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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Biudžeto 
kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. yra patenkintas tuo, kaip apskritai 2018 m. Komisija panaudojo lėšas, numatytas pagal 
biudžeto eilutes, skirtas aplinkai, klimato politikai, visuomenės sveikatai ir maisto 
saugai;

2. yra patenkintas jo kompetencijai priklausančių penkių decentralizuotų agentūrų, kurios 
vykdo technines, mokslines ar valdymo užduotis ir padeda Sąjungos institucijoms rengti 
ir įgyvendinti aplinkos, klimato, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politiką, veikla 
ir tuo, kaip šios agentūros vykdo savo biudžetą;

3. pažymi, kad Audito Rūmai savo metinėje ataskaitoje dėl 2018 finansinių metų biudžeto 
vykdymo toliau nustatė reikšmingą klaidų lygį kaimo plėtros, Europos žemės ūkio 
garantijų fondo (EŽŪGF) rinkos priemonių, žuvininkystės, aplinkos ir klimato politikos 
išlaidų srityse, priminė, kad šių sričių išlaidoms taikomos sudėtingos tinkamumo 
finansuoti sąlygos ir atkreipė dėmesį į galinčių pasitaikyti klaidų rūšis, pvz., netinkami 
finansuoti paramos gavėjai, veikla arba deklaruotos išlaidos; pažymi, kad 6 iš 251 
sandorio, naudoto imtyje siekiant įvertinti klaidų lygį srityje „Gamtiniai ištekliai“ 
(2,4 %), susiję su aplinka, klimato politika ir žuvininkyste; pažymi, kad Audito Rūmai 
neįvertino bendro klaidų, susijusių su 3 išlaidų kategorija, į kurią įtrauktos išlaidos 
sveikatos ir maisto bei pašarų saugos srityje, lygio;

Aplinka ir klimato politika

4. atkreipia dėmesį į tai, kad 2018 m. Aplinkos GD dirbo 456 darbuotojai ir jo biudžetas 
siekė 469,02 mln. EUR;

5. atkreipia dėmesį į tai, kad 2018 m. įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų panaudojimo 
lygis atitinkamai siekė 99,8 % ir 97,7 %;

6. pabrėžia, kad nesilaikant teisinių terminų atliktų mokėjimų dalis siekė 8,20 % 
mokėjimų, kuriuos 2018 m. įvykdė Aplinkos GD (5,85 % 2017 m., 3,92% 2016 m.); 
ypač apgailestauja dėl to, kad vėluojančių mokėjimų pagal programą LIFE lygis 
2018 m. buvo aukštesnis (10,3 %, palyginti su 5,8 % 2017 m. ir 3,9 % 2016 m.);

7. pažymi, kad 2018 m. Aplinkos GD savo metinėje veiklos ataskaitoje nurodė 0,09 % 
siekiantį vidutinį likutinį klaidų lygį, kuris neviršija 2 % reikšmingumo ribos;

8. pažymi, kad Aplinkos GD savo metinėje veiklos ataskaitoje pabrėžė, jog sprendimas dėl 
užduočių perdavimo išorės subjektams sąlygų, susijęs su bendradarbiavimu su Mažųjų 
ir vidutinių įmonių reikalų vykdomąja įstaiga (EASME) dėl darbuotojų, leidžia daryti 
išvadą, kad padėtis darbuotojų klausimu Aplinkos GD yra labai įtempta, turint mintyje 
veiklą, susijusią su programa LIFE, ir todėl gali reikėti dar peržiūrėti šiame GD 
taikomus darbo metodus ir tvarką;

9. atkreipia dėmesį į tai, kad 2018 m. Klimato politikos GD valdė 131,9 mln. EUR sumą, 
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numatytą pagal Sąjungos biudžeto antraštinę dalį „Klimato politika“, ir jame dirbo 200 
darbuotojų; atkreipia dėmesį į tai, kad pagal šią antraštinę dalį įsipareigojimų ir 
mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis atitinkamai siekė 99,77 % ir 92,04 %;

10. teigiamai vertina tai, kad 2018 m. tik 0,93 % visų Klimato politikos GD mokėjimų 
atlikti vėliau nei numatyta pagal teisinius terminus (3,9 % 2017 m.);

11. pabrėžia, jog Klimato politikos GD ir Biudžeto GD stebi, kaip siekiama tikslo, kad 
daugiametėje finansinėje programoje (DFP) 20 % lėšų būtų skirta klimato kaitos 
klausimams, ir pabrėžia, kad Klimato politikos GD padeda kitiems direktoratams 
integruoti klimato klausimus į jų veiklą; teigiamai vertina tai, kad 2018 m. 20,1 % 
Sąjungos biudžeto lėšų buvo panaudota su klimatu susijusiems veiksmams, tačiau 
apgailestauja dėl to, kad 2019 m. pradžioje vis dar buvo planuojama, kad, atsižvelgiant į 
Sąjungos biudžeto tendencijas, dabartiniu DFP laikotarpiu šiems veiksmams bus 
panaudota tik 19,7 % lėšų;

12. prašo Komisijos kasmet pateikti Europos Parlamentui ataskaitą, kurioje būtų išsamiai 
nurodytas indėlis siekiant klimato aspekto integravimo tikslo pagal kiekvieną biudžeto 
punktą, siekiant palengvinti jo stebėseną;

13. yra labai susirūpinęs dėl to, kad Klimato politikos GD 2018 m. metinėje veiklos 
ataskaitoje pakartota išlyga dėl reputacijos, teisinių, finansinių ir institucinių motyvų, 
susijusi su didele saugumo rizika, nustatyta Sąjungos registro sistemos, taikomos ES 
apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje, priežiūros ir veikimo srityje, apie kurią 
nuo 2010 m. pranešama metinėse veiklos ataskaitose ir kuri patvirtinta vykdant 2018 m. 
rizikos vertinimą; apgailestauja dėl neįprastai ilgą laiką pateikiamos išlygos; ragina 
Komisiją nedelsiant ištaisyti šią padėtį;

Visuomenės sveikata, maisto sauga, gyvūnų sveikata ir gerovė, taip pat augalų sveikata

14. pažymi, kad 2018 m. Sveikatos ir maisto saugos GD savo politikos srityse įvykdė 
484,9 mln. EUR siekiantį biudžetą;

15. pažymi, kad visuomenės sveikatos srityje viešieji pirkimai yra svarbiausia finansų 
valdymo priemonė ir kad 2018 m. buvo visiškai panaudoti įsipareigojimų ir mokėjimų 
asignavimai; pabrėžia, kad maisto ir pašarų saugos srityje biudžetas didžiąja dalimi 
vykdomas skiriant tiesiogines dotacijas valstybėms narėms ir kad įsipareigojimų ir 
mokėjimų panaudojimo lygis siekė atitinkamai 99,0 % ir 98,6 %;

16. pažymi, kad 2018 m. Sveikatos ir maisto saugos GD savo metinėje veiklos ataskaitoje 
nurodė 1,9 % siekiantį vidutinį likutinį klaidų lygį, kuris neviršija 2 % reikšmingumo 
ribos;

17. susirūpinęs pažymi, kad Sveikatos ir maisto saugos GD laiku atliktų su dotacijų 
valdymu susijusių mokėjimų dalis 2016–2018 m. laikotarpiu sumažėjo nuo 97 % iki 
83 %;

18. pabrėžia, kad 2018 m. Sveikatos ir maisto saugos GD dirbo 778 darbuotojai (2017 m. –
780);
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19. atkreipia dėmesį į problemas, kurias savo metinėje veiklos ataskaitoje nurodė Sveikatos 
ir maisto saugos GD, susijusias su trečiosios Sąjungos veiksmų sveikatos srityje 
programos (2014–2020 m.) (toliau – Sveikatos programa) įgyvendinimu; pažymi, kad 
šios problemos susijusios su dabartiniu Sveikatos programos finansavimo mechanizmu, 
pagal kurį skiriamas tik į projektus orientuotas finansavimas ir kuris gali turėti neigiamo 
poveikio veiksmų, kurių imamasi, ilgesnio laikotarpio tvarumui, taip pat susijusios su 
kai kurių pagal Sveikatos programą taikomų mechanizmų, pvz., kartu su valstybėmis 
narėmis įgyvendinamų bendrų veiksmų (tai reiškia, kad laikotarpis nuo pradinio veiklos 
planavimo iki jos faktinės pradžios gali būti ilgas), sudėtingumu;

20. atkreipia dėmesį į problemas, kurias Sveikatos ir maisto saugos GD nustatė savo 
metinėje veiklos ataskaitoje, susijusias su 2014–2020 m. bendros finansinės programos 
įgyvendinimu maisto grandinės srityje, pvz., galimybių pasinaudoti krizių rezervo 
priemone stoka ir tai, kad nenustatytas gyvūnų, augalų ir produktų, kurie turi būti 
sunaikinti taikant ligos suvaldymo priemones, vertinimo metodas;

21. remdamasis turimais duomenimis ir biudžeto vykdymo ataskaita, laikosi nuomonės, kad 
Komisijai gali būti patvirtinta, jog 2018 finansinių metų biudžetas, susijęs su išlaidomis 
aplinkos ir klimato politikos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos srityse, įvykdytas.


