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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. pabrėžia, kad 21,0 % visų 2020 m. biudžeto projekte (2020 m. BP) numatytų 
įsipareigojimų yra susiję su klimato politika; apgailestauja dėl to, kad, atsižvelgiant į 
Sąjungos biudžeto tendenciją, dabartinės daugiametės finansinės programos (DFP) 
laikotarpiu bus įvykdyta tik 19,7 %, nors pagal tikslą, dėl kurio susitarta prieš 2014 m., 
2014–2020 m. laikotarpiu numatyta įvykdyti bent 20 %; pabrėžia, kad, anot Komisijos, 
norint pasiekti 20 % tikslą 2020 m. biudžete reikės numatyti papildomų 3,5 mlrd. EUR 
su klimatu susijusių išlaidų; pabrėžia, kad reikia dėti visas pastangas siekiant užtikrinti, 
kad bendras Sąjungos biudžeto tikslas būtų pasiektas iki 2020 m. pabaigos; pakartoja 
savo raginimą kitu DFP laikotarpiu vykdyti platesnio užmojo klimato aspekto 
integravimą ir nustatyti 40 % tikslą, pažymėdamas, kad Parlamentas savo 2018 m. 
lapkričio mėn. rezoliucijoje ragino nustatyti 30 % tikslą, taikyti patobulintus klimato 
politikos veiksmų stebėjimo metodus ir labiau didinti atsparumą klimato kaitai ir 
suderinti šiuos veiksmus su Paryžiaus susitarimu bei Sąjungos klimato politikos tikslais; 
primygtinai ragina kitoje DFP remtis patikimais metodais, parengtais laikantis 
tarptautiniu mastu nustatytų metodų, siekiant sekti klimato politikos veiksmų 
finansavimą ir išvengti klimato politikos veiksmų pervertinimo rizikos; mano, kad 
biudžeto sudarymas atsižvelgiant į ekologijos aspektą kitoje DFP yra nepaprastai 
svarbus siekiant mūsų klimato politikos tikslų;

2. susirūpinęs pažymi, kad vėl tik 8,3 % visų įsipareigojimų asignavimų yra susiję su 
biologinės įvairovės nykimo stabdymo veiksmais, o tai yra žemiausia procentinė dalis 
nuo 2015 m., nors pastebimas precedento neturintis rūšių nykimo, kuris greitėja, lygis; 
ragina skirti pakankamai padidintų ir atsekamų išteklių siekiant užtikrinti ilgalaikę ir 
nuoseklią biologinės įvairovės apsaugą visoje Sąjungoje; primygtinai ragina kitoje DFP 
remtis patikimais metodais, parengtais laikantis tarptautiniu mastu nustatytų metodų, 
siekiant sekti biologinės įvairovės veiksmus ir išvengti biologinę įvairovę skatinančių 
veiksmų pervertinimo rizikos;

3. mano, kad ypač paskutiniais DFP metais reikia numatyti plataus užmojo biudžetą su 
klimato politikos veiksmais susijusioms programoms ir biologinės įvairovės apsaugai, 
kad būtų sustiprintas ryšys su būsima DFP, kuri, kaip tikimasi, pradžioje, kol visos 
naujos programos nebus įgyvendinamos visu pajėgumu, bus vykdoma lėtai;

4. ragina Sąjungą skirti pakankamą finansavimą siekiant visapusiškai ir veiksmingai 
įgyvendinti būsimą Europos žaliąjį kursą (angl. Green Deal);

5. pabrėžia, kad, be to, atsižvelgiant į kitos kadencijos Europos Komisijai skirtas politines 
gaires, kurias pateikė išrinktoji Komisijos pirmininkė, absoliučiai būtina greičiau 
mažinti išmetamųjų teršalų kiekį;

6. atsižvelgdamas į Darbotvarkę iki 2030 m. ir Sąjungos bei jos valstybių narių 
įsipareigojimus, prisiimtus Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje, pabrėžia, kad 
2020 m. biudžete reikia užtikrinti pakankamus išteklius darnaus vystymosi tikslams 
pasiekti;
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7. pažymi, kad programai LIFE skiriami įsipareigojimų asignavimai padidinti 
21,5 mln. EUR (+ 3,9 %); yra įsitikinęs, kad 2020 m. programos LIFE biudžetas yra 
nepakankamas (529,6 mln. EUR); ragina gerokai padidinti 2020 m. lėšas, kad būtų 
pasirengta ir laikomasi Parlamento reikalavimų padvigubinti programos LIFE lėšas 
laikotarpiu po 2020 m. DFP; labai apgailestauja dėl to, kad programa LIFE sudaro tik 
0,3 % 2020 m. BP lėšų;

8. teigiamai vertina tai, kad naujai programai „rescEU“ bus skirta 156,2 mln. EUR siekiant 
užtikrinti, kad ją įgyvendinant būtų geriau sprendžiamos žemės drebėjimų, greitai 
plintančių gaisrų, miškų gaisrų ir kitų gaivalinių nelaimių problemos; pabrėžia, jog 
reikia, kad tokiomis priemonėmis, kaip Sąjungos civilinės saugos mechanizmas ir 
Solidarumo fondas, būtų aprėptos ekologinės katastrofos ir įvertinta žala aplinkai;

9. atkreipia dėmesį į tai, kad sveikatai siūloma skirti 69,7 mln. EUR įsipareigojimų 
(+ 2,0 %) ir 64,2 mln. EUR mokėjimų (+ 4,7 %) asignavimų; apgailestauja dėl to, kad ši 
suma sudaro tik 0,04 % 2020 m. BP lėšų ir 1,9 % 3 išlaidų kategorijai numatytos 
(įsipareigojimų asignavimų) sumos;

10. pabrėžia, kad biudžete turėtų būti skirta pakankamai išteklių siekiant detaliau parengti ir 
įgyvendinti būsimą Europos kovos su vėžiu planą; pabrėžia, kad šis planas yra 
nepaprastai svarbus siekiant skatinti ir gerinti prevenciją, mokslinius tyrimus, galimybes 
pasinaudoti inovacijomis ir reintegraciją;

11. atkreipia dėmesį į tai, kad maistui ir pašarams siūloma skirti 280,0 mln. EUR 
įsipareigojimų (− 3,3 %) ir 244,7 mln. EUR mokėjimų (2,3 %) asignavimų; 
apgailestauja dėl to, kad ši suma sudaro tik 0,17 % 2020 m. BP lėšų ir 7,5 % 3 išlaidų 
kategorijai numatytos (įsipareigojimų asignavimų) sumos;

12. atkreipia dėmesį į tai, kad Sąjungos civilinės saugos mechanizmui, kuris sudaro 
Sąjungos solidarumo pagrindą, siūloma skirti 156,2 mln. EUR įsipareigojimų (+ 4,4 %) 
ir 77,0 mln. EUR mokėjimų (− 5,7 %) asignavimų;

13. pažymi, kad nuolatiniai ir laikini etatai, numatyti pagal 2020 m. BP, lieka nepakitę, 
palyginti su 2019 m. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) ir Europos 
vaistų agentūros (EMA) biudžetu, tačiau didesnis šių etatų skaičius numatomas Europos 
maisto saugos tarnybai (EFSA) (+ 34 po maisto srities teisės aktų bendrųjų principų 
persvarstymo), Europos aplinkos agentūrai (EAA) (+ 1) ir Europos cheminių medžiagų 
agentūrai (ECHA) (+ 2); pabrėžia, kad prireikus šioms agentūroms turi būti skiriama 
daugiau finansinių ir žmogiškųjų išteklių, kad jos galėtų vykdyti savo įgaliojimus ir 
užduotis ir siekiant Sąjungoje propaguoti mokslu pagrįstą požiūrį; pabrėžia, kad geriau 
koordinuojant agentūrų veiklą būtų optimizuotas jų darbas ir viešųjų lėšų panaudojimas;

14. ragina Komisiją greitai įgyvendinti bandomuosius projektus ir parengiamuosius 
veiksmus;

15. primena, kad bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai turėtų būti suderinti su 
klimato tikslais ir tvirtai finansuojami visą jų gyvavimo ciklą, kad būtų panaudotas visas 
jų potencialas ir parengtas pagrindas būsimų priemonių patvirtinimui.
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