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IEROSINĀJUMI

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

1. pauž gandarījumu par vispārējo izpildes līmeni, ko Komisija ir nodrošinājusi videi, 
klimata politikai, sabiedrības veselībai un pārtikas nekaitīgumam paredzētajās budžeta 
pozīcijās 2019. gadā;

2. pauž gandarījumu par darbu, ko veikušas piecas tās kompetencē esošās decentralizētās 
aģentūras, kuras veic tehniskus, zinātniskus vai pārvaldības uzdevumus, palīdzot 
Savienības iestādēm izstrādāt un īstenot politiku vides, klimata, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma jomā, un arī par to, kā ir izpildīti minēto aģentūru budžeti;

3. norāda, ka Revīzijas palāta savā pārskatā par budžeta izpildi 2019. finanšu gadā 
joprojām konstatēja būtisku kļūdu līmeni izdevumu jomās “lauku attīstība, tirgus 
pasākumi, zivsaimniecība, vide un klimatrīcība”, atgādinot, ka uz izdevumiem šajās 
jomās attiecas sarežģīti attiecināmības nosacījumi, un vēršot uzmanību uz kļūdu 
veidiem, kas var rasties, tādiem kā neattiecināmi saņēmēji, darbības vai deklarētās 
izmaksas; norāda, ka Revīzijas palāta nav novērtējusi vispārējo kļūdu līmeni, kas skar 
3. izdevumu kategoriju, kurā iekļauti izdevumi veselības un pārtikas un barības 
nekaitīguma jomā;

Vide un klimatrīcība

4. norāda, ka 2019. gadā Vides ģenerāldirektorāta budžets sasniedza 505,58 miljonus EUR 
un šajā ģenerāldirektorātā bija 476 darbinieki; norāda, ka gan saistību, gan maksājumu 
apropriāciju izpildes līmenis gada beigās pārsniedza 99 %;

5. atzinīgi vērtē to, ka ir samazinājies to Vides ģenerāldirektorāta veikto maksājumu 
īpatsvars, kuri 2019. gadā neiekļāvās tiesību aktos noteiktajos termiņos (3,23 % 
salīdzinājumā ar 8,20 % 2018. gadā);

6. norāda, ka Vides ģenerāldirektorāta 2019. gada darbības pārskatā norādītais vidējais 
atlikušo kļūdu īpatsvars ir 0,80 %, kas nepārsniedz būtiskuma slieksni, proti, 2 %;

7. uzsver, ka 2019. gadā Klimata politikas ģenerāldirektorāts pārvaldīja 140,3 miljonus 
EUR no Savienības budžeta sadaļas “Klimata politika” un tajā bija aptuveni 
225 darbinieki; norāda, ka saistību apropriāciju un maksājumu apropriāciju izpildes 
līmenis bija attiecīgi 99,98 % un 96,41 %;

8. norāda, ka 1,59 % no visiem Klimata politikas ģenerāldirektorāta 2019. gada 
maksājumiem tika veikti vēlāk nekā tiesību aktos noteiktajos termiņos;

9. uzsver, ka Klimata politikas ģenerāldirektorāts un Budžeta ģenerāldirektorāts uzrauga, 
kā tiek īstenots 20 % mērķis attiecībā uz klimata politikas aspektu integrēšanu 
daudzgadu finanšu shēmā (DFS), un ka Klimata politikas ģenerāldirektorāts palīdz 
citiem ģenerāldirektorātiem integrēt klimata politikas aspektus to darbībās; atzinīgi 
vērtē to, ka 20,9 % no Savienības 2019. gada budžeta tika tērēti ar klimatu saistītām 
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darbībām, taču pauž nožēlu par to, ka aplēses liecina, ka šāda tendence joprojām 
nodrošinās tikai 19,7 % visā pašreizējās DFS darbības periodā;

10. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas konstatējumu īpašajā ziņojumā Nr. 18/20191, ka ES 
siltumnīcefekta gāzu emisiju datu paziņošana atbilst starptautiskajām prasībām un ka 
emisiju uzskaite laika gaitā ir uzlabojusies; uzsver, ka ir nepieciešams labāks ieskats 
tādās nozarēs kā lauksaimniecība un mežsaimniecība; aicina Komisiju ņemt vērā 
ierosinātos turpmākos uzlabojumus ziņošanā par to, kā ES un valstu klimata pārmaiņu 
mazināšanas politika palīdz sasniegt emisiju samazināšanas mērķus;

11. aicina Komisiju katru gadu sniegt Parlamentam ziņojumu, kurā sīki tiktu izklāstīts katra 
budžeta posteņa ieguldījums klimata politikas integrēšanas mērķī, lai atvieglotu 
Parlamenta veikto uzraudzību;

12. atkārtoti pauž nopietnas bažas par to, ka Klimata politikas ģenerāldirektorāta 2019. gada 
darbības pārskatā atkal ir iekļauta ar reputāciju un juridiskiem, finansiāliem un 
institucionāliem apsvērumiem saistītā atruna, kas attiecas uz būtiskiem drošības riskiem, 
kuri konstatēti ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas Savienības reģistra uzturēšanas 
un darbības sistēmā un par kuriem gada darbības pārskatos tiek ziņots jau kopš 
2010. gada, tam apstiprinoties jaunākajā riska novērtējuma procedūrā; pauž nožēlu par 
šīs atrunas nesamērīgi ilgo izmantošanu; aicina Komisiju ātri atrisināt šo situāciju;

Sabiedrības veselība, pārtikas nekaitīgums, dzīvnieku veselība un labturība un augu 
veselība

13. norāda, ka 2019. gadā Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāta budžets tā 
politikas jomās bija 502,85 miljoni EUR un šajā ģenerāldirektorātā bija 772 darbinieki; 
norāda, ka saistību apropriāciju un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 
attiecīgi 95,85 % un 94,63 %;

14. norāda, ka Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāta 2019. gada darbības 
pārskatā vidējais atlikušo kļūdu īpatsvars bija 0,4 %, kas ir krietni zem būtiskuma 
sliekšņa, proti, 2 %;

15. norāda, ka to maksājumu īpatsvars, kas ir saistīti ar Veselības un pārtikas nekaitīguma 
ģenerāldirektorāta laikus veikto dotāciju pārvaldību, 2019. gadā palielinājās līdz 92 % 
(2018. gadā — 83 %), lai gan tas joprojām nesasniedz 95 % mērķi;

16. uzsver problēmas, ar kurām pacienti Savienībā saskaras, izmantojot Direktīvu par 
pārrobežu veselības aprūpi, kā norādīts Revīzijas palātas īpašajā ziņojumā Nr. 7/20192, 
jo īpaši attiecībā uz potenciālo pacientu informētību par viņu tiesībām, problēmām un 
kavējumiem elektroniskā pacientu veselības datu apmaiņā starp dalībvalstīm un 
pacientu ar retām slimībām piekļuvi veselības aprūpei;

17. norāda uz problēmām, kas Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāta gada 
darbības pārskatā atkal ir konstatētas saistībā ar kopējās finanšu shēmas īstenošanu 

1 Īpašais ziņojums Nr. 18/2019 “ES siltumnīcefekta gāzu emisijas: par tām ziņo pienācīgi, taču vajadzīgs labāks 
priekšstats par samazinājumiem nākotnē”, OV C 400, 26.11.2019., 16. lpp.
2 Īpašais ziņojums Nr. 7/2019 “ES pasākumi pārrobežu veselības aprūpē: mērķi ir vērienīgi, taču nepieciešama 
labāka pārvaldība”, OV C 192, 7.6.2019., 29. lpp.
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pārtikas aprites jomā; norāda, ka krīzes rezerves mehānisma neesamība nozīmē to, ka 
ārkārtas situācijās ir jāpārdala līdzekļi no citām svarīgām darbībām, bet nav 
vispāratzītas vērtēšanas metodes attiecībā uz dzīvniekiem, augiem un produktiem, kas ir 
jānokauj vai jāiznīcina, veicot slimību ierobežošanas pasākumus;

18. pamatojoties uz pieejamo informāciju un izpildes ziņojumu, uzskata, ka Komisijai var 
sniegt budžeta izpildes apstiprinājumu attiecībā uz izdevumiem vides un klimata 
politikas, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma jomā 2019. finanšu gadā.


