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 PROCEDŪRA 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja 2004. gada 27. jūlija sanāksmē 
iecēla Jutta D. Haug par šī atzinumu sagatavotāju. 

Komiteja atzinuma projektu izskatīja 2004. gada 2. un 27.  septembra sanāksmē. 

Pēdējā sanāksmē tā pieņēma šādus ierosinājumus ar … balsīm “par”, … balsīm “pret”, un … 
atturējās/vienprātīgi. 

Balsojumā piedalījās: Karl-Heinz Florenz (priekšsēdētājs), Johannes Blokland, Satu 
Maijastiina Hassi un Georgs Andrejevs (priekšsēdētāja vietnieks), Jutta D. Haug (atzinuma 
sagatavotāja) un ... . 
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ĪSS PAMATOJUMS 

Īss situācijas raksturojums 
 
Komisija 2004. gada 28. aprīlī pieņēma 25 valstu ES provizorisko budžeta projektu (turpmāk 
tekstā — “PBP”) 2005. gadam. PBP iekļautas gada politikas stratēģijā noteiktās prioritātes, 
par kurām Eiropas Parlaments vienojās galvenajos vilcienos un kuras tas pārņēma.  
 
Ieteikto apropriāciju kopējā saistību summa 25 valstu ES ir EUR 117,2 miljardi (+5,2% 
2004. gada summai) un kopējā maksājumu summa ir EUR 109,5 miljardi (+9,8% 2004. gada 
summai). Maksājumi veido 1,03% no Kopienas nacionālā kopienākuma un tādējādi atstāj 
nelielu rezervi (EUR4,7 miljardus ) līdz finanšu plāna maksimālajai robežai. 
 
PBP ir piešķirti līdzekļi ES politiskajām prioritātēm, t.i., nodrošināt paplašināšanās veiksmīgu 
īstenošanu, veicināt konkurētspēju un kohēziju, uzlabot drošību un Eiropas pilsonību un 
uzņemties jaunas ārējās saistības, it īpaši attiecībā uz ES apkārtējiem reģioniem.  
 

Stāvoklis atsevišķos izdevumu posteņos 
 
Stāvoklis atsevišķos izdevumu posteņos ir parādīts šajā tabulā. Skaitļi atsevišķos posteņos ir 
šādi (budžeta līdzekļu sadalījums pa darbības jomām, 2004. gads — 25 dalībvalstu ES):  
 
          miljoni EUR 

 
Budžets 
2004. gadam 

PBP 2005. gadam 
(Eiropas 
Komisija)(1) 

BP 2005. gadam 
(Eiropas Padome)(2) 

Lauksaimniecība 
46,781 50,675 

(+8,3%) 
49,675 

Strukturālas 
darbības 

41,035 42,378 
(+3,3%) 

42,378 

Iekšpolitikas virzieni   8,705   8,958 
(+2,9%) 

  8,903 

Ārpolitikas darbības   5,176   5,234 
(+1,1%) 

  5,104 

Administratīvie 
izdevumi 

  6,121   6,360 
(+3,9%) 

  6,308 

Rezerves un 
uzkrājumi 

   0,442    0,446 
(+0,9%) 

  0,446 

Pirmspievienošanās 
stratēģija 

  1,733   1,856 
(+7,1%) 

  1,856 

Kompensācija 1,410   1,305 
(-7,4%) 

  1,305 

KOPĀ 111,404 117,214 
(+5,2%) 

115,977 
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(1) Izmaiņas salīdzinājumā ar 2004. gada budžetu 
(2) Pastāvīgo pārstāvju komitejas grozījumi 2005. gada PBP 
 
 
Vides politika un sabiedrības veselība 
 
Videi atvēlētie līdzekļi 2005. gada budžeta projektā salīdzinājumā ar 2004. gadu ir mazāki. 
Saistību kredītu kopējā summa ir EUR 250 537 miljoni, kas ir par 6,2% mazāk nekā 
iepriekšējā gadā. Šis samazinājums notiek galvenokārt tāpēc, ka ir samazināti izdevumi LIFE 
programmai, ko pagarinās uz 2005. un 2006. gadu. Saskaņā ar vienošanos starp Parlamentu 
un Padomi par pagarinājumu, kopējā summa šīs programmas trijām daļām (Daba, Vide, 
Trešās valstis) 2005. gadā būs EUR 150 miljoni salīdzinājumā ar EUR 167,7 miljoniem 
2004. gadā. Turklāt 2004. gadā beigsies programma “Pilsētas”. Komisija ierosina palielināt 
atbalstu vides jomā strādājošām NVO (+EUR 0,8 miljoni ), pilsoņu aizsardzībai (+EUR 
1,0 miljoni ) un cīņai pret jūru un okeānu piesārņošanu (+EUR 2,0 miljoni ).  
 
Vides politikas īstenošanai un jaunu politikas iniciatīvu izstrādei veltītā kopējā summa ir 
nedaudz palielināta (EUR 23,5 miljoni salīdzinājumā ar EUR 22,2 miljoniem 2004. gadā). 
Komisijas ieteikums iezīmē arī līdzekļu sadalījuma maiņu starp šīm divām darbībām, 
palielinot finansējumu īstenošanai un nedaudz samazinot to jaunu politikas iniciatīvu 
izstrādei. 
 
Izdevumi sabiedrības veselībai ir sadalīti starp Sabiedrības veselības programmu (kopējā 
summa EUR 58,9 miljoni), Kopienas tabakas fondu (EUR 14,4 miljoni) un jauno Eiropas 
centru slimību profilaksei un kontrolei (sk. zemāk).  
 
Apropriācijas Sabiedrības veselības programmai ietver darbības izdevumus (EUR 
51,3 miljonus) un administratīvos izdevumus (EUR 7,6 miljonus). Lielāko daļu no 
administratīvajiem izdevumiem (EUR 4,6 miljonus) pārskaitīs jaunajai Izpildaģentūrai, tiklīdz 
tā būs izveidota.  
 
Tabakas fondu kopīgi pārvalda Veselības un patērētāju tiesību aizsardzības un 
Lauksaimniecības ģenerāldirektorāti. Fonda finansējumu veido ieturētā procentuālā daļa no 
prēmijām, ko izmaksā tabakas ražotājiem par n–1 gada ražu saskaņā ar Regulu 2182/2002. 
Kopējais apjoms 2005. gadam būs EUR 28,8 miljoni, kas ir aprēķināts, par pamatu ņemot no 
prēmijām ieturētos 3%. 
 
Aģentūras: Eiropas Vides aģentūra, Eiropas Zāļu novērtēšanas aģentūra, Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestāde un Eiropas Centrs slimību profilaksei un kontrolei 
 
Ieteiktā subsīdija Eiropas Vides aģentūrai ir EUR 26,9 miljoni, kas ir par EUR 0,3 miljoniem 
mazāk nekā šogad. No šīs summas EUR 14 miljoni ir paredzēti administratīviem izdevumiem 
un EUR 12,9 miljoni — darbības izdevumiem. 
 
Komisija iesaka nedaudz palielināt Eiropas Zāļu novērtēšanas aģentūras administratīvos 
izdevumus salīdzinājumā ar pagājušo gadu, bet darbības izdevumus saglabāt iepriekšējā gada 
līmenī. Tādējādi ES subsīdijas kopumā būtu EUR 25,4 miljoni. Turklāt subsīdijas 
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atbrīvojumam no nodokļiem par medikamentiem retu slimību ārstēšanai palielināsies par 
EUR 0,2 miljoniem līdz EUR 3,7 miljoniem. 
 
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (turpmāk tekstā — “EPNI”) šoruden sāks pārcelties uz 
pastāvīgo atrašanās vietu Parmā. Pārcelšanos ir plānots pabeigt viena gada laikā. Komisija 
ierosina iestādei piešķirt EUR 36,7 miljonus , no kuriem EUR 13,9 miljoni būs darbības 
izdevumiem un EUR 22,8 miljoni — administratīviem izdevumiem. Daļa no 
administratīvajiem izdevumiem ir paredzēta, lai finansētu pārcelšanos no Briseles uz Parmu. 
Pieaugumu (+27%) salīdzinājumā ar 2004. gadu rada EPNI darba programmā noteiktās 
darbības vajadzības un  iekšējo zinātnisko ekspertu dienestu izveides noslēguma posms. Daļa 
palielinājuma ir saistīta ar jauniem uzdevumiem, kas uzticēti EPNI, papildus jau sākumā 
paredzētajiem uzdevumiem. Te ietilpst arī uztura profilu izstrādāšana un visu atļauto pārtikas 
piedevu atkārtota izvērtēšana.  
 
Regulu par Eiropas Centra slimību profilaksei un kontrolei izveidi pieņēma 2004. gada 
pavasarī. Pašlaik notiek gatavošanās centra izveidei. Centrs sāks darboties Stokholmā 
2005. gadā, un tā pirmajam darbības gadam ir paredzēti EUR 4,8 miljoni .  
 
Ķimikālijas 
 
Uzņēmumu ģenerāldirektorātam uzticēja veikt sagatavošanās darbus REACH īstenošanai. 
Izveidoja budžeta pozīciju (02 04  04, p.m.). Tomēr kredīti pārejas posmam ir iekļauti budžeta 
pozīcijā 02 04 01 (“Iekšējā tirgus darbība un attīstība”). 
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IETEIKUMI 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma politikas komiteja iesaka atbildīgajai 
Budžeta komitejai rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ieteikumus: 

1) norāda, ka lauksaimniecības un strukturālajai politikai ir milzīga ietekme uz vidi; uzsver, 
ka pēc paplašināšanās vēl akūtāka kļūst nepieciešamība padarīt Kopienas politikas 
virzienus videi draudzīgākus, veicot rūpīgus un metodoloģiski pamatotus ietekmes uz vidi 
izvērtējumus visās politikas jomās; 

2) ir norūpējusies par to, ka Vides ģenerāldirektorātā ir tik maz ierēdņu, kuri nodarbojas ar 
pārkāpumu procedūrām, it īpaši tāpēc, ka lietas par pārkāpumu attiecībā uz vidi 
nepārtraukti veido gandrīz pusi no visām izskatāmajām pārkāpumu lietām ES, un aicina 
Komisiju ievērojami palielināt šajā sektorā nodarbināto ierēdņu skaitu saskaņā ar 
prioritāti, kas piešķirta ilgtspējīgai attīstībai, un saskaņā ar Komisijas pienākumu būt par 
Līgumu aizstāvi un tādējādi atbildīgai par pareizu ES vides jautājumiem veltīto regulu un 
direktīvu īstenošanu; 

3) aicina Komisiju atvēlēt pienācīgu daļu personāla resursu, lai vides programmas un 
politikas darbības varētu īstenot gan vecajās, gan jaunajās dalībvalstīs; atbalsta stratēģisko 
pieeju likt lielāku uzsvaru uz īstenošanu nekā uz jaunu politikas iniciatīvu ieviešanu; 

4) gribētu zināt, vai Uzņēmumu ģenerāldirektorāts ir labi sagatavojies, lai izveidotu 
aģentūru, kas nodarbosies ar REACH; jebkurā gadījumā tā sagaida labu sadarbību starp 
Uzņēmumu un Vides ģenerāldirektorātiem; pieprasa, lai Komisija sniedz Vides komitejai 
regulārus progresa ziņojumus par sadarbību starp šiem diviem ģenerāldirektorātiem un par 
sagatavošanās darbiem aģentūras izveidei. 

5) atzīst un visumā pieņem 2005. gada budžeta ierobežojumus un atbalsta gandrīz visas 
Komisijas sagatavotā Provizoriskā pagaidu budžeta daļas. 

 

 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

