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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. ES biudžetas ir jo įgyvendinimas turėtų pateisinti piliečių 
lūkesčius, kad atsigavimas po COVID-19 pandemijos ir ekonomikos krizių bus greitas, 
atsparus, socialiniu požiūriu sąžiningas ir teisingas;

2. pabrėžia, kad šiuo biudžetu turėtų būti prisidedama siekiant persvarstytų 2030 m. ES 
klimato ir aplinkosaugos tikslų, įskaitant biologinės įvairovės nykimo sustabdymą bei 
jos didinimą, ES energijos tikslų ir tikslo, kad ne vėliau kaip 2050 m. ES būtų 
neutralaus poveikio klimatui, laikantis Paryžiaus susitarimo, tuo pačiu metu užtikrinant 
žaliąją ir teisingą pertvarką įgyvendinant Europos žaliąjį kursą;

3. pabrėžia, kad svarbu nedelsiant pasiekti ES klimato ir biologinės įvairovės aspektų 
integravimo tikslus1, naudojant naujas turimas lėšas pagal priemonę „Next Generation 
EU“ (NGEU), visų pirma Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę2 bei 
Teisingos pertvarkos fondą; pabrėžia, jog labai svarbu, kad finansavimas pagal daugiametę 
finansinę programą ir NGEU būtų skiriamas tik veiklai, kuri atitinka reikšmingos žalos 
nedarymo principą ir yra suderinama su Paryžiaus susitarimo tikslais, nustatytais 2020 m. 
liepos 21 d. Europos Vadovų Tarybos išvadose;

4. pakartoja savo raginimą stebėti su klimatu ir biologine įvairove susijusias išlaidas 
taikant patikimą, skaidrią ir išsamią metodiką taikomiems tikslams pasiekti; laukia 
metinių konsultacijų dėl klimato tikslo, kaip nustatyta 2020 m. gruodžio 16 d. 
tarpinstituciniame susitarime;

5. mano, kad 2022 m. ES biudžete turėtų būti užtikrinta pakankamai išteklių 2030 m. 
biologinės įvairovės strategijos, strategijos „Nuo ūkio iki stalo“, Žiedinės ekonomikos 
veiksmų plano ir Nulinės taršos veiksmų plano tikslams pasiekti; todėl ragina Komisiją 
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;

6. teigiamai vertina tai, kad padidinti programos „ES – sveikatos labui“ ir Sąjungos 
civilinės saugos mechanizmo („rescEU“) biudžetai, siekiant remti sveikatos sąjungą ir 
stiprinti ES gebėjimą reaguoti į krizes bei didinti atsparumą būsimiems sukrėtimams; 
ragina skirti papildomą biudžeto paramą programai LIFE;

7. primena, kad svarbu užtikrinti pakankamus išteklius esamoms ES agentūroms, 
patenkančioms į Parlamento Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 

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.
2 Bent 37 proc. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės išlaidų turi būti skiriama siekiant 
klimato tikslų.
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kompetencijos sritį (Europos cheminių medžiagų agentūra, Europos ligų prevencijos ir 
kontrolės centras, Europos aplinkos agentūra, Europos maisto saugos tarnyba ir Europos 
vaistų agentūra), taip pat planuojamai Europos reagavimo į ekstremaliąsias sveikatos 
situacijas institucijai, kad jos galėtų vykdyti savo įgaliojimus, atlikti savo užduotis ir 
optimaliai reaguoti į COVID-19 pandemijos padarinius; pabrėžia, kad svarbu didinti šių 
agentūrų veiklos koordinavimą, siekiant pagerinti jų darbo nuoseklumą ekonomiškai 
efektyviu būdu;

8. pritaria nuosaviems ištekliams, kuriais padedama siekti ES 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.


