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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, jog 2022 m. Sąjungos biudžetas ir jo įgyvendinimas, taip pat visa 2021–2027 
daugiametė finansinė programa (DFP) turėtų pateisinti piliečių lūkesčius, kad 
atsigavimas po COVID-19 pandemijos ir ekonomikos krizių bus greitas, atsparus, 
tvarus, socialiniu požiūriu sąžiningas ir teisingas, ir kad tai turėtų pagreitinti perėjimą 
prie ekonomikos, kuri užtikrintų gerovę visoje planetoje; pabrėžia, kad 2022 m. ES 
biudžetu turėtų būti padedama skatinti tvirtą ekonomikos atsigavimą, darbo vietų 
kūrimą ir Europos konkurencingumą;

2. primena, kad šis biudžetas turi būti suderintas su naujausiomis Sąjungos patvirtintomis 
politikos kryptimis pagal Europos žaliąjį kursą, taigi jame turi atsispindėti paradigmos 
pokytis; primena, kad kai kurios politikos kryptys, pvz., bendroji žemės ūkio politika, 
turėtų atspindėti šį pokytį vykdant strateginį planavimą;

3. pabrėžia, kad šiuo biudžetu turėtų būti prisidedama siekiant persvarstytų 2030 m. ES 
klimato ir aplinkosaugos tikslų – įskaitant Biologinės įvairovės strategijoje ir 
strategijoje „Nuo ūkio iki stalo“ nustatytus tikslus – Sąjungos energetikos ir žiedinės 
ekonomikos tikslų, taip pat tikslo, kad pagal Paryžiaus susitarimo tikslą apriboti 
temperatūros kilimą iki 1,5 C Sąjungos poveikis klimatui ne vėliau kaip iki 2050 m. 
taptų neutralus, tuo pačiu metu remiant labiausiai nukentėjusias valstybes nares ir 
Europos žaliuoju kursu visiems užtikrinant žaliąją ir teisingą pertvarką kartu su 
socialine įtrauktimi ir regionine sanglauda; pabrėžia, kad labiausiai nuo COVID-19 
pandemijos ir jos socialinių bei ekonominių padarinių nukentėjusioms valstybėms 
narėms turėtų būti teikiama tinkama parama;

4. ragina didinti Sąjungos ir tarptautinės bendruomenės finansavimą, skirtą kovai su 
klimato kaita, siekiant apsaugoti natūralias ekosistemas ir jas atkurti, taip užtikrinant 
abipusę biologinės įvairovės ir klimato kaitos švelninimo bei prisitaikymo prie jos 
naudą;

5. pabrėžia, kad svarbu nedelsiant pasiekti Sąjungos klimato ir biologinės įvairovės 
aspektų integravimo tikslus1, be kita ko, naudojant naujas turimas lėšas pagal priemonę 
„Next Generation EU“ (NGEU), visų pirma Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonę2 bei Teisingos pertvarkos fondą; primena Parlamento poziciją, 
kurioje raginama 10 proc. Sąjungos biudžeto skirti biologinės įvairovės išlaidoms; 
pabrėžia, kad svarbu naudoti šias lėšas taip pat siekiant užtikrinti teisingą, solidarumu ir 
sąžiningumu grindžiamą pertvarką; pabrėžia, jog labai svarbu, kad finansavimas pagal 
2021–2027 m. DFP ir NGEU būtų skiriamas tik veiklai, kuri atitinka reikšmingos žalos 
nedarymo principą ir yra suderinama su Paryžiaus susitarimo tikslais, išdėstytais 
2020 m. liepos 21 d. Europos Vadovų Tarybos išvadose;

6. primena, kad 2019 m. rugsėjo 5 d. Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 

1 30 proc. ES išlaidų turi būti prisidedama prie klimato tikslų ir bent 7,5 proc. metinių išlaidų 2024 m. turi būti 
skiriama biologinei įvairovei, 2026 ir 2027 m. jas padidinant iki 10 proc.
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(ENVI) komiteto pozicijoje buvo siūloma nustatyti 40 proc. klimato aspekto 
integravimo į 2021–2027 m. daugiametę finansinę programą (DFP) tikslą; pažymi, kad 
bendros išlaidos biologinei įvairovei 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu sudarė 
8 proc.; yra sunerimęs, kad dabartinis 7,5 proc. išlaidų tikslas biologinės įvairovės 
srityje reiškia išlaidų sumažėjimą, palyginti su ankstesne DFP; 

7. tikisi, kad 2022 m. Sąjungos biudžetas bus naudojamas kaip tarpinis etapas siekiant kuo 
greičiau pasiekti DFP nustatytą tikslą bent 10 proc. išlaidų skirti biologinei įvairovei ir 
kad tai sudarys palankesnes sąlygas kasmet gamtai išleisti bent 20 mlrd. EUR2; 
apgailestauja, kad šių lūkesčių neatitinka nei pasiūlymas dėl ES 2022 m., nei 
preliminarūs apskaičiavimai 2023–2027 metams, ir ragina Komisiją ir valstybes nares 
dėti daugiau pastangų, kad būtų laikomasi 2020 m. gruodžio 16 d. tarpinstitucinio 
susitarimo, ir būtų pasiekti Europos žaliojo kurso ir vėlesnių Sąjungos strategijų tikslai;

8. ragina Komisiją prieš prasidedant 2021–2027 m. DFP laikotarpio vidurio peržiūrai 
įvertinti, ar klimato ir biologinės įvairovės išlaidų tikslai yra pakankami 8-osios 
aplinkosaugos veiksmų programos tikslams pasiekti, ar juos reikia padidinti;

9. dar kartą ragina palaipsniui nutraukti žalingas subsidijas ir užtikrinti visų Sąjungos 
fondų ir programų suderinamumą; primygtinai tvirtina, kad projektai ir programos, 
kurie yra nesuderinami su tikslu užtikrinti, kad visuotinis atšilimas neviršytų 1,5 C, arba 
su tikslu sustabdyti biologinės įvairovės nykimą bei pradėti ją didinti, neturėtų būti 
remiami Sąjungos biudžeto lėšomis;

10. primena, kad Sąjungos išlaidos turėtų atitikti Europos žaliajame kurse nustatytą žalos 
nedarymo principą; pažymi, kad Komisija paskelbė technines gaires dėl reikšmingos 
žalos nedarymo principo taikymo pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonę; ragina Komisiją parengti tolesnes technines gaires siekiant užtikrinti, kad 
Sąjungos išlaidos pagal visas programas atitiktų žalos nedarymo principą, ir vengti 
pagal kitas Sąjungos programas remti tuos projektus, kurie buvo laikomi pažeidžiančiais 
reikšmingos žalos nedarymo principą pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonę;

11. pripažįsta, kad bendra žemės ūkio politika (BŽŪP) atlieka labai svarbų vaidmenį 
užtikrinant, ar bus pasiekti su klimatu ir biologine įvairove susiję išlaidų tikslai, ar ne; 
primena savo raginimą, kad BŽŪP visiškai atitiktų Sąjungos platesnio užmojo klimato 
ir biologinės įvairovės tikslus; ragina Komisiją įvertinti atnaujintos BŽŪP 
suderinamumą su didesniais Sąjungos klimato ir biologinės įvairovės tikslais ir pasiūlyti 
taisomųjų priemonių siekiant užtikrinti, kad BŽŪP būtų visapusiškai suderinta su tais 
tikslais;

12. reikalauja užtikrinti, kad bet kokios investicijos į infrastruktūrą neturėtų neigiamo 
poveikio klimato kaitai ir atitiktų principą „svarbiausia – energijos vartojimo 
efektyvumas“, taip pat tikslą užtikrinti, kad visuotinis atšilimas neviršytų 1,5 °C; ragina 
į privalomąją projekto sąnaudų ir naudos analizę integruoti ŠESD kiekį per visą 
projekto gyvavimo ciklą, remiantis labiausiai tikėtinu baziniu scenarijumi, kad būtų 
išvengta neišnaudojamo turto atvejų;

2  P9_TA(2021)0277
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13. pakartoja savo raginimą stebėti su klimatu ir biologine įvairove susijusias išlaidas 
taikant tvirtą, skaidrią, patikimą ir išsamią metodiką atitinkamiems tikslams pasiekti; 
primygtinai reikalauja, kad klimato išlaidų metodikoje būtų atsižvelgiama į laipsniško 
NGEU finansavimo nutraukimo poveikį ir, kai įmanoma, būtų atskiriamas klimato 
kaitos švelninimas ir prisitaikymas prie jos; palankiai vertina naują prisitaikymo prie 
klimato kaitos mechanizmą, kuris gali būti pradėtas taikyti siekiant koreguoti išlaidas, 
jei pažanga nepakankama; tikisi, kad Komisija, rengdama naują metodiką, atsižvelgs į 
Europos Audito Rūmų specialioje ataskaitoje Nr. 16/20213 išdėstytus susirūpinimą 
keliančius klausimus; tikisi, kad ataskaitų duomenys bus suskirstyti ir kad bus pateikta 
tinkama paskirų išlaidų ir jų poveikio apžvalga; laukia konsultacijų ir glaudaus 
bendradarbiavimo su Taryba ir Komisija dėl klimato ir metinės ataskaitos dėl klimato ir 
biologinės įvairovės tikslų, kaip nustatyta 2020 m. gruodžio 16 d. tarpinstituciniame 
susitarime; palankiai vertina tai, kad bus atsižvelgta į esamą su klimatu ir biologine 
įvairove susijusių tikslų dubliavimąsi;

14. pabrėžia, kad būtina 2022 m. ES biudžete užtikrinti pakankamai išteklių, skirtų 
Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslams siekti;

15. pabrėžia, kad su klimatu ir biologine įvairove susijusių išlaidų stebėjimas turėtų būti 
grindžiamas moksliniu ir gyvavimo ciklo požiūriu, siekiant kovoti su ekomanipuliavimo 
rizika;

16. palankiai vertina tai, kad klimato išlaidų stebėjimo metodika bus grindžiama rezultatais, 
o ne numatytais rezultatų rodikliais, taip pat kad ji bus taikoma kiek įmanoma detaliau;

17. ragina Komisiją pateikti patobulintą su biologine įvairove susijusių išlaidų stebėjimo 
Sąjungos biudžete metodą ir išsamų finansavimo poreikių 2030 m. ES biologinės 
įvairovės strategijai įgyvendinti, dabartinio finansavimo lygio ir trūkstamo lėšų likučio 
vertinimą;

18. palankiai vertina 2020 m. gruodžio 16 d. tarpinstituciniame susitarime nustatytą 
koregavimo mechanizmą, susijusį su klimato srities tikslu; ragina Komisiją pasiūlyti su 
biologinės įvairovės tikslu susijusį korekcijos mechanizmą, taikytiną tuo atveju, jei 
išlaidos būtų mažesnės nei numatyta;

19. mano, kad 2022 m. Sąjungos biudžete turėtų būti užtikrinta pakankamai išteklių 
2030 m. ES biologinės įvairovės strategijos ir ES iniciatyvos dėl apdulkintojų, 
strategijos „Nuo ūkio iki stalo“, cheminių medžiagų strategijos tvarumui užtikrinti, 
Žiedinės ekonomikos veiksmų plano, Nulinės taršos veiksmų plano, naujosios 
Dirvožemio apsaugos teminės strategijos ir ES miškų strategijos tikslams pasiekti; todėl 
ragina Komisiją skubiai užtikrinti, kad direktoratams, dalyvaujantiems visapusiškai 
įgyvendinant šias strategijas, būtų numatyta pakankamai žmogiškųjų išteklių; yra 
susirūpinęs dėl to, kad per pastaruosius kelerius metus Komisijos Aplinkos generalinio 
direktorato darbuotojų skaičius buvo gerokai sumažintas ir kad jame dirba tik 1,73 proc. 
visų Komisijos darbuotojų, o tai kelia pavojų sėkmingam ES politikos įgyvendinimui ir 
vykdymo užtikrinimui ir ragina tą skaičių būtinai padidinti;

3 Specialioji ataskaita Nr. 16/2021 „Bendra žemės ūkio politika ir klimatas: sudaro pusę ES klimato srities 
išlaidų, tačiau ūkiuose išmetamas teršalų kiekis nemažėja“.
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20. mano, jog labai svarbu, kad 2022 m. ES biudžete būtų užtikrinta pakankamai lėšų 
investicijoms į įgūdžius; primena, kad Europos įgūdžių darbotvarkė padeda stiprinti 
Sąjungos konkurencingą tvarumą ir atsparumą; pabrėžia, kad svarbu ugdyti europiečių 
įgūdžius, kad jie galėtų pasinaudoti žaliosios pertvarkos teikiamomis galimybėmis;

21. teigiamai vertina tai, kad padidinti programos „ES – sveikatos labui“ („EU4Health“) ir 
Sąjungos civilinės saugos mechanizmo („rescEU“) biudžetai, siekiant remti Europos 
sveikatos sąjungą ir stiprinti Sąjungos gebėjimą reaguoti į krizes bei didinti atsparumą 
būsimiems sukrėtimams; pakartoja, kad HERA inkubatoriui turėtų būti skirtas tinkamas 
finansavimas laukiant, kol bus įsteigta nauja Europos pasirengimo ekstremaliosioms 
sveikatos situacijoms ir reagavimo į jas institucija, visų pirma siekiant spręsti 
neišvengiamus uždavinius, susijusius su viruso SARS-CoV-2 variantais; ragina skirti 
daugiau lėšų genomų sekoskaitai ir epidemiologinei priežiūrai; pakartoja, kad svarbu 
skirti didesnį finansavimą stipriai ir įtraukiai Europos sveikatos sąjungai, siekiant 
prisidėti prie vienodų galimybių naudotis geros kokybės sveikatos priežiūros 
paslaugomis; pabrėžia, kad reikia skubiai stiprinti nacionalinių sveikatos priežiūros 
sistemų pajėgumus ir atsparumą, kad jos galėtų reaguoti į pacientų poreikius visoje 
Sąjungoje; ragina skirti papildomą biudžeto paramą programai LIFE;

22. pabrėžia, kad pakankamą sveikatos sąjungos dokumentų rinkinio finansavimą turėtų 
lydėti priemonės, kuriomis būtų remiamas atviras strateginis Sąjungos savarankiškumas 
farmacijos produktų srityje, taip pat moksliniai tyrimai ir inovacijos šiame sektoriuje, 
siekiant naudos pacientams ir visai visuomenei;

23. primena, kad tik 4,3 proc. gyventojų neturi žinomų ankstesnių sveikatos sutrikimų; 
pabrėžia, kad šiam iššūkiui įveikti pagal Europos sveikatos politiką turi būti skiriama 
pakankamai lėšų, nes tai gali teigiamai paveikti žmonių, sergančių lėtinėmis ir 
gretutinėmis ligomis, sveikatos būklę;

24. ragina tinkamai ir tikslingai finansuoti konkurencingus Europos mokslinius tyrimus, 
susijusius su pagrindinių neužkrečiamųjų ligų gydymu, siekiant sudaryti palankesnes 
sąlygas inovacijoms, taip pat prisidėti prie sveikatos sistemos atsparumo didinimo ir 
sveikatos krizių metu teikti pirmenybę labiausiai medicininiu požiūriu pažeidžiamiems 
asmenims; mano, kad 2022 m. Sąjungos biudžete turėtų būti užtikrinta, kad iš įvairių 
finansavimo šaltinių, visų pirma iš „EU4Health“, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonės ir programos „Europos horizontas“, būtų skiriama pakankamai lėšų 
tinkamam kovos su vėžiu plano įgyvendinimui; ypač pabrėžia, kad svarbu skirti 
reikiamą finansavimą vėžio moksliniams tyrimams, prevencijai ir gydymo inovacijoms 
skatinti; atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina planuojamą individualizuotosios 
medicinos partnerystę, apie kurią paskelbta Europos kovos su vėžiu plane ir kuri bus 
finansuojama pagal programą „Europos horizontas“;

25. ragina Komisiją užtikrinti, kad ES biomedicininių mokslinių tyrimų ir plėtros vystymosi 
finansavimas apimtų sąlygas, kuriomis būtų prisidedama prie galutinių produktų 
prieinamumo ir įperkamumo;

26. primena programos LIFE, kaip klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos 
finansavimo priemonės, svarbą; ragina išlaikyti tą patį biudžeto paramos programai 
LIFE lygį;



AD\1237881LT.docx 7/10 PE693.812v02-00

LT

27. primena, kad svarbu užtikrinti pakankamus, numatomus ir stabilius finansinius ir 
žmogiškuosius išteklius esamoms Sąjungos agentūroms, patenkančioms į Parlamento 
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto kompetencijos sritį (Europos 
cheminių medžiagų agentūra, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro biudžetas ir 
personalas, Europos aplinkos agentūra, Europos maisto saugos tarnyba ir Europos 
vaistų agentūra), taip pat planuojamai Europos pasirengimo ekstremaliosioms sveikatos 
situacijoms ir reagavimo į jas institucijai, kad jos galėtų ne tik vykdyti savo įgaliojimus 
ir atlikti savo užduotis, bet ir optimaliai reaguoti į COVID-19 pandemijos padarinius ir 
palengvinti žaliąją pertvarką; pabrėžia, kad svarbu didinti šių Sąjungos agentūrų veiklos 
koordinavimą, siekiant pagerinti jų darbo nuoseklumą ekonomiškai efektyviu būdu; 
apgailestauja, kad dėl finansinių suvaržymų kai kurios Sąjungos agentūros nutraukė dalį 
savo veiklos, nors jos pridėtinė vertė buvo įrodyta;

28. be to, pabrėžia, kad Sąjungos 2022 m. biudžete turėtų būti užtikrinta pakankamai 
išteklių pasiūlymams dėl sveikatos sąjungos įgyvendinti, atsižvelgiant į dalinius jų 
pakeitimus, padarytus teisėkūros proceso metu; taigi ragina Komisiją persvarstyti 
finansines ataskaitas, susijusias su pratęstais Europos vaistų agentūros ir Europos ligų 
prevencijos ir kontrolės centro įgaliojimais, siekiant atsižvelgti į persvarstytuose 
pasiūlymuose nustatytas papildomas užduotis;

29. pabrėžia, kad, kadangi skiriama išteklių geresniam pasirengimui pandemijoms ir jų 
valdymui, reikėtų atsižvelgti į COVID-19 pandemijos metu įgytą patirtį;

30. pabrėžia, kad visų pirma reikėtų skirti pakankamai išteklių investicijoms į mokslinius 
tyrimus ir technologinę plėtrą padidinti, nes jos būtinos siekiant skatinti Europos 
inovacijas vaistų kūrimo srityje; pabrėžia, kad sveikatos srities investicijos turėtų padėti 
užtikrinti vienodas galimybes gauti vaistų, jų prieinamumą ir įperkamumą;

31. pabrėžia, jog reikia gerokai padidinti Europos aplinkos agentūros biudžetą siekiant jai 
skirti pakankamai finansinių ir žmogiškųjų išteklių, kad būtų galima visapusiškai 
įgyvendinti Europos žaliąjį kursą ir su juo susijusią politiką, pvz., vykdyti visus 
stebėsenos ir prognozavimo įpareigojimus pagal 8-ąją aplinkosaugos veiksmų programą 
arba teikti ataskaitas ir vykdyti stebėseną pagal kitus gamtos ar su energetika susijusius 
teisės aktus;

32. pritaria nuosaviems ištekliams, kuriais padedama siekti Sąjungos tikslų sveikatos, 
aplinkos ir klimato srityse, didelę pajamų dalį gaunant iš apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemos (ATLPS) ir visų pirma pasinaudojant nemokamų apyvartinių taršos 
leidimų mažinimu, neperdirbtomis plastiko pakuočių atliekomis ir pasienio anglies 
dioksido korekciniu mechanizmu, kuris panašus į ATLPS;

33. ragina Komisiją apsvarstyti savo metodikos poveikį atsižvelgiant į administracinę naštą, 
tenkančią nacionalinėms, regioninėms ir vietos valdžios institucijoms, taip pat kitiems 
suinteresuotiesiems subjektams ir paramos gavėjams; pabrėžia, kad inovacijų srityje 
mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) dažnai yra tarp pirmaujančiųjų; primena, kad MVĮ 
gali būti ypač pažeidžiamos administracinės naštos atžvilgiu;

34. palankiai vertina Komisijos geresnio reglamentavimo darbotvarkę, kuria siekiama, kad 
Sąjungos reglamentavimas taptų paprastesnis, tikslingesnis ir būtų lengviau jo laikytis; 
ragina Komisiją sudaryti palankesnes sąlygas įgyvendinti Europos žaliąjį kursą šalinant 
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kliūtis ir biurokratizmą, dėl kurių gali sulėtėti jo įgyvendinimas, kartu užtikrinant, kad 
Europos žaliojo kurso tikslų įgyvendinimas būtų pasiektas užkraunant kuo mažesnę 
naštą piliečiams ir įmonėms, pvz., taikant požiūrį „kiek plius, tiek minus“ ir ypatingą 
dėmesį kreipiant į tai, koks Sąjungos teisės aktų taikymo poveikis ir sąnaudos, ypač 
tenkantys MVĮ.
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