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IEROSINĀJUMI

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

1. pauž gandarījumu par Komisijas vispārējo izpildes līmeni videi, klimata politikai, 
sabiedrības veselībai un pārtikas nekaitīgumam paredzētajās budžeta pozīcijās 
2018. gadā;

2. pauž gandarījumu par darbu, ko veikušas piecas tās kompetencē esošās decentralizētās 
aģentūras, kuras veic tehniskus, zinātniskus vai pārvaldības uzdevumus, palīdzot 
Savienības iestādēm izstrādāt un īstenot politiku vides, klimata, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma jomā, un arī par to, kā ir izpildīti minēto aģentūru budžeti; uzsver, 
ka, ņemot vērā gaidāmo problēmu mērogu, ir jānodrošina pienācīgs finansējums 
aģentūrām un Komisijas ģenerāldirektorātiem, kas darbojas vides, klimata, sabiedrības 
veselības un pārtikas nekaitīguma jomā, un ka turpmāki samazinājumi vai budžeta 
nepalielināšana ietekmēs Eiropas iedzīvotāju dzīves kvalitāti;

3. norāda, ka Revīzijas palāta savā gada pārskatā par budžeta izpildi 2018. finanšu gadā 
joprojām konstatēja būtisku kļūdu līmeni lauku attīstības, Eiropas Lauksaimniecības 
garantiju fonda (ELGF) tirgus pasākumu, zivsaimniecības, vides un klimata pasākumu 
izdevumu jomā, un atgādināja, ka uz izdevumiem šajās jomās attiecas sarežģīti 
attiecināmības nosacījumi, un vērsa uzmanību uz tādu kļūdu veidiem kā neattiecināmi 
saņēmēji, darbības vai deklarētās izmaksas; norāda, ka 6 no 251 darījuma paraugā, ko 
izmantoja, lai aplēstu kļūdu līmeni kategorijā “Dabas resursi” (2,4 %), ir saistīti ar vidi, 
klimata politiku un zivsaimniecību; norāda, ka Revīzijas palāta nav novērtējusi 
vispārējo kļūdu līmeni attiecībā uz 3. izdevumu kategoriju, kurā iekļauti izdevumi 
veselības un pārtikas un barības nekaitīguma jomā;

Vides un klimata pasākumi

4. uzsver, ka 2018. gadā ENV ĢD bija 456 darbinieki un tā budžets sasniedza 
469,02 miljonus EUR;

5. norāda, ka saistību un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis 2018. gadā sasniedza 
attiecīgi 99,8 % un 97,7 %;

6. uzsver, ka no visiem maksājumiem, ko DG ENV veica 2018. gadā, maksājumu daļa, 
kas pārsniedza tiesību aktos noteiktos termiņus, sasniedza 8,20 % (5,85 % 2017. gadā 
un 3,92 % 2016. gadā); jo īpaši pauž nožēlu par to, ka lielāki maksājumu kavējumi 
2018. gadā bija vērojami LIFE programmā (10, 3 % salīdzinājumā ar 5,8 % 2017. gadā 
un 3,9 % — 2016. gadā);

7. atzīmē, ka 2018. gadā ENV ĢD savā gada darbības pārskatā norādīja vidējo atlikušo 
kļūdu īpatsvaru 0,09 % apmērā, kas nepārsniedz būtiskuma slieksni, proti, 2 %;

8. norāda, ka ENV ĢD savā gada darbības pārskatā ir uzsvēris, ka lēmuma izmantot 
ārpakalpojumus, sadarbojoties ar Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūru (EASME), 
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noteikumi attiecībā uz personālu liecina par to, ka ENV ĢD nepietiek darbinieku, lai 
varētu pilnvērtīgi īstenot ar programmu LIFE saistītos pasākumus, un tādēļ varētu būt 
nepieciešams turpināt šā ģenerāldirektorāta darba metožu un kārtības pārskatīšanu;

9. uzsver, ka 2018. gadā CLIMA ĢD pārvaldīja 131,9 miljonus EUR no Savienības 
budžeta sadaļas “Klimata politika” un tajā bija 200 darbinieki; norāda, ka šajā sadaļā 
saistību un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis sasniedza attiecīgi 99,77 % un 
92,04 %;

10. atzinīgi vērtē to, ka 2018. gadā tikai 0,93 % no visiem CLIMA ĢD maksājumiem tika 
veikti novēloti salīdzinājumā ar tiesību aktos noteiktajiem termiņiem (3,9 % 
2017. gadā);

11. uzsver, ka CLIMA ĢD un BUDG ĢD uzrauga, kā tiek īstenots 20 % mērķis attiecībā uz 
klimata politikas aspektu integrēšanu daudzgadu finanšu shēmā (DFS), un ka 
CLIMA ĢD atbalsta klimata politikas apsvērumu integrēšanu citu ģenerāldirektorātu 
darbībā; atzinīgi vērtē to, ka 2018. gadā 20,1 % no Savienības budžeta tika tērēti ar 
klimatu saistītām darbībām, taču pauž nožēlu par to, ka 2019. gada sākumā joprojām 
tika lēsts, ka pašreizējā DFS periodā saskaņā ar pastāvošo Savienības budžeta 
īstenošanas tendenci, tie būtu tikai 19,7 %;

12. aicina Komisiju izstrādāt uzraudzības sistēmu, lai pienācīgi un savlaicīgi īstenotu mērķi 
integrēt klimata politiku 2021.—2027. gada DFS, un atgādina, ka, ņemot vērā 
pašreizējās DFS novēloto uzsākšanu, klimata politikas integrēšanas mērķi nebūtu 
iespējams sasniegt DFS pirmajos gados; uzsver, ka Savienībai ir jānodrošina šo mērķu 
sasniegšana, lai palīdzētu īstenot Parīzes nolīgumu;

13. aicina Komisiju katru gadu sniegt Eiropas Parlamentam ziņojumu, kurā sīki tiktu 
izklāstīts katras budžeta pozīcijas ieguldījums klimata jautājumu integrēšanas mērķī, lai 
atvieglotu Parlamenta veikto uzraudzību;

14. pauž nopietnas bažas par to, ka atruna saistībā ar reputācijas, juridiskiem, finansiāliem 
un institucionāliem iemesliem, kas rada būtiskus drošības riskus, kuri konstatēti ES 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ES ETS) reģistra uzturēšanas un darbības 
sistēmā, par kuru darbības pārskatos tiek ziņots jau kopš 2010. gada, kā tas apstiprināts 
CLIMA ĢD 2018. gada riska novērtējumā, un ka šī atruna ir iekļauta arī 2018. gada 
darbības pārskatā; pauž nožēlu par šīs atrunas neparasti ilgo izmantošanu; aicina 
Komisiju nekavējoties atrisināt minēto situāciju;

Sabiedrības veselība, pārtikas nekaitīgums, dzīvnieku veselība un labturība un augu veselība

15. norāda, ka SANTE ĢD 2018. gadā savās politikas jomās īstenoja budžetu 
EUR 484,9 miljonu apmērā;

16. uzsver, ka sabiedrības veselības jomā publiskais iepirkums ir vissvarīgākais finanšu 
pārvaldības instruments un ka 2018. gadā saistību un maksājumu kredīti tika izlietoti 
pilnībā; uzsver, ka pārtikas un barības nekaitīguma jomā budžetu lielā mērā īsteno, 
piešķirot dalībvalstīm tiešas dotācijas, un ka saistību un maksājumu izpildes līmenis 
sasniedz attiecīgi 99,0 % un 98,6 %;
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17. atzīmē, ka SANTE ĢD 2018. gada darbības pārskatā norādīja vidējo atlikušo kļūdu 
īpatsvaru 1,9 % apmērā, kas nepārsniedz būtiskuma slieksni, proti, 2 %;

18. ar bažām norāda, ka to maksājumu daļa, ko SANTE ĢD savlaicīgi veicis saistībā ar 
dotāciju pārvaldību, laika posmā no 2016. līdz 2018. gadam ir samazinājusies no 97 % 
līdz 83 %;

19. uzsver, ka 2018. gadā SANTE ĢD strādāja 778 darbinieki (2017. gadā – 780);

20. norāda uz problēmām, kuras SANTE ĢD ir konstatējis savā gada darbības pārskatā 
saistībā ar Savienības Trešās veselības programmas 2014. 2020. gadam (Veselības 
programma) īstenošanu; norāda, ka šīs problēmas ir saistītas ar Veselības programmas 
pašreizējo finansēšanas mehānismu, kas pieļauj tikai uz projektiem orientētu 
finansējumu un var negatīvi ietekmēt īstenojamo pasākumu ilgtspējību ilgākā termiņā, 
un ar dažu veselības aizsardzības programmas mehānismu sarežģītību, piemēram, 
kopīgi ar dalībvalstīm īstenotajām darbībām, kas norāda, ka laika grafiki no darbības 
sākotnējās plānošanas līdz tās faktiskajai sākšanai var būt gari; ņem vērā Eiropas 
Revīzijas palātas secinājumus Īpašajā ziņojumā Nr. 21/2019 par rezistenci pret 
antimikrobiāliem līdzekļiem (AMR), saskaņā ar kuru Komisijas un aģentūru darbības ir 
panākušas zināmu progresu, piemēram, ar veterināriju un ar pārtiku saistītos 
jautājumos; tomēr pauž nožēlu par to, ka saskaņā ar šo pašu ziņojumu līdz šim ir maz 
pierādījumu tam, ka rezistences pret antimikrobiāliem līdzekļiem veselībai radītais slogs 
Savienībā ir samazināts;

21. uzsver problēmas, ko SANTE ĢD savā gada darbības pārskatā konstatējis saistībā ar 
kopējās finanšu shēmas 2014.–2020. gadam īstenošanu pārtikas ķēdē, piemēram, to, ka 
nav pieejams krīzes rezervju mehānisms, un to, ka nepastāv noteikta metode tādu 
dzīvnieku, augu un produktu novērtēšanai, kuri jāiznīcina, veicot slimības izplatības 
ierobežošanai paredzētus pasākumus;

22. pamatojoties uz pieejamo informāciju un īstenošanas ziņojumu, uzskata, ka Komisijai 
var sniegt budžeta izpildes apstiprinājumu attiecībā uz izdevumiem vides un klimata 
politikas, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma jomā 2018. finanšu gadā.
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