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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. przypomina, że wysoki poziom ochrony środowiska i zdrowia w Unii to warunek 
wstępny dobrobytu gospodarczego, oraz że bezpieczeństwo żywności i paszy oraz 
mechanizmy wspomagające ochronę przed klęskami żywiołowymi i katastrofami 
spowodowanymi przez człowieka stanowią przedmiot troski wszystkich 
Europejczyków, a w związku z tym także priorytet dla Parlamentu Europejskiego; 

2. jest jednocześnie w pełni świadomy, że strategie polityczne i instrumenty finansowe 
należące do kompetencji naszej komisji nie są wielkie w porównaniu do innych 
instrumentów politycznych i finansowych w ramach działów 2 i 3 oraz nie poświęca 
im się aż tyle uwagi co innym programom i funduszom; zdecydowanie odrzuca zatem 
wszelkie dalsze cięcia funduszy na programy i pozycje budżetowe, gdyż ich skutki 
byłyby nie do zaakceptowania; wzywa szczególnie państwa członkowskie, aby 
postrzegały wdrażanie strategii politycznych, działań i projektów w dziedzinie 
ochrony środowiska i przyjaznych klimatowi jako okazję do wspierania wzrostu 
gospodarczego, a nie jako obciążenie;

3. przyznaje, że istnieją duże ograniczenia budżetowe na szczeblu krajowym oraz że 
trwają starania na rzecz konsolidacji budżetowej; podkreśla jednak, że władze 
budżetowe powinny – podejmując decyzję o projekcie budżetu na 2016 r. – mieć na 
uwadze znaczącą europejską wartość dodaną strategii politycznych i instrumentów 
finansowych podlegających kompetencjom naszej komisji; 

4. przypomina, że program „Horyzont 2020” przyczyni się do realizacji celów leżących 
w kompetencji naszej komisji dzięki projektom badawczym w dziedzinie klimatu, 
zdrowia i środowiska; potwierdza swe zaangażowanie na rzecz monitorowania 
zgodności projektów z odpowiednimi celami i postępów w ich realizacji;

5. podkreśla, że badania i innowacje w dziedzinie środowiska koncentrują się w 
programie „Horyzont 2020”: „Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna 
gospodarka zasobami i surowce”, którego celem jest doprowadzenie do tego, by 
gospodarka i społeczeństwo były zasobooszczędne oraz odporne na zmianę klimatu, 
ochrona i zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi i zarządzanie 
ekosystemami oraz zapewnienie zrównoważonych dostaw i zrównoważonego 
wykorzystywania surowców w celu zaspokojenia potrzeb rosnącej globalnej populacji 
w ramach ograniczeń wynikających z zasady zrównoważoności, jakie charakteryzują 
zasoby naturalne i ekosystemy;

6. zauważa, że projekt budżetu UE na 2016 r. opiewa na wynosi 153,5 mld EUR 
w środkach na zobowiązania (w tym przeprogramowana z 2014 r. kwota 
4,5 mld EUR) i 143,5 mld EUR w środkach na płatności; wskazuje, że, pomijając 
skutki przeprogramowania w 2015 i 2016 r., stanowi to wzrost o +2,4 % 
w zobowiązaniach i +1,6 % w płatnościach w porównaniu z budżetem na 2015 r.; 
podkreśla, że ten ogólnie umiarkowany wzrost, zgodny z tempem określonym w WRF 
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i uwzględniający inflację, nie stanowi praktycznie wzrostu w ujęciu realnym, przez co 
skuteczność i wydajność wydatkowania zyskuje na znaczeniu;

7. przypomina, że jeśli chodzi o środki na płatności, w ostatnich latach sytuacja była 
bardzo trudna, oraz że realizacja strategii politycznych Unii była utrudniona 
poważnymi ograniczeniami wynikającymi z poziomu zatwierdzonych środków na 
płatności, co prowadziło do uchwalania kolejnych budżetów korygujących, aby 
pokryć część nieuregulowanego zapotrzebowania;

8. wzywa Radę do powstrzymania się od jakichkolwiek cięć w strategiach politycznych i 
instrumentach finansowych podlegających kompetencjom naszej komisji;

9. zdecydowanie odrzuca możliwość, aby Komisja – w razie braku wystarczających 
środków na płatności w 2016 r. – mogła zadecydować, jak już miało to miejsce w 
przeszłości, o niepełnym wykorzystaniu środków na zobowiązania, co stałoby w 
sprzeczności z wielokrotnie deklarowanym zaangażowaniem Parlamentu w dziedzinie 
środowiska, zdrowia oraz bezpieczeństwa żywności i paszy; stwierdza ponadto, że 
brak płatności zaszkodzi reputacji Unii, ponieważ beneficjenci poszczególnych 
programów nie otrzymają płatności;

10. przypomina, że LIFE to instrument finansowy UE wspierający projekty w dziedzinie 
środowiska, ochrony przyrody i działań dotyczących klimatu w całej Unii; podkreśla 
zwłaszcza problemy związane z brakiem środków na płatności na program LIFE, 
które utrudnią i opóźnią właściwe wdrożenie tego ważnego programu; 

11. z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie budżetu LIFE o 27,7 mln EUR w PB 2016; 
stwierdza jednak, że program LIFE stanowi tylko 0,3% całego PB 2016 i reprezentuje 
tylko 0,73% działu 2 (w środkach na zobowiązania), oraz że te wielkości pozostawały 
na stałym poziomie w ciągu ostatnich lat; 

12. podkreśla, że inwestycje w badania naukowe i innowacje w kilku dziedzinach, które 
podlegają kompetencjom naszej komisji,  mają kapitalne znaczenie, oraz podkreśla, że 
budżet na 2016 r. musi odpowiednio odzwierciedlać fakt, że takie inwestycje są 
priorytetowe;

13. przypomina zwłaszcza o bardzo pokaźnej unijnej wartości dodanej badań w dziedzinie 
medycyny (np. badania nad lekami stosowanymi u dzieci i lekami sierocymi), a także 
w zwalczaniu transgranicznych zagrożeń dla zdrowia; w tym kontekście głęboko 
ubolewa, że program zdrowia publicznego, którego całkowita kwota środków na 
zobowiązania wynosi tylko 62,2 mln EUR – co z kolei stanowi, tak jak w latach 
ubiegłych, tylko 0,04% środków na zobowiązania w PB 2016 – nie odzwierciedla w 
pełni znaczenia zdrowia jako wartości samej w sobie i jako warunku wstępnego 
wspierania wzrostu;

14. podkreśla, że Unia ma najwyższe standardy bezpieczeństwa żywności na świecie; w 
tym kontekście ubolewa także, że program „Żywność i pasze”, którego całkowita 
kwota środków na zobowiązania wynosi tylko 264,1 mln EUR – co stanowi jedynie 
0,17% w środkach na zobowiązania w PB 2016 – nie odzwierciedla w pełni wagi 
kwestii bezpieczeństwa żywności i paszy w Unii;
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15. przypomina, że unijny mechanizm ochrony ludności to kamień węgielny unijnej 
zasady solidarności; przypomina, że największą odpowiedzialność za ochronę 
ludności, a także środowiska i mienia, w tym dziedzictwa kulturowego, ponoszą 
państwa członkowskie; podkreśla, że Unia odgrywa tu rolę „siły pomocniczej”, która 
wspiera, koordynuje lub uzupełnia działania państw członkowskich polegające na 
zapobieganiu katastrofom, przygotowywaniu się do nich i reagowaniu na nie; z 
zadowoleniem przyjmuje nieznaczny wzrost środków na zobowiązania w tym 
programie; 

16. przypomina, że agencje zdecentralizowane odgrywają ważną rolę w wykonywaniu 
technicznych, naukowych lub kierowniczych zadań i znacząco pomagają instytucjom 
Unii w projektowaniu i wdrażaniu strategii politycznych;

17. uważa, że zasadniczo zdecentralizowane agencje muszą w takim samym stopniu jak 
inne instytucje ograniczać koszty; stwierdza, że rozszerzona współpraca między 
agencjami, które podlegają kompetencjom naszej komisji (EEA, ECHA, ECDC, 
EFSA, EMA), i stałe zaangażowanie na rzecz zwiększenia wydajności już 
spowodowały racjonalizację wydatków i skutkują lepszym wykorzystywaniem 
środków;

18. przypomina ponadto o bardzo ważnych zadaniach, które te pięć zdecentralizowanych 
agencji wykonuje, zarówno dla Komisji Europejskiej, jak i obywateli Unii, a także dla 
zewnętrznych klientów agencji pobierających opłaty (np. ECHA, EMA); podkreśla w 
tym kontekście, że ogromnie ważne jest, by te agencje otrzymywały odpowiednie 
zasoby ludzkie i finansowe, aby móc właściwie, niezależnie i terminowo wykonywać 
te trudne i ważne zadania;

19. jest w związku z tym zaniepokojony podejściem stosowanym przez Komisję wobec 
agencji zdecentralizowanych, ponieważ narzucone im cięcia, zwłaszcza jeśli chodzi o 
kadry, są niesprawiedliwe i nieadekwatne w porównaniu do tych zastosowanych 
wobec innych instytucji Unii; jest zdeterminowany powrócić do właściwej, 
indywidualnej oceny odpowiednich potrzeb każdej agencji;

20. ogólnie rzecz biorąc, nie jest przekonany, czy eksternalizacja usług, mająca na celu 
zmniejszenie liczby personelu w planach zatrudnienia, okaże się w dłuższej 
perspektywie bardziej opłacalna, ponieważ usługodawcy muszą podlegać nadzorowi i 
mieć do dyspozycji wytyczne, równocześnie dążąc do osiągnięcia zysku;

21. podkreśla, że projekty pilotażowe i działania przygotowawcze są bardzo przydatnymi 
narzędziami podejmowania nowych działań i strategii politycznych; przypomina, że 
niektóre pomysły naszej komisji z powodzeniem wdrażano w przeszłości; w związku 
z tym nadal będzie korzystał z tych instrumentów w 2016 r.; zachęca do pełnego 
wykorzystania rezerw dostępnych w każdym z działów;

22. wzywa Komisję do stworzenia procedury dalszego postępowania, aby na bieżąco 
informować Parlament o postępach i stopniu zaawansowania projektów pilotażowych 
i działań przygotowawczych.


