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IEROSINĀJUMI

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

1. atgādina, ka 2021. gada Savienības budžets ir pirmais daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 
2021.–2027. gadam budžets; uzsver, ka 2021. gada budžetam piešķirtajām summām 
būtu jāattaisno Savienības iedzīvotāju cerības Eiropā laikposmā pēc Covid-19, veicinot 
spēcīgu ekonomikas atveseļošanu un uzlabojot sabiedrības veselību, un tās būtu 
jāsaskaņo ar Parīzes nolīgumu un zaļā kursa mērķiem, un jo īpaši ar mērķi ne vēlāk kā 
līdz 2050. gadam nodrošināt klimatneitralitāti, vienlaikus atbalstot dalībvalstis, kuras ir 
cietušas visvairāk; aicina Komisiju izvērtēt Savienības 2021. gada budžetu, ņemot vērā 
šajā punktā paredzēto, un veikt atbilstošas korekcijas, ja tas nav izpildīts;

2. atzinīgi vērtē Maksātspējas atbalsta instrumentu, lai uzlabotu vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus vienotajā tirgū, un noteikumu, kas paredz, ka finansiālā atbalsta saņēmēji tiks 
mudināti ieviest zaļās pārkārtošanās plānu atbilstīgi zaļā kursa mērķiem; uzskata, ka 
minētajam noteikumam vajadzētu būt obligātam un saistītam ar skaidriem un 
pārredzamiem klimata mērķiem;

3. uzskata, ka Savienībai būtu arī jāuzņemas globāla līdera loma klimata jomā, izmantojot 
savu budžeta plānošanu; uzsver, ka būtu jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu, ka pēc 
iespējas ātrāk tiek sasniegti vispārējie klimata politikas un bioloģiskās daudzveidības 
integrēšanas mērķi; atgādina par Parlamenta nostāju, kurā pausts aicinājums vismaz 
10 % no Savienības budžeta piešķirt ar bioloģisko daudzveidību saistītajiem 
izdevumiem, un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas nostāju, 
kurā prasīts 40 % Savienības budžeta piešķirt ar klimatu saistītajiem izdevumiem; 
norāda, ka ar klimatu un bioloģisko daudzveidību saistītajiem izdevumiem būtu jāseko 
līdzi, izmantojot stingrāku, pārredzamu un visaptverošu metodiku; uzskata, ka 
Taksonomijas regula nodrošina pienācīgu satvaru šīs metodikas atjaunināšanai;

4. uzsver — lai radītu apstākļus Eiropas ilgtermiņa izaugsmei un nodrošinātu Eiropas 
ekonomikas noturību pret turpmākiem satricinājumiem, ir jāpastiprina ieguldījumi, kas 
veicina zaļo pārkārtošanos;

5. norāda uz nepieciešamību 2021. gada Savienības budžetā nodrošināt pietiekamus 
resursus Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai;

6 jo īpaši pauž bažas par to, ka kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) ieguldījums 
klimata un bioloģiskās daudzveidības izdevumos ir novērtēts par augstu, kā to uzsvērusi 
Revīzijas palāta; ņem vērā, ka Revīzijas palātas Īpašajā ziņojumā Nr. 13/2020 ir 
norādīts, ka KLP 2014.–2020. gadam nav palīdzējusi apturēt bioloģiskās daudzveidības 
samazināšanos; šajā sakarībā uzsver, ka ir jāizbeidz visas kaitīgās lauksaimniecības 
subsīdijas;

7. aicina Komisiju no 2021. gada ieviest ekoloģiskas budžeta plānošanas instrumentus; 
šajā sakarā uzsver to, cik svarīgi ir nodrošināt budžeta efektīvu atbilstību klimata un 
bioloģiskās daudzveidības prasībām, piemērot principu “nekaitēt” un veikt efektīvus 
korektīvos pasākumus;



PE653.750v02-00 4/7 AD\1212648LV.docx

LV

8. uzsver, ka būtu jānodrošina pietiekami resursi, lai novērstu bioloģiskās daudzveidības 
zudumu un vides degradāciju, kā arī lai sasniegtu jaunās Biodaudzveidības stratēģijas 
2030. gadam mērķus; uzsver, ka ir svarīgi programmai “LIFE” piešķirt pienācīgu 
finansējumu; atgādina, ka pieeja “Viena veselība” ir būtisks noturīgas un spēcīgas 
sabiedrības veselības sistēmas priekšnoteikums, kas ir vēl jo svarīgāk, ņemot vērā 
zoonožu, piemēram, Covid-19, izplatīšanos; atgādina, ka pārmērīga antibiotiku 
lietošana dzīvniekiem un cilvēkiem ir viens no galvenajiem ES sabiedrības veselības 
apdraudējumiem;

9. prasa palielināt atbalstu programmai “Life+”, cita starpā izveidojot īpaši paredzētu 
finansējumu bioloģiskajai daudzveidībai un “Natura 2020” tīkla pārvaldībai, un 
pasākumiem, kas paredz nodrošināt taisnīgu finansējuma sadali starp dalībvalstīm; 
turklāt mudina atbalstīt ekoloģisko un augu veselības apstākļu izvērtēšanu mežos un 
mežu rehabilitācijas pasākumus, jo īpaši meža atjaunošanu ar vietējām sugām, it sevišķi 
valstīs, kurās meža ugunsgrēki ir nodarījuši vislielākos postījumus;

10. uzsver, ka Savienības civilās aizsardzības mehānismam būtu jāpiešķir pietiekams 
finansējums, lai palīdzētu risināt problēmas saistībā ar sabiedrības veselības ārkārtas 
situācijām, mežu ugunsgrēkiem, plūdiem, zemestrīcēm un citām dabas un cilvēka 
izraisītām katastrofām, kuru sekas, kā paredzams, vēl vairāk saasināsies klimata 
pārmaiņu rezultātā; uzsver, ka vajadzība pēc elastīgāka, ātrāka un koordinētāka civilās 
aizsardzības mehānisma ir viena no atziņām, kas gūta saistībā ar Covid-19 
uzliesmojumu, kurš atklāja pašreizējā tiesiskā regulējuma nepilnības;

11. uzsver — 2021. gada Savienības budžetā būtu jāparedz pietiekami resursi ar pandēmiju 
saistītu problēmu risināšanas spēju attīstīšanai, lai nodrošinātu Eiropas iedzīvotāju 
aizsardzību un izveidotu pamatu Savienības rīcības stiprināšanai attiecībā uz 
galvenajiem veselības aspektiem, kā rezultātā tiktu izveidota Eiropas Veselības 
savienība; uzsver, ka būtu jāpiešķir pietiekami resursi, jo īpaši stratēģiskiem 
materiāliem, piemēram, vakcīnām, ārstēšanai un medicīniskām ierīcēm, un gaidāmās 
Eiropas Zāļu stratēģijas īstenošanai, lai veicinātu pacientu un medicīnas speciālistu 
pārrobežu mobilitāti un palielinātu ieguldījumus medicīniskajos pētījumos; uzsver, ka 
programmai “ES Veselība” būtu jāpiešķir pietiekami resursi; norāda, ka jaunajā DFS 
paredzētā Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) kompetenču 
stiprināšana būtu jāatspoguļo atbilstošos budžeta pasākumos no 2021. gada, turklāt būtu 
jāpalielina Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) kompetences un budžets; norāda, ka efektīvs 
kopīgais publiskais iepirkums var radīt ievērojamus ietaupījumus Savienības un tās 
dalībvalstu budžetā;

12. uzsver, ka ir ļoti svarīgi, lai Savienības budžetam tiktu piešķirti pietiekami līdzekļi un 
tas varētu attaisnot lielās cerības attiecībā uz tā lomu ilgtspējīgas atveseļošanās un 
taisnīgas pārkārtošanās uz klimatneitralitāti nodrošināšanā; uzsver pašu resursu 
attīstības iespējamo būtisko lomu šajā sakarībā; atgādina Parlamenta prasības izveidot 
jaunu pašu resursu grozu, iekļaujot nodokli plastmasas izstrādājumiem un ieņēmumus 
no ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ES ETS); uzsver, ka Savienībai ir 
ievērojami jāpaplašina savs pašu resursu grozs;

13. aicina Komisiju nodrošināt pienācīgu cilvēkresursu līmeni direktorātiem, kuru darbība 
ir nozīmīga, lai nodrošinātu pilnīgu Biodaudzveidības stratēģijas un Ilgtspēju 
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sekmējošas ķimikāliju stratēģijas īstenošanu un to, lai vēlākais līdz 2050. gadam pārietu 
uz patiesu aprites un klimatneitrālu ekonomiku; pauž bažas par to, ka Vides 
ģenerāldirektorāta darbinieku skaits pēdējos gados ir ievērojami samazinājies un tā 
cilvēkresursu līmenis ir tikai 1,3 % apmērā no visiem Komisijas darbiniekiem; uzskata, 
ka pietiekams kvalificētu darbinieku skaits ir priekšnoteikums sekmīgai Savienības 
politikas īstenošanai un izpildei;

14. atzinīgi vērtē programmu “ES Veselība”, kas veicina Covid-19 krīzē konstatēto būtisko 
strukturālo vajadzību nodrošināšanu, nosakot galvenās rīcības jomas, piemēram, valstu 
veselības aprūpes sistēmu uzlabošana un zāļu un citu krīzes apstākļos būtisku produktu 
pieejamība un cenu pieņemamība;

15. atbalsta KLP, kura sniedz atbalstu vietējai mazo saimniecību agroekoloģiskai ražošanai, 
kas ievēro pārtikas ražošanas prasības un tiek īstenota saskaņā ar dabisko vidi, 
neizmantojot kaitīgus pesticīdus un ķīmiskos mēslošanas līdzekļus; prasa Savienības 
budžetā paredzēt finansējuma pozīcijas un instrumentus, kas palīdzētu izstrādāt politiku 
herbicīdu ietekmes samazināšanai līdz minimumam, jo īpaši attiecībā uz 
apputeksnētājiem, kā arī nostiprināt un veicināt aizsardzības un integrētas 
lauksaimniecības ražošanas metodes;

16. norāda — ir svarīgi nodrošināt, lai Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma 
komitejas kompetencē esošajām Savienības aģentūrām (ECHA, ECDC, EEA, EFSA un 
EMA) tiktu piešķirti pietiekami finanšu resursi un atbilstīgas cilvēkresursu spējas, lai tās 
varētu īstenot savas pilnvaras, veikt savus uzdevumus un optimāli reaģēt uz Covid-19 
uzliesmojuma sekām; uzsver, ka ir vajadzīga pienācīga koordinācija starp aģentūrām, 
lai palielinātu to darba efektivitāti un ļautu taisnīgi un efektīvi izmantot publiskos 
līdzekļus;

17. aicina Komisiju ātri īstenot izmēģinājuma projektus un sagatavošanas darbības un 
uzsver, ka šie instrumenti un to rezultāti būtu jāintegrē Savienības politikas darbībās un 
programmās, lai sasniegtu to mērķi.
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