdekében, 
hogy folyamatosan tájékoztassák a Parlamentet a kísérleti projektek és előkészítő 
intézkedések által elért eredményekről, illetve azok végrehajtásának állásáról.


