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Godātais Van Overtveldt kungs!

Saistībā ar minēto procedūru Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai 
tika uzdots iesniegt atzinumu Jūsu vadītajai komitejai. 2020. gada 12. oktobra sanāksmē tā 
nolēma atzinumu nosūtīt vēstules veidā.

Ņemot vērā BUDG komitejas ļoti saspringto grafiku, kā ENVI komitejas priekšsēdētājs kopā 
ar ENVI atzinuma sagatavotāju Adam Jarubas vēlos Jūs iepazīstināt ar ENVI komitejas 
ieguldījumu, kas tika pieņemts 2020. gada 18. novembrī un ko Jūsu komiteja, cerams, ņems 
vērā.
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IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja:

1. atzinīgi vērtē vienošanos par nākamo daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam un 
juridiski saistošu ceļvedi jaunu ES pašu resursu ieviešanai un aicina par jautājumu 
atbildīgo Budžeta komiteju ieteikt apstiprināt vienošanos par nākamo daudzgadu finanšu 
shēmu 2021.–2027. gadam;

2. atzinīgi vērtē vienošanos par nākamajā DFS iekļauto vērienīgo atsevišķo veselībai 
paredzēto programmu 5,1 miljarda EUR apmērā, kas nozīmē divpadsmitkārtīgu 
palielinājumu salīdzinājumā ar iepriekšējo DFS; uzsver, cik svarīgs ir vērienīgs 
finansējums EU4Health, lai stiprinātu ES veselības aprūpes sistēmu rezultativitāti, 
piekļūstamību, ilgtspēju un noturību, tostarp atbalstot digitalizāciju, ilgtspējīgā veidā 
nodrošinātu zāļu pieejamību un to cenas pieņemamību, veicinātu vēža un citu 
nepārnēsājamu slimību apkarošanas pasākumus, novērstu pārrobežu veselības 
apdraudējumus un sagatavotos jauniem veselības apdraudējumiem, tostarp saistībā ar 
Covid-19 krīzi;

3. atzinīgi vērtē nākamajā DFS un NGEU paredzēto ievērojamo finansējuma palielinājumu 
Savienības civilās aizsardzības mehānismam (UCPM) līdz 3 miljardiem EUR, kam ir 
izšķiroša nozīme, lai nodrošinātu, ka Savienība un dalībvalstis ir labāk sagatavotas 
reaģēšanai uz liela mēroga ārkārtas situācijām, un lai atbalstītu, koordinētu un papildinātu 
dalībvalstu rīcību civilās aizsardzības jomā, tādējādi cenšoties novērst dabas un cilvēku 
izraisītas katastrofas, sagatavoties tām un reaģēt uz tām;

4. atzinīgi vērtē programmai LIFE paredzētā finansējuma palielinājumu līdz 4,8 miljardiem 
EUR; tomēr norāda, ka Parlamenta nostāja paredz divkāršot pašreizējo finansējumu; 
uzsver LIFE nozīmi Eiropas zaļā kursa īstenošanā; atgādina, ka finansējums jaunajai 
apakšprogrammai “Pāreja uz tīru enerģiju” nedrīkstētu samazināt finansējumu, kas 
paredzēts dabai un bioloģiskajai daudzveidībai, aprites ekonomikai, klimatadaptācijai un 
klimata pārmaiņu mazināšanai;

5. atzinīgi vērtē vienošanos par vispārējo mērķi panākt, ka ar klimatu saistītajiem 
izdevumiem tiek paredzēti vismaz 30 % no Savienības budžeta un NGEU izdevumu 
kopsummas, ņemot vērā ietekmi, ko rada NGEU finansējuma pakāpeniska pārtraukšana 
un, ja iespējams, nošķirot klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām no mērķa 
no 2024. gada bioloģiskajai daudzveidībai paredzēt 7,5 % no DFS 2021.–2027. gadam 
ikgadējiem izdevumiem, bet no 2026. gada — 10 %; uzskata, ka būtu jādara viss 
iespējamais, lai pēc iespējas drīzāk, sākot no 2021. gada, sasniegtu mērķi 10 % gadā 
paredzēt izdevumiem bioloģiskās daudzveidības jomā;

6. uzsver, ka pārredzamas, visaptverošas un efektīvas metodikas izstrādei saskaņā ar Eiropas 
zaļo kursu un tajā iestrādāto kaitējuma nenodarīšanas principu ir izšķiroša nozīme, lai 
noteiktu un izsekotu ar klimatu un bioloģisko daudzveidību saistītos izdevumus; atzinīgi 
vērtē Komisijas apņemšanos cieši sadarboties ar Parlamentu un Padomi tās izstrādē un 
piemērojamo mērķu sasniegšanā; atzinīgi vērtē to, ka tiks ņemta vērā klimata un 
bioloģiskās daudzveidības mērķu pašreizējā pārklāšanās;
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7. atgādina, ka ir svarīgi piešķirt pietiekamus finanšu resursus un cilvēkresursus 
decentralizētajām aģentūrām un Komisijas ģenerāldirektorātiem, kas ir atbildīgi par 
ENVI komitejas kompetencē esošo galveno politikas jomu, piemēram, Eiropas zaļā kursa 
un veselības aizsardzības, īstenošanu, pamatojoties uz to individuālajām vajadzībām, 
īpaši jaunu uzdevumu piešķiršanas gadījumā; uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt patiesu 
ienākumu paredzamību un budžeta pārvaldības elastību, kas ir priekšnoteikumi sekmīgai 
aģentūru ilgtermiņa pārvaldībai un pozitīvam ieguldījumam ES politikas jomās;

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Budžeta komiteju ieteikt apstiprināt priekšlikumu Padomes regulai, ar ko nosaka daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam.

Līdzīgu vēstuli esmu nosūtījis BUDG komitejas līdzreferentiem par daudzgadu finanšu shēmu 
2021.–2027. gadam Jan Olbrycht un Margarida Marques.

Ar cieņu

Pascal Canfin


