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IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. Atgādina, ka augsts vides un veselības aizsardzības līmenis Eiropas Savienībā ir 
priekšnosacījums ekonomiskai labklājībai un ka pārtikas un barības nekaitīgums un 
mehānismi, kas palīdz aizsargāt pret dabas un cilvēku izraisītām katastrofām, ir visu 
Eiropas iedzīvotāju un tādējādi arī Eiropas Parlamenta pamatvērtība;

2. Vienlaikus pilnībā apzinās, ka šīs komitejas kompetencē esošās politikas jomas un 
finanšu instrumenti ir nelieli, salīdzinot ar citām 2. un 3. pozīcijā ietvertajām politikas 
jomām un finanšu instrumentiem, un tiem netiek veltīta tik liela uzmanība kā citām 
programmām un fondiem; tādēļ stingri noraida jebkādus turpmākus programmu 
finansējuma un budžeta līniju samazinājumus, jo to ietekme būtu nepanesama; mudina 
jo īpaši dalībvalstis uztvert videi un klimatam draudzīgas politikas, pasākumu un 
projektu īstenošanu kā iespēju veicināt izaugsmi, nevis kā slogu;

3. Atzinīgi vērtē to, ka valstu līmenī pastāv stingri noteikti budžeta ierobežojumi un ka 
tiek īstenoti konsolidācijas centieni; tomēr norāda, ka budžeta lēmējiestādēm, 
pieņemot lēmumus par 2016. gada budžeta projektu (BP), ir jāpatur prātā būtiskā 
Eiropas pievienotā vērtība, kas piemīt politikas jomām un finanšu instrumentiem, 
kuras ir šīs komitejas kompetencē;

4. Atgādina, ka programma „Apvārsnis 2020” ar klimata, veselības un vides jomas 
pētniecības projektu palīdzību sekmēs mērķus, par kuru īstenošanu atbildīga šī 
komiteja; apstiprina savas saistības uzraudzīt projektu atbilstību izvirzītajiem mērķiem 
un sekmes to īstenošanā;

5. Uzsver, ka pētniecība un inovācija vides jomā ir programmas „Apvārsnis 2020” 
pozīcijas „ HYPERLINK "http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials" Klimata 
politika, vide, resursefektivitāte un izejvielas” uzmanības centrā; tās mērķis ir panākt 
resursefektīvu un pret klimata pārmaiņām noturīgu ekonomiku un sabiedrību, 
aizsargājot un ilgtspējīgā veidā pārvaldot vides resursus un ekosistēmas, kā arī 
nodrošinot izejvielu ilgtspējīgu apgādi un izmantošanu, lai nodrošinātu pieaugošā 
pasaules iedzīvotāju skaita vajadzības dabas resursu un ekosistēmu ilgtspējas robežās;

6. Atzīmē, ka ES 2016. gada budžeta projekta apjoms ir EUR 153,5 miljardi saistību 
apropriācijās (ietverot EUR 4,5 miljardus, kas pārplānoti no 2014. gada programmas) 
un EUR 143,5 miljardi maksājumu apropriācijās; norāda, ka — neņemot vērā 2015. 
un 2016. gada pārplānošanas ietekmi —, tas salīdzinājumā ar 2015. gada budžetu 
atbilst +2,4 % pieaugumam saistībās un +1,6 % pieaugumam maksājumos; uzsver, ka 
šī vispārējā mērenā pieauguma tendence, kas atbilst daudzgadu finanšu shēmas 
noteiktajai virzībai un veido inflāciju, reālā izteiksmē neuzrāda gandrīz nekādu 
pieaugumu; tas pastiprina līdzekļu izlietošanas lietderības un efektivitātes nozīmi;

7. Atgādina, ka attiecībā uz maksājumu apropriācijām pēdējie gadi ir bijuši ļoti sarežģīti 
un ka Eiropas Savienības politikas īstenošanu ir kavējuši stingri ierobežojumi saistībā 
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ar piešķirto maksājumu apropriāciju apmēru; tādēļ atkārtoti ir veikti budžeta 
grozījumi, lai segtu neapmaksāto vajadzību daļas;

8. Mudina Padomi atturēties no jebkādu samazinājumu veikšanas attiecībā uz šīs 
komitejas kompetencē esošajām politikas jomām un finanšu instrumentiem;

9. Stingri noraida iespēju, ka nepietiekamu 2016. gada maksājumu gadījumā Komisija 
varētu nolemt pilnībā neizmantot saistību apropriācijas, kā tā ir darījusi iepriekš, kas 
būtu pretrunā Parlamenta atkārtotajām saistībām vides, veselības, pārtikas un barības 
nekaitīguma jomā; turklāt secina, ka maksājumu neveikšana kaitēs Savienības 
reputācijai, jo attiecīgo programmu ietvaros saņēmējiem netiks samaksāts;

10. Atgādina, ka Vides un klimata pasākumu programma (LIFE) ir ES finanšu 
instruments, kas atbalsta vides, dabas aizsardzības un klimata pasākumu projektus visā 
Eiropas Savienībā; īpaši uzsver problēmas, kuras rada LIFE programmai paredzēto 
maksājumu apropriāciju trūkums, kas var traucēt un aizkavēt šīs svarīgās programmas 
pienācīgu īstenošanu; 

11. Atzinīgi vērtē 2016. gada budžeta projektā paredzēto LIFE programmas budžeta 
pieaugumu par EUR 27,7 miljoniem; tomēr atzīmē, ka LIFE programma veido tikai 
0,3 % no visa 2016. gada BP un tikai 0,73 % no 2. pozīcijas (saistībās) un ka šie 
procenti pēdējos gados nav mainījušies; 

12. Norāda, ka ārkārtīgi svarīga nozīme ir investīcijām pētniecībā un inovācijā vairākās 
jomās, par kurām atbildīga šī komiteja, un uzsver, ka šādas investīcijas 2016. gada 
budžetā pienācīgi jāatspoguļo kā prioritāras;

13. Īpaši atgādina par būtisko Savienības pievienoto vērtību medicīnas pētniecībā 
(piemēram, pediatrijā un reti sastopamu slimību ārstēšanā lietojamu zāļu pētniecībā) 
un arī pārrobežu veselības apdraudējumu apkarošanā; pamatojoties uz iepriekš minēto, 
pauž dziļu nožēlu, ka Sabiedrības veselības aizsardzības programmā, kuras kopējais 
saistību apjoms ir tikai EUR 62,2 miljoni, kas — tāpat kā iepriekšējos gados — veido 
tikai 0,04 % no 2016. gada BP saistībām, netiek pilnībā atspoguļota veselības nozīme 
kā patstāvīga vērtība un kā priekšnoteikums izaugsmes veicināšanai;

14. Uzsver, ka Eiropas Savienībai ir augstākie pārtikas nekaitīguma standarti pasaulē; 
tādēļ arī pauž nožēlu, ka Pārtikas un barības nekaitīguma programmā, kuras kopējais 
saistību apjoms ir tikai EUR 264,1 miljons, kas veido tikai 0,17 % no 2016. gada BP 
saistībām, netiek pilnībā atspoguļota pārtikas un barības nekaitīguma jautājuma 
nozīme Savienībā;

15. Atgādina, ka Savienības civilās aizsardzības mehānisms ir Eiropas Savienības 
solidaritātes stūrakmens; atgādina, ka galvenā atbildība attiecībā uz cilvēku, kā arī 
vides un īpašuma, tostarp kultūras mantojuma, aizsardzību gulstas uz dalībvalstīm; 
uzsver, ka Eiropas Savienība veic „iespēju sniegšanas uzdevumu”, lai atbalstītu, 
koordinētu un papildinātu dalībvalstu pasākumus katastrofu novēršanas, gatavības tām 
un reaģēšanas jomā; atzinīgi vērtē nelielo saistību pieaugumu attiecībā uz šo 
programmu; 

16. Atgādina decentralizēto aģentūru ievērojamo lomu tehnisko, zinātnisko vai 



PA\1066940LV.doc 5/5 PE560.881v01-00

LV

pārvaldības uzdevumu veikšanā, kas būtiski palīdz Eiropas Savienības iestādēm veidot 
un īstenot politikas jomas;

17. Uzskata, ka kopumā decentralizētajām aģentūrām, tāpat kā citām iestādēm, ir jāsniedz 
zināms ieguldījums izmaksu ietaupīšanā; atzīmē, ka uzlabota sadarbība starp 
aģentūrām, kuras pārrauga šī komiteja (EEA, ECHA, ECDC, EFSA, EMA), un 
pastāvīga apņemšanās palielināt efektivitāti jau ir panākusi labāku finansējuma 
izlietojumu un izmantojumu;

18. Turklāt atgādina par ļoti svarīgiem uzdevumiem, kurus veic šīs piecas decentralizētās 
aģentūras gan Eiropas Komisijas, gan Eiropas Savienības iedzīvotāju, gan arī pelnošo 
aģentūru (piemēram, ECHA, EMA) ārējo klientu labā; uzsver — pamatojoties uz 
iepriekš minēto —, ka ir ļoti svarīgi, lai šīs aģentūras saņemtu atbilstošus 
cilvēkresursus un finanšu resursus un spētu pienācīgi, neatkarīgi un savlaicīgi veikt 
šos sarežģītos un sevišķi svarīgos uzdevumus;

19. Tādēļ pauž bažas par Komisijas pieeju attiecībā uz decentralizētām aģentūrām, jo tām 
piemērotie samazinājumi, jo īpaši cilvēkresursu jomā, salīdzinot ar citām Eiropas 
Savienības iestādēm piemērotajiem samazinājumiem, ir netaisnīgi un neatbilstoši; 
pauž apņēmību atgriezties pie katras aģentūras attiecīgo vajadzību pienācīga 
novērtējuma katrā atsevišķā gadījumā;

20. Pauž vispārēju pārliecības trūkumu par to, vai ārpakalpojumu piesaiste, kuras mērķis 
ir samazināt personāla izveides plānus, ilgtermiņā būs rentablāka, jo pakalpojumu 
koordinatoriem ir nepieciešama uzraudzība un vadība, turklāt viņi vienlaikus meklēs 
iespēju gūt peļņu;

21. Uzsver, ka izmēģinājuma projekti (IP) un sagatavošanās darbības (SD) ir ļoti vērtīgi 
instrumenti, lai ierosinātu jaunus pasākumus un politiku; atkārtoti uzsver, ka vairākas 
šīs komitejas idejas iepriekš ir veiksmīgi īstenotas; tādēļ turpinās izmantot šos 
instrumentus 2016. gadā; mudina pilnīgi izmantot katrā pozīcijā pieejamās drošības 
rezerves;

22. Aicina Komisiju izveidot kontroles procedūru, lai informētu Parlamentu par sekmju 
līmeni izmēģinājuma projektu (IP) un sagatavošanās darbību (SD) īstenošanā.


