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Gerb. Pirmininke,

Gerb. p. Van Overtveldtai, 

dėl įtempto BUDG komiteto tvarkaraščio ENVI komiteto koordinatoriai 2021 m. sausio 11 d. 
nusprendė, kad ENVI komitetas pateiks nuomonę dėl 2022 m. biudžeto gairių (III skirsnis) 
(2020/2265 (BUI)) laiško forma. Todėl, kaip ENVI komiteto pirmininkas ir nuolatinis 
pranešėjas biudžeto klausimais, norėčiau Jums pateikti ENVI komiteto nuomonę rezoliucijos 
dalių, kurias ENVI komitetas patvirtino 2021 m. vasario 24 d. posėdyje, forma ir tikimės, kad 
Jūsų komitetas į jas atsižvelgs: 

 pabrėžia, kad 2022 m. Sąjungos biudžetas turėtų padėti užtikrinti greitą, atsparų, 
socialiniu požiūriu sąžiningą ir teisingą atsigavimą po COVID-19 pandemijos ir jos 
padarinių, taip pat skatinti tvirtą ekonomikos gaivinimą ir padėti pasiekti peržiūrėtų 
2030 m. Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos tikslų, įskaitant biologinės įvairovės 
nykimo sustabdymą ir jos atkūrimą, taip pat energetikos tikslus ir tikslą ne vėliau kaip 
iki 2050 m. neutralizuoti ES poveikį klimatui; pabrėžia, kad žaliasis ekonomikos 
gaivinimas yra labai svarbus žingsnis siekiant Paryžiaus susitarimo tikslų, kartu 
užtikrinant, kad valstybėms narėms, kurios labiausiai nukentėjo nuo pandemijos ir jos 
socialinių bei ekonominių padarinių, būtų teikiama tinkama parama;

 pabrėžia, kad 2022 m. Sąjungos biudžetas turėtų būti suderintas su Sąjungos 
įsipareigojimais įgyvendinti Paryžiaus susitarimą, [Reglamente (ES), kuriuo nustatoma 
poveikio klimatui neutralizavimo sistema ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 
2018/1999 (Europos klimato teisės aktas)] nustatytais tikslais, Europos žaliojo kurso 
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tikslais, socialine įtrauktimi ir regionine sanglauda, taip pat Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslais, kartu užtikrinant, kad būtų teikiama tinkama parama teisingam 
perėjimui, grindžiamam solidarumu ir teisingumu;

 pabrėžia, kad svarbu pasiekti klimato ir biologinės įvairovės aspektų integravimo 
tikslus; pabrėžia, jog labai svarbu, kad parama būtų teikiama tik toms veiklos rūšims, 
kurios atitinka reikšmingos žalos nedarymo principą; tvirtai remia tikslą, kad su klimatu 
susijusios išlaidos sudarytų bent 30 proc. viso Sąjungos biudžeto ir Europos Sąjungos 
ekonomikos gaivinimo priemonės išlaidų, primygtinai reikalauja, kad šis tikslas būtų 
pasiektas, ir ragina nuo pirmųjų DFP metų dėti veiksmingas pastangas, kad būtų 
pasiektas minėtas išlaidų lygis; pakartoja 2019 m. rugsėjo 5 d. ENVI komiteto poziciją 
pagal 2021–2027 m. DFP nustatyti 40 proc. tikslą kalbant apie klimato aspekto 
integravimą; primena, kad, jei pagal [Reglamentą (ES) 2020/XXX, kuriuo nustatoma 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė (ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonė)] patiriamos išlaidos siektų 37 proc., tai turėtų padėti 
pasiekti su klimatu susijusius tikslus; primygtinai pabrėžia, kad svarbu nustatyti 
teisiškai privalomą su biologine įvairove susijusių išlaidų tikslą – 7,5 proc. DFP 
pradedant nuo 2024 m. ir 10 proc. DFP nuo 2026 m., turint mintyje galimybę šį lygį 
padidinti kitoje DFP; mano, kad būtina dėti visas pastangas, kad šis 10 proc. metinių 
išlaidų biologinei įvairovei lygis būtų pasiektas kuo greičiau pradedant nuo 2021 m.; 

 pakartoja savo raginimą tęsti darbą su klimatu ir biologine įvairove susijusių išlaidų 
stebėjimo srityje, taikant patikimą, skaidrią ir išsamią metodiką; palankiai vertina 
Komisijos įsipareigojimą glaudžiai bendradarbiauti su Parlamentu ir Taryba rengiant 
stebėjimo metodiką ir siekiant taikytinų tikslų; primygtinai reikalauja, kad taikant 
klimato išlaidų stebėjimo metodiką būtų atsižvelgiama į laipsniško Europos Sąjungos 
ekonomikos gaivinimo priemonės finansavimo nutraukimo poveikį, būtų atskirtas 
klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas prie jos, jei įmanoma, ir kad būtų įtrauktos 
atitinkamos priemonės, jei pažanga būtų nepakankama; tikisi, kad atliekant šį darbą bus 
atsižvelgta į aukščiausius standartus, jau taikomus tokiam stebėjimui; palankiai vertina 
tai, kad bus atsižvelgta į esamą su klimatu ir biologine įvairove susijusių tikslų 
dubliavimąsi; tikisi kasmetinių konsultacijų klimato tikslų klausimu, kaip nustatyta 
Tarpinstituciniame susitarime (TIS);

 primygtinai ragina, kad 2022 m. Sąjungos biudžete būtų užtikrinta pakankamai išteklių 
biologinės įvairovės nykimo ir aplinkos būklės blogėjimo problemai spręsti ir šiems 
procesams sustabdyti, nualintoms ekosistemoms apsaugoti, išsaugoti ir atkurti, taip pat 
2030 m. biologinės įvairovės strategijos, strategijos „Nuo ūkio iki stalo“, ES žiedinės 
ekonomikos veiksmų plano ir nulinės taršos veiksmų plano tikslams pasiekti; pakartoja 
raginimą 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 žmogiškieji ištekliai sudaro tik 1,3 proc. visų Komisijos darbuotojų; mano, 
kad pakankamas kvalifikuotų darbuotojų skaičius yra būtina sėkmingo Sąjungos 
politikos įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo sąlyga;

 pabrėžia, kad 2022 m. Sąjungos biudžetas turėtų atitikti su klimatu ir biologine įvairove 
susijusius tikslus; mano, kad klimato politikos veiksmams vykdyti reikia daug 
papildomų investicijų ir kad vykdant ilgalaikes investicijas būtina atsižvelgti į 



AL\1221939LT.docx 3/4 PE663.165v01-00

LT

atsparumo klimato kaitai aspektą;

 atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu išlaikyti ES pavyzdinėms programoms ir fondams, 
įskaitant programą „ES – sveikatos labui“, naują programą LIFE ir Teisingos pertvarkos 
fondą, skiriamos paramos lygį;

 pabrėžia, kad 2022 m. Sąjungos biudžete turėtų būti numatyta pakankamai išteklių 
pajėgumams plėtoti ir atnaujinti, siekiant užtikrinti geresnę parengtį pandemijoms ir jų 
valdymą ir stiprinti Sąjungos veiksmus, susijusius su pagrindiniais sveikatos aspektais, 
ir taip sukurti Europos sveikatos sąjungą, kurios tikslas – padėti užtikrinti vienodas 
galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis ir kuri būtų grindžiama Sutartyje 
nustatyta kompetencija; pabrėžia, kad turėtų būti skiriama pakankamai išteklių, visų 
pirma, siekiant padidinti investicijas į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą;

 ragina, kad 2022 m. Sąjungos biudžetu būtų remiami veiksmai, nurodyti Parlamento 
2020 m. liepos 10 d. rezoliucijoje dėl ES visuomenės sveikatos strategijos po COVID-
19, kurioje, visų pirma, Komisija, valstybės narės ir pasauliniai partneriai raginami 
užtikrinti galimybę visiems žmonėms pasaulyje greitai, vienodomis sąlygomis ir už 
prieinamą kainą gauti COVID-19 vakcinas ir gydymą, kai tik jie taps prieinami;   

 atkreipia dėmesį į tai, kad reikia ir toliau skirti pakankamą finansavimą Sąjungos 
civilinės saugos mechanizmui siekiant padėti reaguoti į ekstremalias visuomenės 
sveikatos situacijas, pvz., dabartinę pandemiją, miškų gaisrus, potvynius, žemės 
drebėjimus ir kitas gaivalines ir žmogaus sukeltas nelaimes, kurių poveikį, kaip 
numatoma, dar labiau paaštrins klimato kaita, ir stiprinti biudžeto remiamą atsaką į 
nenumatytus įvykius; palankiai vertina su DFP susijusį susitarimą dėl papildomo 
finansavimo teikimo Sąjungos civilinės saugos mechanizmui, įskaitant pasirengimą 
nelaimėms, prognozuotu planavimu grindžiamų išankstinio perspėjimo sistemų 
tobulinimą, keitimąsi žiniomis ir iš ankstesnės patirties įgytas žinias;

 ragina įgyvendinti veiksmų gaires dėl naujų nuosavų išteklių, dar kartą patvirtina savo 
poziciją, kad ypač pritaria nuosaviems ištekliems, kuriais prisidedama siekiant Sąjungos 
tikslų sveikatos, aplinkos ir klimato srityse ir, visų pirma, užtikrinama didelė dalis 
pajamų, gaunamų taikant apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, iš įnašo už 
neperdirbtų plastiko pakuočių atliekų ir taikant pasienio anglies dioksido korekcinį 
mechanizmą;

 primena, kad svarbu užtikrinti pakankamus finansinius išteklius Sąjungos agentūroms, 
susijusioms su Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto (ECHA, 
ECDC, EAA, EFSA ir EMA) kompetencijos sritimi, kad jos galėtų vykdyti savo 
įgaliojimus ir užduotis ir, inter alia, optimaliai reaguoti į COVID-19 protrūkio 
padarinius; pabrėžia, kad tinkama finansinė parama šioms agentūroms yra labai svarbi 
siekiant sėkmingai įgyvendinti Europos žaliojo kurso tikslus, užtikrinti visuomenės 
sveikatą ir optimalų apsaugos lygį visiems.

Panašų laišką išsiunčiau pagrindiniam pranešėjui 2022 m. biudžeto klausimais Karlo 
Ressleriui.
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