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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Biudžeto 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena, kad aplinkos ir sveikatos aukšto lygio apsauga Sąjungoje yra būtina 
ekonominės gerovės sąlyga ir kad maisto ir pašarų sauga ir mechanizmai, kuriais 
padedama apsaugoti nuo gaivalinių ir žmogaus sukeltų nelaimių, turi esminės vertės 
visiems ES piliečiams, taigi, ir Europos Parlamentui;

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

3. pripažįsta, kad valstybių narių lygmeniu esama griežtų biudžeto apribojimų ir kad 
konsolidavimo pastangos tebededamos toliau; vis dėlto pabrėžia, kad biudžeto 
valdymo institucijos, spręsdamos dėl 2016 m. biudžeto projekto (BP), turi turėti 
mintyje šio komiteto kompetencijoje esančių politikos krypčių ir finansavimo 
priemonių didelę Europos pridėtinę vertę;

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

5. pabrėžia, kad moksliniai tyrimai aplinkos srityje ir inovacijos itin pabrėžiami pagal 
programos „Horizontas 2020“ punktą „Kova su klimato kaita, aplinka, išteklių 
naudojimo efektyvumas ir žaliavos“ ir kad šia programa siekiama efektyviai išteklius 
naudojančios ir klimato kaitai atsparios ekonomikos ir visuomenės, saugančios ir 
tvariai valdančios gamtos išteklius ir ekosistemas ir užtikrinančios tvarų žaliavų 
tiekimą ir naudojimą, siekiant patenkinti didėjančio pasaulio gyventojų skaičiaus 
poreikius, tausiai naudojantis planetos gamtos ištekliais ir ekosistemomis;

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

7. primena, kad mokėjimų asignavimų požiūriu pastarieji metai buvo labai sunkūs ir kad 
įgyvendinti Sąjungos politiką trukdė itin griežti patvirtintų mokėjimų asignavimų 
lygio apribojimai, dėl kurių reikėjo periodinių taisomųjų biudžetų siekiant padengti 
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nepatenkintų mokėjimų poreikių dalis;

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

9. griežtai atmeta galimybę, kad, jei nepakaks mokėjimų asignavimų 2016 m., Komisija 
galėtų nuspręsti, kaip jau yra dariusi anksčiau, nepanaudoti visų įsipareigojimų 
asignavimų, o tai prieštarautų nuolatiniams Parlamento įsipareigojimams aplinkos, 
sveikatos, maisto ir pašarų saugos srityse; be to, daro išvadą, kad mokėjimų 
asignavimų trūkumas padarys žalą Sąjungos reputacijai, nes paramos pagal 
atitinkamas programas gavėjai negaus išmokų;

10. primena, kad programa LIFE yra ES finansinė priemonė, pagal kurią remiami 
aplinkos, gamtos išsaugojimo ir klimato politikos projektai visoje Sąjungoje; ypač 
atkreipia dėmesį į problemas, kurios kiltų dėl nepakankamų mokėjimų asignavimų 
programai LIFE ir dėl kurių būtų apsunkintas ir vėluotų tinkamas šios svarbios 
programos įgyvendinimas; 

11. džiaugiasi, kad 2016 m. biudžeto projekte programos LIFE biudžetas padidintas 
27,7 mln. EUR; vis dėlto atkreipia dėmesį į tai, kad programai LIFE skirtų lėšų dalis 
sudaro tik 0,3 proc. visos 2016 m. BP numatytos sumos ir sudaro tik 0,7 proc. 2 
išlaidų kategorijai numatytos (įsipareigojimų asignavimų) sumos ir kad šie 
procentiniai dydžiai pastaraisiais metais išlieka stabilūs; 

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

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

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

15. primena, kad Sąjungos civilinės saugos mechanizmas yra Sąjungos solidarumo 
kertinis akmuo; primena, kad pagrindinė pareiga apsaugoti žmones, taip pat aplinką ir 
turtą, įskaitant kultūros paveldą, tenka valstybėms narėms; pabrėžia, kad Sąjunga 
atlieka įgalinimo funkciją ir remia, koordinuoja arba papildo valstybių narių veiksmus 
gaivalinių nelaimių prevencijos, pasirengimo joms ir reagavimo į jas srityje; 
džiaugiasi, kad šiek tiek padidinta šiai programai skiriamų lėšų suma; 
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16. atkreipia dėmesį į itin svarbų decentralizuotų agentūrų vaidmenį vykdant technines, 
mokslines ar valdymo užduotis, kurios labai padeda Sąjungos institucijoms formuoti ir 
įgyvendinti politiką;

17. mano, kad decentralizuotos agentūros turi prisiimti sąžiningą sąnaudų sumažinimo 
dalį, kaip ir kitos institucijos; pabrėžia, kad glaudesnis šio komiteto kompetencijoje 
esančių agentūrų (EAA, ECHA, ECDC, EFSA, EMA) bendradarbiavimas ir nuolatinis 
įsipareigojimas didinti efektyvumą jau lėmė geresnius lėšų leidimo ir naudojimo 
rezultatus;

18. be to, atkreipia dėmesį į labai svarbias užduotis, kurias vykdo šios penkios 
decentralizuotos agentūros, svarbias Europos Komisijai ir Sąjungos piliečiams, taip 
pat įmokas renkančių agentūrų (pavyzdžiui, ECHA, EMA) išorės klientams; 
atsižvelgdamas į šias aplinkybes pabrėžia, kad itin svarbu skirti joms atitinkamus 
žmogiškuosius ir finansinius išteklius, kad jos galėtų tinkamai, nepriklausomai ir laiku 
atlikti šias pirmaeiles užduotis;

19. todėl yra susirūpinęs dėl Komisijos požiūrio, kurio ji laikosi agentūrų atžvilgiu, nes 
joms taikomas mažinimas, ypač žmogiškųjų išteklių mažinimas, yra nesąžiningas ir 
neatitinkantis reikalavimų, palyginti su mažinimu, taikomu kitoms Sąjungos 
institucijoms; yra pasiryžęs vėl imtis tinkamo kiekvienos agentūros atitinkamų 
poreikių vertinimo atskirai nagrinėjant kiekvieną atvejį;

20. apskritai nėra tikras, kad paslaugų vykdymo perdavimas išorės subjektams, kurio 
tikslas – sumažinti darbuotojų skaičių pagal etatų planą, ilguoju laikotarpiu bus 
ekonomiškai efektyvesnis, nes paslaugų teikėjus reikia prižiūrėti ir jiems vadovauti, 
tuo pat metu siekiant pelno;

21. pabrėžia, kad bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai yra vertingos priemonės 
siekiant pradėti naują veiklą ar imtis naujų politikos sričių; pakartoja, kad praeityje 
sėkmingai įgyvendinta keletas šio komiteto idėjų; todėl ir toliau naudosis tomis 
priemonėmis 2016 m.; ragina visapusiškai pasinaudoti maržomis pagal kiekvieną 
išlaidų kategoriją;

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


