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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. primena, kad 2021 m. Sąjungos biudžetas yra pirmasis pagal 2021–2027 m. daugiametę 
finansinę programą (DFP) rengiamas biudžetas; pabrėžia, kad sumos, numatytos 
2021 m. biudžete, turėtų būti atitinkamos, kad būtų galima pateisinti Sąjungos piliečių 
lūkesčius po COVID-19 Europoje ir skatinti tvirtą ekonomikos atsigavimą bei gerinti 
visuomenės sveikatą, taip pat jos turėtų būti deramos atsižvelgiant į Paryžiaus 
susitarimą ir žaliojo kurso tikslus, visų pirma į tikslą ne vėliau kaip iki 2050 m. 
neutralizuoti poveikį klimatui, ir kartu būtų galima paremti labiausiai nukentėjusias 
valstybes nares; ragina Komisiją įvertinti 2021 m. Sąjungos biudžetą atsižvelgiant į šios 
pastraipos nuostatas ir, jei jų nepaisoma, atlikti atitinkamus pataisymus;

2. palankiai vertina Mokumo palaikymo priemonę siekiant didinti vienodas sąlygas 
bendrojoje rinkoje ir nuostatą, kad finansinės paramos gavėjai bus skatinami įgyvendinti 
perėjimo prie žaliosios ekonomikos planą, laikantis žaliojo kurso tikslų; mano, kad ši 
nuostata turėtų būti privaloma ir susieta su aiškiais ir skaidriais tikslais klimato srityje;

3. mano, kad Sąjunga pirmavimo pasaulio klimato kaitos srityje turėtų siekti ir 
sudarydama savo biudžetą; pabrėžia, kad reikėtų dėti visas pastangas siekiant užtikrinti, 
kad kuo greičiau būtų pasiekti bendri klimato ir biologinės įvairovės aspekto 
integravimo tikslai; primena Parlamento poziciją, kurioje raginama bent 10 proc. 
Sąjungos biudžeto skirti biologinės įvairovės išlaidoms, ir Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komiteto poziciją, kurioje raginama 40 proc. Sąjungos 
biudžeto skirti su klimatu susijusioms išlaidoms; pažymi, kad su klimatu ir biologine 
įvairove susijusios išlaidos turi būti stebimos taikant patikimesnę, skaidresnę ir 
išsamesnę metodiką; mano, kad Taksonomijos reglamente numatytas tinkamas 
pagrindas šiai metodikai atnaujinti;

4. pabrėžia, kad būtina paspartinti investicijas į žaliąją pertvarką ir sukurti reikiamas 
sąlygas, kad Europa galėtų ilguoju laikotarpiu augti, o Europos ekonomika būtų atspari 
būsimiems sukrėtimams;

5. pabrėžia būtinybę 2021 m. Sąjungos biudžete užtikrinti pakankamai išteklių, kad būtų 
pasiekti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslai;

6 yra ypač susirūpinęs dėl to, kad, kaip pabrėžė Audito Rūmai, bendros žemės ūkio 
politikos (BŽŪP) indėlis į klimato ir biologinės įvairovės išlaidas buvo labai 
pervertintas; atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmų specialiojoje ataskaitoje 
Nr. 13/2020 nustatyta, kad 2014–2020 m. BŽŪP nepadėjo sustabdyti biologinės 
įvairovės mažėjimo; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad reikia nutraukti visas žalingas 
žemės ūkio subsidijas;

7. ragina Komisiją nuo 2021 m. taikyti žaliojo biudžeto sudarymo priemones; šiuo 
požiūriu pabrėžia, kad svarbu vykdyti veiksmingą biudžeto atitikties klimato ir 
biologinės įvairovės tikslams patikrą, taikyti principą „nepakenkti“ ir veiksmingas 
taisomąsias priemones;
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8. pabrėžia, kad reikėtų užtikrinti pakankamus išteklius biologinės įvairovės nykimo ir 
aplinkos būklės blogėjimo problemoms spręsti ir naujosios 2030 m. biologinės įvairovės 
strategijos tikslams pasiekti; pabrėžia, kad svarbu skirti pakankamai lėšų programai 
LIFE finansuoti; primena, kad koncepcija „Viena sveikata“ – tai pagrindinė išankstinė 
sąlyga siekiant sukurti atsparią ir stiprią visuomenės sveikatos sistemą, kuri yra ypač 
svarbi atsižvelgiant į tokių zoonozių kaip COVID-19 plitimą; primena, kad pernelyg 
didelis antibiotikų, skiriamų gyvūnams ir žmonėms, naudojimas yra viena iš pagrindinių 
grėsmių ES visuomenės sveikatai;

9. ragina padidinti paramą programai LIFE+, be kita ko, numatant specialius finansinius 
paketus, skirtus biologinei įvairovei ir tinklo „Natura 2000“ valdymui, ir stiprinti 
priemones, kuriomis siekiama užtikrinti teisingą finansavimo paskirstymą valstybėms 
narėms; be to, primygtinai ragina, kad parama būtų teikiama miškų ekologinės ir jų 
augalų sveikatos būklės vertinimams ir miškų atželdinimui, ypač atkūrimui sodinant 
vietinių rūšių augalus, visų pirma tose šalyse, kurios labiausiai nukentėjo nuo gaisrų;

10. pabrėžia, kad Sąjungos civilinės saugos mechanizmui turėtų būti skiriama pakankamai 
lėšų siekiant padėti reaguoti į ekstremaliąsias visuomenės sveikatos situacijas, miškų 
gaisrus, potvynius, žemės drebėjimus ir kitas gaivalines ir žmogaus sukeltas nelaimes, 
kurių poveikį, tikėtina, dar labiau sustiprins klimato kaita; pabrėžia, kad COVID-19 
protrūkio, atskleidusio dabartinės teisinės sistemos trūkumus, viena iš pamokų yra tai, 
kad reikia nustatyti lankstesnį, greičiau taikomą ir labiau koordinuotą civilinės saugos 
mechanizmą;

11. pabrėžia, kad 2021 m. Sąjungos biudžete turėtų būti numatyta pakankamai išteklių, jog 
būtų galima plėtoti pajėgumus kovai su pandemijomis ir užtikrinti Sąjungos piliečių 
apsaugą, taip pat sukurti pagrindą siekiant stiprinti Sąjungos veiksmus pagrindiniais 
sveikatos srities klausimais, kad būtų sukurta Europos sveikatos sąjunga; pabrėžia, kad 
reikia skirti pakankamai išteklių visų pirma galimybei gauti strategines priemones, pvz., 
vakcinas, gydymą ir medicinos prietaisus, ir būsimos ES vaistų strategijos 
įgyvendinimui, palankesnių sąlygų tarpvalstybiniam pacientų ir medicinos specialistų 
judumui sudarymui ir investicijų į medicininius mokslinius tyrimus didinimui; pabrėžia, 
kad pakankamai išteklių turėtų būti skiriama programai „ES – sveikatos labui“; 
atkreipia dėmesį į tai, kad Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) 
kompetencijos stiprinimas, kaip numatyta naujojoje DFP, nuo 2021 m. turėtų būti 
matomas atitinkamose biudžeto priemonėse, be to, turėtų būti padidinti Europos vaistų 
agentūros (EMA) kompetencija ir biudžetas; atkreipia dėmesį į tai, kad vykdant 
veiksmingus bendrus viešuosius pirkimus gali būti sutaupyta daug Sąjungos ir jos 
valstybių narių biudžeto lėšų;

12. pabrėžia, jog Sąjungos biudžete būtina numatyti pakankamai išteklių, kad būtų galima 
patenkinti didelius lūkesčius, susijusius su jo vaidmeniu siekiant tvaraus ekonomikos 
atsigavimo ir teisingo perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui; atkreipia dėmesį į 
svarbų vaidmenį, kurį šiuo atžvilgiu gali atlikti nuosavų išteklių plėtojimas; primena 
Parlamento reikalavimus sukurti naujų nuosavų išteklių krepšelį, įskaitant plastiku 
grindžiamus mokesčius ir pajamas iš ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos 
(ATLPS); pabrėžia, jog būtina, kad Sąjunga iš esmės išplėstų savo nuosavų išteklių 
krepšelį;
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13. ragina Komisiją užtikrinti tinkamą susijusių direktoratų žmogiškųjų išteklių lygį, kad ne 
vėliau kaip iki 2050 m. būtų užtikrintas visapusiškas Biologinės įvairovės strategijos ir 
Cheminių medžiagų strategijos tvarumui užtikrinti įgyvendinimas ir perėjimas prie 
žiedinės bei neutralaus poveikio klimatui ekonomikos; yra susirūpinęs dėl to, kad 
pastaraisiais metais buvo labai sumažintas Aplinkos generalinio direktorato darbuotojų 
skaičius ir jo žmogiškųjų išteklių lygis sudaro tik 1,3 proc. visų Komisijos darbuotojų; 
mano, kad pakankamas kvalifikuotų darbuotojų skaičius yra būtina sėkmingo Sąjungos 
politikos įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo sąlyga;

14. teigiamai vertina programą „ES – sveikatos labui“, kuria padedama tenkinti didelius 
struktūrinius poreikius, nustatytus per COVID-19 krizę, ir numatyti pagrindines 
veiksmų sritis, pvz., siekiant tobulinti nacionalines sveikatos priežiūros sistemas, 
užtikrinti vaistų ir kitų su krize susijusių gaminių prieinamumą ir įperkamumą;

15. pasisako už BŽŪP, pagal kurią būtų remiama nedidelių ūkių vietos agroekologinė 
gamyba, kurią vykdant būtų paisoma maisto produktų kokybės ir atsižvelgiama į 
natūralią gamtinę aplinką, nenaudojant kenksmingų pesticidų ir cheminių trąšų; ragina į 
Sąjungos biudžetą įtraukti finansavimo eilutes ir priemones, siekiant padėti plėtoti 
politikos priemones, kuriomis būtų siekiama kuo labiau sumažinti herbicidų poveikį, 
ypač apdulkintojams, ir įtvirtinti bei skatinti išsaugojimo veiksmus ir integruotos žemės 
ūkio gamybos metodus;

16. atkreipia dėmesį į tai, jog svarbu užtikrinti, kad Sąjungos agentūroms, priklausančioms 
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto kompetencijos sričiai 
(Europos cheminių medžiagų agentūrai (ECHA), Europos ligų prevencijos ir kontrolės 
centrui (ECDC), Europos aplinkos agentūrai (EAA), Europos maisto saugos tarnybai 
(EFSA) ir Europos vaistų agentūrai (EMA)), būtų skirti pakankami finansiniai ir 
adekvatūs žmogiškieji ištekliai, kad jos galėtų vykdyti savo įgaliojimus, užduotis ir 
optimaliai reaguoti į COVID-19 protrūkio padarinius; pabrėžia tai, kad reikia tinkamai 
koordinuoti agentūrų veiklą siekiant padidinti jų darbo veiksmingumą ir sudaryti 
sąlygas sąžiningai ir veiksmingai naudoti viešąsias lėšas;

17. ragina Komisiją greitai įgyvendinti bandomuosius projektus ir parengiamuosius 
veiksmus ir pabrėžia, kad šios priemonės ir jų rezultatai turėtų būti įtraukti į Sąjungos 
politikos veiksmus ir programas, kad būtų pasiektas jų tikslas.
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