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PASIŪLYMAI 

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Biudžeto 

kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. yra patenkintas tuo, kaip apskritai 2016 m. Komisija panaudojo lėšas, numatytas pagal 

biudžeto eilutes, skirtas aplinkai, klimato politikai, visuomenės sveikatai ir maisto 

saugai;  

2. yra patenkintas jo kompetencijai priklausančių penkių decentralizuotų agentūrų, kurios 

vykdo technines, mokslines ar valdymo užduotis ir padeda Sąjungos institucijoms rengti 

ir įgyvendinti aplinkos, klimato, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politiką, veikla 

ir tuo, kaip šios agentūros vykdo savo biudžetą;  

3. atsižvelgdamas į bendrą skirsnio „Kaimo plėtra, aplinka, klimato politika ir 

žuvininkystė“ klaidų lygį, atkreipia dėmesį į nedidelį klaidų lygio sumažėjimą, nurodytą 

Audito Rūmų (EAR) ataskaitoje: 2016 m. šis lygis siekė 4,9 %, 2015 m. – 5,3 %, o 

2014 m. – 6,2 %; palankiai vertina pastangas sumažinti klaidų lygius, bet pažymi, kad 

reikia nuveikti dar daugiau; taip pat pažymi, kad atrinkta ir tikrinta dešimt aplinkos, 

klimato politikos ir žuvininkystės srities operacijų ir kad vykdant 50 % šių operacijų 

padaryta klaidų; 

Aplinka ir klimato politika 

4. pabrėžia, kad Aplinkos GD biudžetas yra daugiausiai vykdomas taikant tiesioginį 

centralizuotą valdymą ir kad 2016 m. įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai 

atitinkamai sudarė 438,31 mln. EUR ir 357,62 mln. EUR; pabrėžia, jog patenkinama tai, 

kad tų metų pabaigoje įsipareigojimų asignavimų panaudojimo lygis pasiekė 98,95 %, o 

mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 99,17 %; 

5. pažymi, kad 2016 m. pagal LIFE programą buvo skirta 315 mln. EUR 157 naujiems 

projektams finansuoti 23 valstybėse narėse, ir tai paskatino papildomas 236 mln. EUR 

investicijas; 

6. pabrėžia, kad, atsižvelgiant į Audito Rūmų pastabas, 2016 m. buvo sudarytas veiksmų 

planas, siekiant pagerinti su mokėjimų pagal LIFE programą vėlavimu susijusią padėtį; 

pažymi, kad 2016 m. pavėluoti mokėjimai sudarė 3,9 %; 

7. apgailestauja, kad nėra specialios ir Komisijos valdomos ataskaitų, kuriose būtų 

nustatytas ir įvertintas nepageidaujamas Sąjungos politikos poveikis, dėl kurio aktyvėja 

klimato kaita, ir kiekybiškai nustatyta tokių išlaidų dalis bendrajame Sąjungos biudžete, 

rengimo sistemos; 

8. pažymi, kad 2016 m. atlikto vidaus audito rezultatai parodė, kad įmanoma pagerinti 

Aplinkos GD žmogiškųjų išteklių valdymą, nes šis generalinis direktoratas negalėjo 

veiksmingai stebėti ir lyginti savo darbo krūvio; 

9. pabrėžia, jog vidaus auditai taip pat parodė, kad vėluota įgyvendinti vieną labai svarbią 

su IT saugumu susijusią rekomendaciją (dėl ES ATLPS IT sistemos saugumo valdymo) 

įgyvendinimo, ir tai generaliniam direktoratui kelia saugumo pažeidimų grėsmę; 
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10. pabrėžia, kad Klimato politikos GD biudžetas yra daugiausiai vykdomas taikant 

tiesioginį centralizuotą valdymą ir kad 2016 m. įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai 

atitinkamai siekė 118,1 mln. EUR ir 59,25 mln. EUR; atkreipia dėmesį į tai, kad nors 

įsipareigojimų asignavimų panaudojimo lygis siekė 99,72 %, mokėjimų asignavimų 

panaudojimo lygis siekė tik 70,49 % dėl to, kad tik 2016 m. gruodžio mėn. pabaigoje 

buvo pasirašyta dėl trijų naujų operacijų pagal Energijos vartojimo efektyvumo 

privataus finansavimo priemonę (angl. PF4EE); 

Visuomenės sveikata  

11. pažymi, kad Sveikatos ir maisto saugos GD 2016 m. buvo atsakingas už 

184,40 mln. EUR panaudojimą pagal visuomenės sveikatai skirtas biudžeto eilutes, iš jų 

89,88 % lėšų panaudota patenkinamai; pažymi, kad mokėjimų panaudojimo lygis yra 

89,86 %; 

12. atkreipia dėmesį į tai, kad atliekant 2016 m. liepos mėn. baigtą ex post vertinimą, 

nustatyta, kad, nors vykdant programą buvo pasiekta vertingų ir aiškiai su Sąjungos ir 

nacionalinės sveikatos politikos prioritetais susijusių rezultatų, visgi dar galima 

patobulinti veiksmų rezultatų sklaidą ir sąveiką su kitomis Sąjungos finansavimo 

priemonėmis, pvz., struktūriniais fondais; 

Maisto sauga, gyvūnų sveikata ir gerovė ir augalų sveikata 

13. pažymi, kad Sveikatos ir maisto saugos GD 2016 m. buvo atsakingas už 

240,5 mln. EUR panaudojimą pagal maisto ir pašarų saugai, gyvūnų sveikatai, gyvūnų 

gerovei ir augalų sveikatai skirtas biudžeto eilutes, iš jų 98,37 % lėšų panaudota 

patenkinamai; pažymi, kad mokėjimų panaudojimo lygis yra 98,00 %; 

14. pažymi, kad Audito Rūmai paskelbė specialiąją ataskaitą dėl gyvūnų ligų likvidavimo 

programų 2009–2014 m. veiklos audito, kurioje padaryta išvada, kad Komisijos taikytas 

metodas buvo patikimas, ir pripažinta, kad pasiekta tam tikrų svarių rezultatų, pvz., 

sumažėjo galvijų spongiforminės encefalopatijos (GSE) atvejų tarp galvijų, naminių 

paukščių salmonelių ir laukinių gyvūnų pasiutligės atvejų; 

15. pažymi, kad Audito Rūmai paskelbė specialiąją ataskaitą „Būtina daugiau pastangų 

įgyvendinant tinklą „Natura 2000“, kad būtų išnaudotos visos jo galimybės“, kurioje 

pateikiamos patobulinimų rekomendacijos, pavyzdžiui, kad reikėtų tiksliau ir išsamiau 

apskaičiuoti dabartines išlaidas ir būsimą konkrečioje vietoje reikalingą finansavimą; 

16. pažymi, kad Sveikatos ir maisto saugos GD 2016 m., vykdant iniciatyvą „Sveikatos 

būklė ES“, parengė pirmą dokumentą – Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 

organizacijos (EBPO) ir Komisijos bendrą ataskaitą „Apie sveikatą glaustai. Europa 

2016 m.“ (angl. Health at a Glance: Europe 2016), sukūrė 23 Europos informavimo 

apie retąsias ligas tinklus, įsteigė darbo grupę atsparumo antimikrobinėms medžiagoms 

klausimais ir įsteigė naują ES platformą maisto nuostolių ir maisto švaistymo 

klausimais; 

17. remdamasis turimais duomenimis ir biudžeto vykdymo ataskaita, laikosi nuomonės, kad 

Komisijai gali būti patvirtinta, jog 2016 finansinių metų biudžetas, kalbant apie išlaidas 

aplinkos ir klimato politikos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos srityse, įvykdytas. 
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