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IEROSINĀJUMI

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

1. norāda, ka abas prioritātes — cīņa pret klimata pārmaiņām un dabas resursu efektīva 
izmantošana — ir iekļautas stratēģijā „Eiropa 2020” un ka darbībai klimata jomā piešķirtā 
prioritāte izpaudās arī, izveidojot īpašu ģenerāldirektorātu, kas nodarbojas ar klimata 
politiku, klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanu un pielāgošanos šīm pārmaiņām; tomēr 
uzskata, ka cīņa pret klimata pārmaiņām ir ES politikas jomu horizontāla rakstura 
prioritāte; norāda, ka ar pielāgošanos klimata pārmaiņām saistītu pasākumu plaša 
iekļaušana ES budžetā pašlaik ir neatliekama prioritāte, un iesaka attiecīgajiem 
izmēģinājumprojektiem un sagatavošanas darbībām pievērst īpašu uzmanību;

2. pieņem zināšanai izmaiņas budžeta 7. sadaļas virsrakstā, kas turpmāk būs „Vide un 
darbība klimata jomā”; atzinīgi vērtē īpašu darbībai klimata jomā veltītu nodaļu (07 11., 
07 12. un 07 13.) izveidi un norāda uz apropriāciju palielinājumu, kas tika ierosināts, lai 
īstenotu ES politiku un tiesību aktus saistībā ar darbību klimata jomā;

3. atzinīgi vērtē programmai LIFE+ paredzēto apropriāciju kopsummas palielinājumu līdz 
EUR 333,5 miljoniem jeb par 8,68 % salīdzinājumā ar 2010. gada budžetu un norāda, ka 
no šī palielinājuma tiks finansēts visu politikas jomu, tostarp klimata politikas, projektiem 
pieejamo līdzekļu palielinājums, tiem pasākumiem pieejamo līdzekļu palielinājums par 
60 %, kurus Komisija uzsākusi, lai atbalstītu klimata politiku un likumdošanu, kā arī 
stabila apjoma atbalsta nodrošināšana vides politikas pasākumiem;

4. ņemot vērā stratēģijā „Eiropa 2020” noteiktos tālejošos mērķus saistībā ar klimata 
pārmaiņām, jāveic stingrāki pasākumi, tostarp jāpalielina programmai LIFE+ paredzētās 
apropriācijas un īpaša uzmanība jāvelta koksnes atkritumu izmantošanai enerģijas ieguvē 
un saules enerģijai, lai tādējādi saglabātu dabas resursus;

5. norāda, ka pēc dažu darbību un dienestu reorganizācijas jaunajā Komisijā ir jāpielāgo arī 
budžeta nomenklatūra, it īpaši ņemot vērā to, ka civilās aizsardzības jomu savā pārziņā 
pārņēmis Humānās palīdzības ģenerāldirektorāts;

6. atkārtoti uzsver, ka jāveicina sabiedrības izpratne par tabakas lietošanas, tostarp pasīvās 
smēķēšanas, kaitīgo ietekmi, un pauž bažas, ka Kopienas Tabakas fonds, no kura piešķir 
finansiālu atbalstu informēšanas un izglītības projektiem, beigs darboties 2010. gadā; 
pieprasa izstrādāt jaunu juridisko pamatu, lai arī turpmāk varētu izmantot šo veiksmīgo 
izpratnes veicināšanas instrumentu, un aicina Komisiju, proti, Lauksaimniecības un lauku 
attīstības ģenerāldirektorātu un Veselības un patērētāju aizsardzības ģenerāldirektorātu, 
rast apmierinošu risinājumu, lai iesākto kampaņu varētu turpināt arī pārejas laikposmā;

7. ir pārliecināts, ka 2011.–2013. gada finanšu plāns attiecībā uz Eiropas Ķīmisko vielu 
aģentūru (ECHA) ir pārāk optimistisks, un uzskata, ka šīs aģentūras pašfinansēšanās 
2011. gadā ir nereāla; norāda, ka 2011. gadā plānotie ieņēmumi no maksām pamatojas uz 
2006. gadā veiktiem novērtējumiem; prasa izstrādāt vajadzības gadījumā piemērojamus 
piesardzības pasākumus;
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8. apzinās, ka ECHA būs jāsaņem papildu finansējums biocīdu tiesību aktu jomā, ja papildu 
uzdevumu īstenošanai ECHA darbības jomā būs vajadzīgi sagatavošanas pasākumi;

9. norāda, ka — neraugoties uz to, ka ES likumdevējs Eiropas Zāļu aģentūrai (EMEA) 
pastāvīgi uzdod papildu uzdevumus sabiedrības veselības jomā, kuri būtu jāfinansē no ES 
subsīdijām, — aģentūrai piešķirtais ES finansējums gadu gaitā ir samazinājies; turklāt 
norāda, ka līdz ar to arvien vairāk sabiedrības veselības pasākumu nākas papildus 
subsidēt, izmantojot ieņēmumus no maksām, un tā rezultātā nāksies samazināt darbības, 
kas saistītas ar sabiedrības veselību, jo EMEA ar maksu saistītās darbības ir jāveic 
prioritārā kārtā; tādēļ pauž bažas par Komisijas pieeju, kas paredz EMEA piešķirtos 
ieņēmumus atkal iekļaut tai paredzētā budžeta projekta aprēķinā;

10. atkārtoti apstiprina EMEA juridisko pienākumu apstrādāt visus medicīniskos pieteikumus, 
kas tiek saņemti noteiktajā termiņā; norāda, ka līdz ar to lielāks pieteikumu skaits ne tikai 
palielina maksas, bet arī rada vajadzību pēc lielāka darbinieku skaita šo pieteikumu 
apstrādei; tādēļ atbalsta EMEA pieprasījumu pēc 48 pagaidu darbiniekiem kā specializēta 
zinātniskā personāla ar profesionālo pieredzi, kuru pieņemšana darbā neietekmētu ES 
budžetu, jo šīs amata vietas tiktu finansētas tikai no maksām;

11. pauž bažas par nodomu samazināt sabiedrības veselībai un veterinārajiem un 
fitosanitārajiem pasākumiem paredzētās saistību apropriācijas līdz EUR 340 miljoniem un 
uzsver, ka ir jāsaglabā modrība dzīvnieku slimību apkarošanas jomā;

12. norāda uz Komisijas (Veselības un patērētāju aizsardzības ģenerāldirektorāta) plānoto 
termiņu, lai panāktu atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) 
Nr. 178/2002 45. pantam, kurā prasīts līdz 2005. gada martam sagatavot konsultāciju 
dokumentu par to, vai ir iespējams un vēlams īstenot Eiropas tiesību aktus par maksām 
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei; šajā sakarībā atgādina, ka 2010. gada budžetā šim 
jautājumam rezervē ir iekļauta zināma summa.
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ĪSS PAMATOJUMS

Vispārīga informācija

2011. gada budžeta procedūra ir pirmā budžeta procedūra, kura notiks saskaņā ar Lisabonas 
līgumu un tikai vienā lasījumā un kuras noslēgumā saskaņošanas procedūras laikā būs 
jāpanāk vienošanās ar otru budžeta lēmējiestādi par visiem izdevumiem.

2011. gada budžeta projekta (BP) kopējā summa ir EUR 142 576,4 miljoni saistību 
apropriācijās (SA) un EUR 130 147,2 miljoni maksājumu apropriācijās (MA), līdz ar to 
rezervē atstājot EUR 1224,4 miljonus SA un EUR 4417,8 miljonus MA. Šīs summas ir 
attiecīgi 1,15 % un 1,05 % no 2011. gadam prognozētā ES NKI.

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas kompetencē esošie 
atsevišķie budžeti — vide

Klimata pārmaiņas

Cīņa pret klimata pārmaiņām un dabas resursu efektīva izmantošana ir divas no stratēģijas 
„Eiropa 2020” galvenajām prioritātēm. Darbība klimata jomā ir prioritāte, kuru īstenojot, 
2010. gada februārī tika izveidots īpašs ģenerāldirektorāts, kam jānodarbojas ar klimata 
politiku (ietekmes mazināšanu un pielāgošanos), — Klimata pārmaiņu ierobežošanas 
ģenerāldirektorāts.

Par vides un klimata pārmaiņu ierobežošanas jomu prioritāro raksturu var spriest arī pēc 
programmai „LIFE+” ierosināto apropriāciju apjoma un atbilstīgajām budžeta pozīcijām.

Komisija ierosina programmai „LIFE+” paredzēto apropriāciju kopējo apjomu palielināt no 
EUR 306,855 miljoniem 2010. gadā līdz EUR 333,500 miljoniem jeb par 8,68 % 
salīdzinājumā ar 2010. gada budžetu. Tas nozīmē arī šai programmai paredzētā sākotnējā 
finansējuma palielinājumu par EUR 7,4 miljoniem, kuru Komisija ierosina piemērot arī 2012. 
un 2013. gada apropriācijām.

No šī palielinājuma it īpaši finansēs:

- visu politikas jomu, tostarp klimata politikas, projektiem pieejamo līdzekļu 
palielinājumu 07 03 07. budžeta pozīcijā (no EUR 240 miljoniem 2010. gadā līdz 
EUR 260,13 miljoniem 2011. gada BP);

- tiem atbalsta pasākumiem pieejamo līdzekļu palielinājumu par 60 %, kurus Komisija 
uzsākusi, lai atbalstītu klimata politiku un likumdošanu (palielinājums par 
EUR 7,2 miljoniem 2011. gadā salīdzinājumā ar 2010. gadu);

- ilgtspējīga finansējuma nodrošināšanu NVO un vides politikas atbalsta pasākumiem, 
ņemot vērā palielināto pieprasījumu pēc administratīvā atbalsta projektu atlasei, 
uzraudzībai un izplatīšanai saskaņā ar Eiropas Revīzijas palātas ieteikumiem 2008. gada 
budžeta izpildes apstiprināšanas kontekstā (projektu ilgtspējības veicināšana).
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Ņemot vērā minētos faktorus, 2011. gada budžeta projektam pieņemtā budžeta nomenklatūra 
attiecībā uz programmu „LIFE+” pamatojas uz šādiem finansēšanas principiem:

- atbalsts projektiem un NVO saskaņā ar juridiskā pamata prasībām arī turpmāk būs Vides 
ģenerāldirektorāta pārvaldībā (nav iespējams iepriekš noteikt klimata pārmaiņu ietekmes 
mazināšanas prioritātēm nepieciešamā finansējuma summu) — 07 01 04 01. un 
07 03 07. budžeta pozīcija;

- atbalsta pasākumi, kurus Komisija uzsākusi, lai atbalstītu klimata politiku un tiesību 
aktu izstrādi un īstenošanu (tostarp uzraudzību, revīziju un projektu novērtēšanu) arī 
turpmāk būs 07 03. nodaļā — 07 01 04 01. un 07 03 07. budžeta pozīcija;

- tiks izveidotas īpašas budžeta pozīcijas, lai atbalstītu pasākumus, kurus Komisija 
uzsākusi, lai atbalstītu klimata politiku un tiesību aktu izstrādi un īstenošanu (tostarp 
izpratnes veicināšanu, publicēšanu un IT sistēmas „CITL” un „ODS”) — 07 01 04 05. 
un 07 12 01. budžeta pozīcija.

Programma „LIFE+”

Lēmumu par izdevumu finansēšanu no 2010. gada budžeta Komisija pieņēma 2009. gada 
oktobrī.

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus, aptverot kopējo summu EUR 240 000 000 apmērā, tika 
publicēts 2010. gada 4. maijā. Priekšlikumu projekti ir jāiesniedz attiecīgajai dalībvalsts 
iestādei ne vēlāk kā 2010. gada 1. septembrī. Pēc tam dalībvalstu iestādes līdz 2010. gada 
4. oktobrim šos projektu priekšlikumus nosūtīs Eiropas Komisijai, un Komisija salīdzinās to 
vispārējos aprakstus ar programmas „LIFE+” atbilstības kritērijiem un novērtēs 
priekšlikumus, pamatojoties uz „LIFE+” atlases un piešķiršanas kritērijiem. Finansēšanai 
atlasīto projektu galīgā paziņošana gaidāma 2011. gada jūlijā vai augustā un projektu 
īstenošana sākums — agrākais 2011. gada 1. septembrī.

Šim uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus finansējums tika paredzēts, par attiecīgo summu 
uzņemoties vispārējas saistības saskaņā ar Finanšu regulas 76. pantu un Īstenošanas kārtības 
92. pantu un tādējādi ļaujot līdz 2011. gada beigām parakstīt dotācijas nolīgumus ar 
finansējuma saņēmējiem.

Līdz ar to 2010. gadā pieejamās saistību apropriācijas tiks izlietotas pilnībā.

Sagaidāms, ka arī maksājumu saistības (EUR 176 miljoni) tiks izlietotas pilnībā.

Eiropas Vides aģentūra

Ir ierosināts par 2 % (pamatā — ikgadējais deflators) palielināt Eiropas Vides aģentūras 
(EVA) subsīdiju, jo:

- aģentūras amatu sarakstā tiek iekļauta viena papildu vieta, lai atbalstītu tās lomu GMES;
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- subsīdija tiek pārdalīta par labu 1. un 2. sadaļai, lai atbalstītu aģentūras vidēji ilga 
termiņa stratēģiju spēcīgas iekšējās specializēto zināšanu bāzes veidošanai.

Tā kā EVA 2009. gada budžeta izlietojuma pārskats uzrādīja pārpalikumu EUR 851 673 
apjomā, ko izmantoja kā Eiropas Komisijas piešķirtos ieņēmumus, lai sagatavotu EVA 
budžeta projektu, kā budžeta lēmējinstitūcija to pieprasīja attiecībā uz aģentūrām, kas negūst 
finansējumu no maksām.

Tādēļ 2011. gada BP pieprasītā apropriāciju summa ir EUR 35 105 327 un ES subsīdijas 
kopējā summa, ņemot vērā piešķirtos ieņēmumus, ko sedza no 2009. gada budžeta 
pārpalikuma, ir EUR 35 957 000.

Vispārēji vides jautājumi

Kopš 2007. gada ārējās darbības vides jomā sedz no ārējās darbības instrumentiem, ko finansē 
no 21. sadaļas „Attīstība” un it īpaši no tematiskās programmas „Vide un ilgtspējīga dabas 
resursu, tostarp energoresursu, pārvaldība” (BP 21 04. nodaļa) līdzekļiem;

Vienīgās apropriācijas, kas palikušas 7. sadaļā „Vide”, ir tās, kas paredzētas obligāto iemaksu 
veikšanai saistībā ar daudzpusējiem nolīgumiem vides jomā, kuru noslēgšanā piedalījusies arī 
Kopiena, piemēram, ANO Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām un Kioto Protokolu, 
Konvenciju par bioloģisko daudzveidību u. c. 2011. gadam ierosinātais budžeta piešķīrums ir 
saglabāts 2010. gada līmenī — EUR 3 000 000. Budžeta nomenklatūrā tas ir sadalīts starp 
07 02. sadaļu (Globāli vides jautājumi) un jauno 07 11. sadaļu (Pasaules mēroga jautājumi 
saistībā ar darbību klimata pārmaiņu jomā), pēdējā no kurām ietver starptautisku nolīgumu 
obligātu parakstīšanu attiecībā uz klimata pārmaiņām un ozona slāni noārdošām vielām (ANO 
Vispārējā konvencija par klimata pārmaiņām un Kioto protokols, Vīnes konvencija un 
Monreālas protokols).

Jāatzīmē, ka, ņemot vērā Kopenhāgenas vienošanos, Komisija ierosina būtiski palielināt 
līdzekļus tematiskajai programmai „Vide un ilgtspējīga dabas resursu, tostarp energoresursu, 
pārvaldība” (21 04 01. budžeta pozīcija), it īpaši paredzot:

- summu EUR 50 miljonu apjomā, lai saskaņā ar solījumu, kas tika dots saistībā ar 
Kopenhāgenas vienošanos, segtu klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanas un 
pielāgošanas darbību izdevumus jaunattīstības valstīs;

- papildu EUR 15 miljonus, lai atbalstītu Pasaules klimata pārmaiņu aliansi ar vismazāk 
attīstītajām valstīm.

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas kompetencē esošie 
atsevišķie budžeti — sabiedrības veselība un pārtikas nekaitīgums

Sabiedrības veselība

Veselības aizsardzības programmas (17 03 06. pants), kurai 2010. gadā saistību apropriācijās 
bija piešķirti EUR 45,7 miljoni un 2011. gadam ierosināti EUR 47,06 miljoni, mērķis ir 
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papildināt dalībvalstu politiku attiecīgajā jomā un veicināt dalībvalstu, kandidātvalstu un 
starptautisko organizāciju sadarbību.

Tās trīs galvenie uzdevumi ir uzlabot iedzīvotāju veselības drošību, uzlabot veselības stāvokli 
un sagatavot un izplatīt ar veselību saistītu informāciju un zināšanas. Nelielais finansējuma 
palielinājums ir saskaņā ar finanšu plānu.

Kopējais sabiedrības veselībai (17 03. nodaļa) paredzētais finansējums — 
EUR 205,11 miljoni — ir par EUR 15,77 miljoniem mazāks nekā 2010. gada budžetā. Šis 
samazinājums ir galvenokārt saistīts ar to, ka zaudē spēku regula, kura paredz Tabakas 
fonda — pretsmēķēšanas informācijas kampaņas — finansēšanu, ko veic tabakas ražotāji.

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ESPKC)

Tā kā ESPKC iepriekšējos gados neizlietoja visas tam piešķirtās apropriācijas, tā budžets tika 
samazināts par EUR 3,49 miljoniem. Šīs neizlietotās apropriācijas Eiropas Komisija 
izmantoja kā piešķirtos ieņēmumus, lai sagatavotu aģentūras budžeta projektu.

Eiropas Zāļu aģentūra (EMEA)

ES finansējums EMEA ir EUR 38,42 miljoni, no kuriem EUR 5,477 miljoni ir piešķirtie 
ieņēmumi. Komisija atkal ignorē Parlamenta balsojumu par to aģentūru piešķirto ieņēmumu 
izmantošanu, kuras ir atkarīgas no maksām.

Turklāt jāatzīmē, ka 2011. gadā papildu apropriācijas varētu būt nepieciešamas tiesību aktu 
paketei farmācijas jomā, kuru pašlaik apspriež Eiropas Parlaments un Padome.

Dzīvnieku barības un pārtikas nekaitīgums un veterinārie pasākumi

Saskaņā ar t. s. „no aploka līdz galdam” (stable-to-table) pieeju pārtikas un dzīvnieku barības 
nekaitīgumam, kura paredz paaugstināt pārtikas nekaitīguma kvalitāti, integrējot dzīvnieku 
barības izgatavošanas, ražošanas, apstrādes un izplatīšanas posmus, šīs darbības mērķis ir 
panākt uzlabojumus visas pārtikas ķēdes garumā. Šis sektors ir pilnībā saskaņots ES līmenī. 
Tomēr 2011. gada budžetā 17 04. sadaļā („Pārtikas un barības nekaitīgums”) ir ierosināti tikai 
EUR 340,3 miljoni salīdzinājumā ar EUR 354,9 miljoniem 2010. gadā.

Šis samazinājums ir galvenokārt saistīts ar dzīvnieku slimību apkarošanas pasākumiem 
(EUR 15 miljoni) un ārkārtas fonda pasākumiem (EUR 10 miljoni). Dzīvnieku slimību 
apkarošanas pasākumu jomā šis samazinājums saistīts ar vakcinācijas un citu infekciozā 
katarālā drudža novēršanas pasākumu veikšanas samazināšanu. Ārkārtas fonda pasākumiem 
paredzētās apropriācijas ir samazinātas neskaidrības dēļ attiecībā uz šo pasākumu veikšanu, jo 
tas ir atkarīgs no slimības uzliesmojumiem. Ja pēkšņa slimības uzliesmojuma gadījumā būs 
jāpalielina līdzekļi, varēs ātri piešķirt vajadzīgās apropriācijas.

Ir ierosināts par EUR 4 miljoniem palielināt līdzekļus jaunajiem pasākumiem barības un 
pārtikas kontroles jomā, lai finansētu izmaiņas ES references laboratorijas darbībās un 
iespējamo vēl vienas laboratorijas izveidi bišu veselības aizsardzībai.
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Neliels līdzekļu palielinājums (par EUR 0,45 miljoniem) ir ierosināts augu veselības 
pasākumu jomā. Ir nepieciešami papildu līdzekļi, lai Komisija varētu pildīt jaunos uzdevumus 
un pienākumus, ko tai uzliek jaunā Regula (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu 
laišanu tirgū. Šie jaunie uzdevumi un pienākumi papildina pastāvīgi veiktās administratīvās 
darbības augu veselības aizsardzības jomā, kuras no šīs budžeta pozīcijas tika finansētas arī 
iepriekšējos gados.

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA)

Plānotais EFSA jaunās mītnes vietas nodošanas termiņš ir 2011. gada marts, un tādēļ EFSA 
personāla pārcelšanās uz jauno darba vietu varētu notikt līdz minētā gada beigām. Tā kā ēkas 
aizņemšanas izmaksu segšanai līdzekļi ir jau piešķirti, EFSA budžetā tiek ierosināti papildu 
līdzekļi EUR 3,29 miljonu apjomā faktiskajām izmaksām, kas saistītas ar telpu iekārtošanu, 
pārejas nodrošināšanu, divkāršas nomas maksas segšanu trīs mēnešu pārejas laikposmā, 
pārcelšanos un koplietošanas telpu un atsevišķa papildaprīkojuma izveidi.

Citas Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas kompetencē esošās 
budžeta pozīcijas

Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (ECHA)

Ņemot vērā Komisijas priekšlikumu regulai par biocīdo produktu laišanu tirgū un lietošanu 
(COM(2009)0267), kurā paredzēts zināms skaits uzdevumu saistībā ar aktīvo vielu 
novērtēšanu un atļaušanu, sākot no 2013. un 2014. gada, Komisija ierosina izveidot budžeta 
pozīcijas, kas būs nepieciešamas attiecīgās subsīdijas izmaksai, tiklīdz būs pieņemta šī regula 
(07 03 60 01. un 07 03 60 02. budžeta pozīcija). Tomēr nav paredzētas apropriācijas tam, lai 
aģentūra varētu sagatavoties jauno uzdevumu veikšanai 2011. beigās un 2012. gadā.

Izmēģinājuma projekti un sagatavošanas darbības

Komisija 2011. gada budžetā ierosina:

- iekļaut jaunu sagatavošanas darbību, kuras mērķis būtu popularizēt ar klimatu saistītus 
pasākumus (07 03 13. budžeta pozīcija);

- pagarināt sagatavošanas darbības „Melnās jūras baseina vides monitorings un Eiropas 
Vienotā pamatprogramma Melnās jūras reģiona attīstībai” (07 02 04. budžeta pozīcija) 
īstenošanas laikposmu.

Tika nobalsots par deviņu izmēģinājuma projektu un sagatavošanas darbību iekļaušanu 
2010. gada budžetā, no kuriem astoņus īsteno Vides ģenerāldirektorāts un vienu — Veselības 
un patērētāju aizsardzības ģenerāldirektorāts.
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