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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. ragina Komisiją parengti tokią kitos daugiametės finansinės programos (DFP) struktūrą, 

kuri aiškiai atspindėtų ES ateinančių metų prioritetus ir tiesiogiai bei skaidriai prisidėtų 

prie investicijų į projektus, turinčius aiškią Europos pridėtinę vertę, visų pirma 

susijusius su ištekliais, kurių reikia siekiant pereiti prie žiedinės, mažo anglies dioksido 

kiekio technologijų ekonomikos, išlaikyti ir sustiprinti vadovaujantį ES vaidmenį 

kovojant su klimato kaita ir užtikrinti, kad ji galėtų laikytis savo tarptautinių 

įsipareigojimų pagal Paryžiaus susitarimą ir JT darnaus vystymosi tikslų, taip pat savo 

vidaus ir išorės įsipareigojimų bei tikslų biologinės įvairovės srityje;  

2. atkreipia dėmesį į Aukšto lygio darbo grupės tvarių finansų klausimais pirmąsias 

rekomendacijas1, įskaitant su DPF susijusias rekomendacijas ir pabrėžiama, kad darnaus 

vystymosi tikslus turėtų remti finansinė sistema, kuria galėtų būti skatinamas ilgalaikis 

ir tvarus augimas; taip pat ragina Komisiją išnagrinėti ir atkreipti dėmesį į šias 

rekomendacijas ateinančiai DFP, įskaitant poreikį parengti būsimų ES finansinių 

taisyklių ir politikos testą tvarumo požiūriu siekiant, kad finansinės priemonės pasiektų 

daugiau politinių iniciatyvų rezultatų; 

3. ragina Komisiją įvertinti BŽŪP žalinimo ir Kaimo plėtros fondo aplinkos apsaugos 

priemonių tikrąjį poveikį aplinkos būklei ir jas finansuoti atsižvelgiant į tikrus jų 

rezultatus; pabrėžia atskiro gamtos ir biologinės įvairovės finansavimo ir atskiro 

perėjimo prie tvaraus žemės ūkio finansavimo būtinybę; 

4. ragina Komisiją atsižvelgti į Septintosios aplinkosaugos veiksmų programos laikotarpio 

vidurio peržiūros rezultatus ir ypač į tai, jog panašu, kad jos tikslų nepavyks pasiekti iki 

2020 m.; ragina Komisiją suteikti šiems ir papildomiems tikslams iki 2050 m. pasiekti 

reikalingų išteklių, ypatingą dėmesį skiriant su aplinka susijusiems sunkumams; 

5. pažymi, kad Paryžiaus susitarimo 2 straipsnyje pabrėžiama, jog reikia užtikrinti, kad 

skiriamas finansavimas atitiktų išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 

mažėjimo trajektoriją ir klimato kaitai atsparią plėtrą, ir kad labai svarbu atitinkamai 

pertvarkyti DFP po 2020 m., siekiant iki 2050 m. neutralizuoti anglies dioksido poveikį; 

6. ragina Komisiją užtikrinti, kad kita DFP būtų suderinta su JT darnaus vystymosi 

tikslais, nes taip būtų padidintas ES išlaidų nuoseklumas ir pasiekta geresnė pusiausvyra 

tarp ekonominių, socialinių ir ekologinių aspektų; 

7. pabrėžia, kad dėl „Brexit’o“ Sąjungos biudžetas sumažės; todėl ragina Komisiją 

nustatyti aiškius ir griežtus prioritetus, nes bus turima mažiau pinigų; 

8. pabrėžia, kad kita DFP turi būti suderinama su įsipareigojimų, kuriuos Sąjunga prisiėmė 

išorės santykiuose, tokių kaip Jungtinių Tautų nustatyti darnaus vystymosi tikslai, 

vykdymu ir su jos ilgalaikiais tikslais su klimatu susijusių išlaidų srityje ir aktyviai prie 

to prisidėti bei atlikti ES biudžeto reformą siekiant veiksmingesnio biudžeto, pagrįsto 

                                                 
1 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/170713-sustainable-finance-report_en.pdf 
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papildomais nuosavais ištekliais; mano, kad šį tikslą galima pasiekti tik į ES išlaidas 

visapusiškai integravus klimato aspektą, taip pat kai tai susiję su poveikio švelninimu ir 

prisitaikymu; todėl ragina Komisiją sukurti skaidrų ir patikimą apskaičiavimo metodą, 

pagal kurį būtų galima pateikti įrodymų dėl numatomo su klimatu susijusių išlaidų 

poveikio, taip pat dėl jų korekcinio koeficiento, taikytino baigiamajam vertinimui 

vykdant pareigą teikti ataskaitas; 

9. pažymi, kad sėkmingam vidutinės trukmės metodui aplinkos politikos srityje 

reikalingas finansinis stabilumas; todėl mano, kad ir kitai DFP įgyvendinti septynerių 

metų laikotarpis būtų tinkamas su sąlyga, kad bus atitinkamo lankstumo ir užtikrinus 

galimybę atlikti laikotarpio vidurio peržiūrą; 

10. primena, kad norint pasiekti klimato politikos tikslus ir pagerinti aplinkos būklę, reikia 

derinti veiklą įvairiose politikos srityse; ragina šiame kontekste atsižvelgti į galimą 

sanglaudos politikos finansavimą; 

11. atkreipia dėmesį į tai, kad perėjimas prie tvarios, žiedinės mažo anglies dioksido kiekio 

technologijų ekonomikos yra vienintelis būdas užtikrinti Sąjungos piliečių ir Europos 

ekonomikos sveiką gyvenamąją aplinką bei ilgalaikę gerovę; mano, kad ES turėtų būti 

pasaulinė lyderė perėjimo prie tvarios, žiedinės mažo anglies dioksido kiekio 

technologijų ekonomikos ir tvarios gamybos ir vartojimo sistemos srityje; 

atsižvelgdamas į tai, primena apie būtino mokslinių tyrimų ir plėtros finansavimo 

svarbą; 

12. primena, kad kita DFP turėtų padėti Sąjungai pasiekti ne tik jos aplinkos apsaugos ir 

2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijos tikslus, bet ir vykdyti daugiašalius 

įsipareigojimus, susijusius su tvaria plėtra ir aplinka, tokius kaip darnaus vystymosi 

tikslai ar Biologinės įvairovės konvencija ir, visų pirma, jos Aičio tikslas; pabrėžia, kad 

ES neturėtų finansuoti projektų ir investicijų, kurie trukdo siekti šių tikslų, apsunkina jų 

įgyvendinimą arba nėra suderinami su jų siekimu; 

13. pabrėžia, kad ES turėtų padėti regionams, kuriuose labai didelis oro taršos lygis, norint 

iš esmės pagerinti oro kokybę, nes problemos daugeliu atvejų yra susijusios su šių 

regionų energijos nepritekliumi; 

14. pabrėžia, kad svarbu, jog tinkamai finansuojamos programos, kurios padeda išsaugoti 

biologinę įvairovę ir apsaugoti aplinką, pavyzdžiui, programa LIFE, būtų tęsiamos ir 

stiprinamos kaip atskiri padidinto finansavimo fondai kitos DFP įgyvendinimo 

laikotarpiu; pabrėžia, kad programa LIFE yra vienintelė ES biudžeto finansinė 

priemonė, kuri visa yra skirta aplinkai, gamtos apsaugai ir kovai su klimato kaita remti; 

ragina Komisiją užtikrinti, kad būsimos žemės ūkiui, kaimo ir regioninei plėtrai skirtos 

finansinės priemonės apimtų specialiai biologinei įvairovei ir tinklo „Natura 2000“ 

valdymui numatytus finansinius paketus, kuriuos bendrai valdytų nacionalinės ir 

regioninės aplinkos apsaugos institucijos; 

15. atkreipia dėmesį į galimybes, kurias suteikia žalioji infrastruktūra ir gamta grindžiami 

sprendimai visuomenei teikiant paslaugas ekonomiškai efektyviu būdu; pabrėžia, kad 

būtina sąžiningai apsvarstyti šias žaliąsias paslaugų teikimo alternatyvas priimant 

sprendimus, susijusius su kaimo ir regioniniu finansavimu ir ragina sukurti priemonę, 

skirtą transeuropiniam žaliosios infrastruktūros tinklui (TEN-G) įsteigti, kad būtų 



 

AD\1142284LT.docx 5/9 PE612.219v02-00 

 LT 

galima pasinaudoti biologinės įvairovės teikiamais privalumais; 

16. pabrėžia, kad būtina, jog įvairūs fondai būtų labiau susiję ir efektyviau veiktų išvien 

sprendžiant nacionalinius, regioninius ir vietos uždavinius, pavyzdžiui, siekiant nuo 

anglių priklausantiems regionams sudaryti teisingo perėjimo galimybes, kovoti su 

energijos nepritekliumi arba biologinės įvairovės nykimu; 

17. pripažįsta ES bendradarbiavimo sprendžiant bendras grėsmes visuomenės sveikatai 

pridėtinę vertę; mano, kad, remiantis šiuo metu vykdomos sveikatos programos 

pirminiais teigiamais rezultatais, į kitą DFP reikėtų įtraukti išsamią sveikatos programą, 

kurią įgyvendinant tarpvalstybiniu mastu būtų sprendžiami sveikatos klausimai ir 

valstybėms narėms teikiama parama ekspertinių žinių bei keitimosi duomenimis, 

įrodymais ir gerąja patirtimi būdu; ragina sekančioje DFP aiškiai atspindėti, inter alia, 

stipriai padidinant sveikatos programos finansavimą, ES ateinančių metų prioritetus 

įgyvendinant 3-ąjį darnaus vystymosi tikslą dėl visuomenės sveikatos, sveikatos sistemų 

ir su aplinka susijusių sveikatos problemų bei remti valstybes nares siekiant pašalinti 

sveikatos priežiūros skirtumus, kurie kenkia socialinei sanglaudai ir trukdo Europos 

integracijai; 

18. pripažįsta tvaraus žemės ūkio ir miškininkystės – pagrindinių ES darbo kovojant su 

klimato kaita, biologinės įvairovės nykimu ir skatinant aplinkos tvarumą elementų 

vaidmenį; mano, kad būtina užtikrinti, jog bendra žemės ūkio politika (BŽŪP) būtų 

suderinta su ES aplinkos apsaugos, biologinės įvairovės ir klimato tikslais bei politika; 

primena, kad kita DFP turėtų nukreipti BŽŪP po 2020 m. sąžiningos, efektyvios ir 

veiksmingos ūkininkavimo politikos linkme, kurios pagrindinis tikslas būtų palengvinti 

perėjimą prie tvarių maisto produktų gamybos ir ūkininkavimo sistemų Europoje ir 

pabrėžia, kad šiems tikslams pasiekti reikia skirti pakankamai lėšų; palankiai vertina 

Komisijos strateginį požiūrį, kuris buvo pristatytas 2011 m. lapkričio 29 d. komunikate 

„Aprūpinimo maistu ir žemės ūkio ateitis“ (COM(2017)0713), kuriuo siekiama 

užtikrinti daugiau lankstumo valstybėms narėms, joms ieškant tinkamų priemonių 

valdyti savo žemės ūkio sektorius taip, kad jie veiksmingiausiu būdu pasiektų bendrų 

aplinkos apsaugos tikslų; 

19. ragina Komisiją toliau remti bandymų su gyvūnais alternatyvų mokslinius tyrimus ir 

inovacijas ir skirti daugiau finansinių išteklių ES vykdomiems mokslinių tyrimų ir 

technologinės plėtros srities projektams; prašo Komisijos ir valstybių narių toliau 

finansuoti alternatyvų plėtrą ir dirbti tarptautinėse struktūrose siekiant pagreitinti 

alternatyvių metodų įteisinimą ir pripažinimą bei perduodant žinias remti tas trečiąsias 

šalis, kuriose mokslininkai gali neturėti informacijos apie alternatyvius metodus bei 

padėti finansiškai jeigu tyrimo laboratorijos neturi reikiamos infrastruktūros; 

20. atkreipia dėmesį į tai, kad kitoje DFP būtina atsižvelgti į vietos ir regionų 

bendruomenių, kurių didelė dalis atstovų dirba nuo anglies priklausomuose sektoriuose, 

socialines problemas, susijusias su privalomu perėjimu prie mažo anglies dioksido 

kiekio technologijų visuomenės; Prašo ES lėšas ir programas skirti nuosekliai, 

palengvinant teisingą tų bendruomenių perėjimą ir remti darbuotojų perskirstymą, 

perkvalifikavimą ir kvalifikacijos kėlimą, taip pat švietimą, darbo paieškos iniciatyvas ir 

veiklos pradžią vykdant glaudų dialogą su socialiniais partneriais; 

21. pabrėžia, jog svarbu stiprinti ir integruoti klimato ir energetikos politiką, ypač visus 
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energetikos sąjungos tikslus, kuriuos reikėtų remti esamomis, t. y. sanglaudos politikos 

srities ir naujomis priemonėmis; 

22. ragina užtikrinti, kad ES agentūrų finansavimas atitiktų joms pavestas užduotis; 

23. atsižvelgdamas į įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą atkreipia dėmesį į poreikį 

sukurti visapusišką priemonę, skirtą nuo anglių priklausantiems regionams ir šalims, 

siekiant remti teisingą energetikos pertvarką, ypač kai tai susiję su atsinaujinančiųjų 

išteklių vystymu ir diegimu, elektros energijos gamybos ir tinklų modernizavimu, 

ankstyvu prisitaikymu prie ateities su aplinkos apsauga susijusiais standartais, nuo 

anglių priklausomų sektorių restruktūrizavimo procesu, centralizuoto šilumos tiekimo 

modernizavimu (įskaitant didelio naudingumo kogeneraciją) energijos kaupimu, 

elektromobilumo sprendimais ir infrastruktūromis bei su energijos vartojimo 

efektyvumo sprendimais; 

24. primena netinkamo lėšų naudojimo prevencijos bei tyrimo ir kovos su sukčiavimu 

politikos svarbą; taip pat pabrėžia, kad svarbu bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis 

siekiant sukurti pavojingiausių produktų, kurie gali pakenkti visuomenės sveikatai bei 

saugumui ir aplinkai, stebėsenos ankstyvame etape sistemą. 

25. primena, kad gera sveikata yra būtina sąlyga siekiant kitų ES nustatytų tikslų ir kad 

tokios politikos sritys, kaip žemės ūkis, aplinka, socialinė politika, įtrauktis ir 

užimtumas turi įtakos sveikatai; Todėl kitos DFP laikotarpiu ragina stiprinti poveikio 

sveikatai vertinimą ir sektorių bendradarbiavimą; 

26. pabrėžia decentralizuotų ES agentūrų (Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 

(ECDC), Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA), Europos aplinkos agentūros 

(EAA), Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) ir Europos vaistų agentūros (EMA)) 

svarbą įgyvendinant ES tikslus, susijusius su žmonių sveikatos ir aplinkos apsauga; 

ragina Komisiją pagal kitą DFP užtikrinti joms tvarias ir saugias apsirūpinimo ištekliais 

struktūras; 

27. ragina po 2020 m. padidinti viso sanglaudos politikos priemonėms skiriamo ES 

biudžeto dalį, pripažįstant svarbų Europos struktūrinių ir investicijų fondų indėlį į 

aplinkos apsaugos ir sveikatos priežiūros infrastruktūros gerinimą ir regionų socialinių 

ir ekonominių skirtumų mažinimą; pabrėžia, kad finansinių priemonių veiksmingumas 

nepakeičia absoliutaus dotacijų poreikio kai kuriose srityse, ypač kai kalbama apie 

novatoriškus ir rizikingus projektus; 

28. pabrėžia, kad ES išorės politikos finansavimas turėtų išlaikyti aukštą užmojo lygį su 

klimatu ir aplinkos apsauga susijusių išlaidų srityje; 

29. ragina teisėkūros procesą, susijusį su kitos DFP patvirtinimu, užbaigti iki 2019 m. 

Europos Parlamento rinkimų siekiant suteikti pakankamai laiko deryboms dėl ES 

sektorių teisės aktų ir išvengti vėlavimų įgyvendinant naujas programas; 

30. pabrėžia, kad kitos DFP laikotarpiu reikia teikti ES finansinę paramą branduolinių 

įrenginių eksploatavimo nutraukimui po 2020 m. siekiant užtikrinti veiksmingą aplinkos 

ir visuomenės sveikatos apsaugą nuo radiacijos keliamų pavojų; atkreipia dėmesį į 

unikalų pobūdį ilgo ir sudėtingo eksploatavimo nutraukimo ir atliekų šalinimo proceso, 
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kuriam vykdyti reikia turėti specialią techninę įrangą, aukštos kvalifikacijos darbuotojus 

ir tinkamų finansinių išteklių;  
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