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TRUMPAS PAGRINDIMAS 

Pagal dabartinę finansinę perspektyvą (2004–2006 m.) išlaidų aplinkos apsaugai, visuomenės 
sveikatai ir maisto saugai apimtis siekia maždaug 0,7 proc. visų ES išlaidų. Komisijos pasiūlyme 
dėl naujos finansinės perspektyvos (2007–2013 m.) procentas šiek tiek didesnis. Be to, kai kurių 
tikslų reikia siekti įtraukiant aplinkos apsaugos ir sveikatos aspektus į kitas politikos sritis. Tada 
būtų panaudoti šių politikos sričių, ypač struktūrinių fondų, mokslinių tyrimų programų arba 
kaimo vystymo fondų, ištekliai. Šie ištekliai yra daug didesni negu aplinkos apsaugai, 
visuomenės sveikatai ir maisto saugai tiesiogiai skirtos lėšos. Tačiau nereikia pamiršti, kad kita 
vertus aplinkos apsaugos priemonės dėl tų pačių lėšų atskirų šalių ir regioniniu mastu tada turėtų 
konkuruoti su kitomis, pvz., užimtumo politikos, priemonėmis. Todėl esminis klausimas išlieka 
tas pats: ar naujoje finansinėje perspektyvoje pasiūlytų išteklių užtenka, kad būtų galima įveikti 
visus būsimus iššūkius, įskaitant tolesnę plėtrą?  
 
Dabartinė padėtis 
 
Aplinkos apsaugos išlaidos šiuo metu paskirstyti šešioms daugiametėms programoms, Europos 
aplinkos apsaugos agentūrai ir biudžeto eilutėms, iš kurių finansuojama Komisijos veikla 
(informavimas, įgyvendinimas ir naujų teisės aktų kūrimas). 
 
Programa LIFE – aplinkos apsauga remia parodomuosius ir bandomuosius projektus, kurių 
tikslas – diegti naują aplinkos apsaugos koncepciją ir metodus. Programa LIFE – gamta remia 
ES gamtos apsaugos politikos įgyvendinimą, o programa LIFE – trečiosios šalys finansuoja 
darnų vystymąsi trečiosiose šalyse kuriančias ir diegiančias pajėgas.  
 
Kitos aplinkos apsaugos srities programos yra daug siauresnio masto. Bendrijos 
bendradarbiavimo pagrindų programa, kuria siekiama skatinti darnų miestų vystymąsi, teikia 
finansinę ir techninę paramą vietos valdžios institucijų tinklams. Nevyriausybines organizacijas 
(NVO) remianti Bendrijos veiksmų programa teikia finansinę pagalbą NVO, kurios savo veikla 
siekia prisidėti vystant ir įgyvendinant Bendrijos aplinkos apsaugos politiką ir teisės aktus. 
Programa Forest Focus yra susijusi su miškų stebėsena ir jų saugojimu nuo atmosferos taršos ir 
gaisrų. Bendrijos bendradarbiavimo jūrų taršos srityje pagrindų programa remia esamus jūrų ir 
pakrančių apsaugos instrumentus. Piliečių apsaugos veiksmų programa ir Bendrijos 
mechanizmu remiamos ir papildomos valstybių narių pastangos apsaugoti žmones, aplinką ir 
nuosavybę kilus stichinei ar technologinei nelaimei.  
 
Visuomenės sveikatos srities finansines priemones nuo 2003 m. apima vienas finansinis 
instrumentas. Dabartinė Visuomenės sveikatos programa tęsis iki 2008 m., tačiau ji gali būti 
peržiūrėta siekiant įtraukti naujos finansinės perspektyvos nuostatas. Dabartine programa 
siekiama gerinti informavimą ir tobulinti žinias apie sveikatą bei gebėjimą greitai reaguoti į 
grėsmę žmonių sveikatai.  
 
Neseniai įkurtas Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) po dvejų metų veiks visu 
pajėgumu. Pagrindinis jo uždavinys – atpažinti užkrečiamųjų ligų žmogaus sveikatai keliamą 
grėsmę, rinkti informaciją apie ją ir ją įvertinti.  
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Šiuo metu nėra atskiros maisto saugos programos. Šioje srityje svarbiausią vaidmenį atlieka 
teisės aktų leidyba ir Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) atliekamas rizikos vertinimas. 
 
Ateitis: 2007–2017 m. finansinės perspektyvos 
 
Aplinkos apsaugos komiteto nuomone, į naujų finansinių perspektyvų pasiūlymą įtraukta keletas 
labai svarbių klausimų. Jame siūloma reorganizuoti išlaidų kategorijų struktūrą, pabrėžiamas 
Europos požiūris ir siekiama politikos sričių sąveikos. 
 
Aplinkos apsauga įtraukiama į 2 išlaidų kategoriją kartu su žemės ūkiu ir žuvininkyste. Iš 
principo, pageidautina sudėti žemės ūkio, žuvininkystės, aplinkos apsaugos ir maisto saugos 
(veterinarines ir fitosanitarines priemones) politikos sritis į vieną išlaidų kategoriją „Gamtinių 
išteklių išsaugojimas ir valdymas“. Nors Komisijos pasiūlyme labai remiamasi nuostata su 
aplinkos apsauga susijusius veiksmus įtraukti į kitas politikos sritis, į jį tebėra įtraukta atskira 
priemonė, skirta išimtinai veiksmams aplinkos apsaugos srityje. LIFE+ programa turi pakeisti 
visas dabartines programas (išskyrus Civilinės saugos) ir padėti ES aplinkos apsaugos politiką ir 
teisės aktus rengti, įgyvendinti, stebėti ir įvertinti per visą jos veikimo laikotarpį. Iš LIFE+ 
programos lėšų taip pat būtų finansuojama NATURA 2000 programos veikla tais atvejais, kai 
negalima panaudoti lėšų iš kitų šaltinių, pvz., kaimo plėtros ar struktūrinių fondų.  
 
Civilinės saugos programa toliau būtų finansuojama atskirai iš 3 išlaidų kategorijos 
(„Pilietiškumas, laisvė, saugumas ir teisingumas“) panaudojant specialią solidarumo ir greito 
reagavimo priemonę. Tai būtų bendro pasirengimo plano dalis siekiant užkirsti kelią ir/ar 
sumažinti didelių nelaimių padarinius.  
 
Ateityje visa dabartinė su aplinkos apsauga susijusi veikla už ES ribų būtų finansuojama iš 4 
išlaidų kategorijos, skirtos išorės veiksmams („ES kaip globali partnerė“). 

Visuomenės sveikata ir maisto sauga priskiriama 3 išlaidų kategorijai kartu su teisingumu ir 
vidaus reikalais bei kultūra. Bus sukurta nauja visuomenės sveikatai skirta programa, kuriai bus 
skirtas kur kas didesnis biudžetas negu dabar, iš kurio bus padengiamos dėl didelių poreikių 
kylančios bei su plėtros padariniais susijusios išlaidos ir bus galima išplėsti šios programos 
taikymo sritį. Maisto saugos srityje rengiamos priemonės, pvz., maisto ir pašarų saugos 
mechanizmo įdiegimas, geresnės importo kontrolės iš trečiųjų šalių sistema ir dabartinės greito 
įspėjimo sistemos išplėtimas į trečias šalis. Šios priemonės priskiriamos 2 kategorijai (Europos 
žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas). 

PASIŪLYMAI 

Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą 
Išsiplėtusios ES politikos iššūkių ir 2007–2013 m. biudžetinių priemonių laikinąjį komitetą į 
rezoliucijos pasiūlymą įtraukti tokius pasiūlymus: 

1. Palankiai vertina Komisijos pasiūlymą priimti naujas finansines perspektyvas ir siekį 
išnaudoti visas ES galimybes, padidinant ES politikos sričių veiksmingumą, rezultatyvumą, 
skaidrumą ir sąveiką. 
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2. pažymi, kad aplinkos apsauga, visuomenės sveikata ir maisto sauga yra ne tik piliečių 
interesams ir kasdieniam gyvenimui artimos politikos sritys, bet ir veiksniai, kurie padeda 
pasiekti Lisabonos ir Geteborgo tikslų; todėl itin pabrėžia, kad į aplinkos apsaugos aspektus 
ir jų poveikį reikia visokeriopai atsižvelgti finansuojant politikos sritis, įtrauktas į 1 
antraštinę dalį „Darnus augimas“, nors pati aplinkos apsaugos politikos sritis įtraukta į 2 
antraštinę dalį „Gamtinių išteklių darnus valdymas ir apsauga“; 

 
3. labai palankiai vertina tai, kad aplinkos apsaugos ir sveikatos politikos aspektai įtraukti į 

kitas politikos sritis, tačiau pabrėžia, kad tuo neturėtų būti naudojamasi kaip dingstimi 
sumažinti būtinų pavienių aplinkos apsaugos ir sveikatos programų finansavimą; 

 
4. pritaria minčiai sukurti vieną aplinkos apsaugos finansinę priemonę (LIFE+), tačiau ragina 

atidžiau įvertinti būsimus finansinius poreikius; atkreipia dėmesį į vis didėjančius Europos 
Sąjungos tarptautinius įsipareigojimus aplinkos apsaugos srityje; todėl ragina Komisiją 
užtikrinti, kad tarptautinis bendradarbiavimas ir parama trečiosioms šalims aplinkos 
apsaugos srityje būtų pakankamai finansuojami pasinaudojant išorės veiksmų priemonėmis; 

 
5. yra susirūpinęs dėl planų finansuoti Natura 2000 programą beveik vien iš struktūrinių ir 

kaimo plėtros fondų, kadangi tokiu atveju galutinius sprendimus dėl pavienių tinklų 
finansavimo priimtų valstybės narės; yra sunerimęs, kad jei šiam pasiūlymui nebus skirta 
reikalingų lėšų, tam tikros Natura 2000 programos sritys būtų per mažai finansuojamos; 
ragina, kad arba Natura 2000 programai būtų skirta atskira finansinė priemonė, arba LIFE+ 
programai būtų skiriama žymiai daugiau lėšų, įtraukiant į ją biologinei įvairovei skatinti 
skirtą fondą, kad būtų galima pasiekti Natura 2000 programos tikslus; 

 
6. pritaria minčiai sukurti papildomą veiklos programą, skirtą propaguoti ir remti aplinkos 

tausojamąsias technologijas ir taip skatinti naujoves pagal Lisabonos ir Geteborgo strategiją; 
 
7. palankiai vertina planus padidinti sveikatai skirtos veiksmų programos finansavimą, kad ją 

įgyvendinant būtų galima geriau atsižvelgti į piliečių rūpesčius ir pageidavimus bei sudaryti 
sąlygas būsimai plėtrai į šalis, kuriose pavojai sveikatai yra grėsmingesni negu dabartinėse 
valstybėse narėse; 

 
8. mano, kad maisto sauga yra prioritetinė sritis, kurioje taikomos veiksmingos priemonės ir 

bendradarbiavimas Bendrijos lygmeniu gali duoti apčiuopiamos naudos; ragina, kad 
priemonėms, skirtoms gerinti maisto ir pašarų saugą, pvz., bendradarbiavimui veterinarijos 
srityje siekiant užkirsti kelią gyvūnų ligoms ir kovoti su jomis, tinkamai importo iš trečiųjų 
šalių kiekybinei ir kokybinei kontrolei, esamos greito įspėjimo sistemos perkėlimui į trečias 
šalis būtų skiriamas tinkamas finansavimas,  

 
9. pritaria minčiai suvienyti išteklius ir žinias ES lygmeniu siekiant, kad būtų veiksmingiau 

panaudojamos lėšos, pvz., rengiant prevencijos ir pasirengimo įvairioms krizių situacijoms 
planus; siūlo, kad nauja solidarumo ir greito reagavimo priemonė turėtų apimti gaivalines 
nelaimes, pvz., potvynius, taip pat bioterorizmo prevenciją ir jo padarinių sumažinimą; 

 
10. pažymi, kad visų Bendrijos teisės aktų vertė įrodoma juos įgyvendinant; ragina skirti 

reikalingus išteklius priemonėms, skirtoms skatinti Bendrijos politikos įvairiose srityse 
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PRIEDAS 

Dabartinės Finansinės perspektyvos ryšys su pasiūlyta nauja 2007–2013 m. finansinės 
perspektyvos struktūra 

 

NAUJOS IŠLAIDŲ KATEGORIJOS ** 
2004 m. 

veikla paremto biudžeto 
struktūra 

Dabartinės 
FP išlaidų 

kategorijos ** 
1. DARNUS AUGIMAS (1) (3) 
 1.a. Konkurencija siekiant augimo ir užimtumo   
ŠVIETIMAS IR MOKYMAS (išskyrus kultūrą) 15 (Švietimas ir kultūra) 3 
MOKSLINIAI TYRIMAI (įskaitant mokslinius tyrimus iš VERSLO, 
TRANSPORTO IR ENERGETIKOS bei ŽUVININKYSTĖS sričių) 

08 (Moksliniai tyrimai) ir 10 
(Tiesioginiai tyrimai) 
Moksliniai tyrimai iš 02 
(Verslas), 06 (Energetika ir 
transportas) ir 11 (Žuvininkystė) 

3 

INFORMACINĖ VISUOMENĖ (išskyrus eTEN programos projektus) 09 (Informacinė visuomenė) 3 
VERSLAS (išskyrus mokslinius tyrimus) 02 (Verslas), išskyrus 

mokslinius tyrimus 
3 

VIDAUS RINKA 12 (Vidaus rinka) 3 
KONKURENCIJA 03 (Konkurencija) 3 
EKONOMINIAI IR FINANSŲ REIKALAI (išskyrus paskolų garantijų 
rezervą ir makrofinansinę paramą) 

01 (Ekonominiai ir finansų 
reikalai) 

3 

MOKESČIAI IR MUITŲ SĄJUNGA 14 (Mokesčiai ir muitų sąjunga) 3 
STATISTIKA 29 (Statistika) 3 
ENERGETIKA IR TRANSPORTAS (išskyrus mokslinius tyrimus) 06 (Energetika ir transportas), 

išskyrus mokslinius tyrimus 
3 

INFORMACINĖ VISUOMENĖ (išskyrus mokslinius tyrimus) 09 (Informacinė visuomenė) 3 
UŽIMTUMAS IR SOCIALINIAI REIKALAI (išlaidos, įtrauktos į dabartinę 
3 kategoriją „Vidaus politika“) 

04 (Užimtumas ir socialiniai 
reikalai) 

3 

Kiti a) 20 (Prekyba), 24 (Kova su 
sukčiavimu) ir 25 (Komisijos 
politikos koordinavimas ir 
teisinės konsultacijos) 

3 

 1. b. Sanglauda siekiant augimo ir užimtumo   
REGIONINĖ POLITIKA – FEDER, Interreg 13 (Regioninė politika) 2 
REGIONINĖ POLITIKA – Sanglaudos fondas 13 04 (Sanglaudos fondas) 2 
UŽIMTUMAS IR SOCIALINIAI REIKALAI 04 (Užimtumas ir socialiniai 

reikalai) 
2 

ŽEMĖS ŪKIS (LEADER dalis) 05 04 (Kaimo vystymas) 2 
   
 2. GAMTINIŲ IŠTEKLIŲ APSAUGA IR VALDYMAS   
APLINKOS APSAUGA (išskyrus išorės dimensiją) 07 (Aplinkos apsauga) 3 
ŽEMĖS ŪKIS – įskaitant į 3 išlaidų kategoriją įtrauktas priemones ir kaimo 
vystymą 

05 (Žemės ūkis)  

iš kurių (tik veiklos išlaidos):                                           „rinkos priemonės“ 05 1a 
kaimo vystymas 05 1b 
kaimo vystymas ir LEADER dalis 05 2 
„miškininkystė“ ir „kontrolė ir patikra“ 05 3 
SVEIKATOS IR VARTOTOJŲ APSAUGA (gyvūnų sveikata, gyvūnų 
gerovė ir augalų sveikata) 

17 04 (Maisto sauga, gyvūnų 
sveikata, gyvūnų gerovė ir 
augalų sveikata) 

1a 

ŽUVININKYSTĖ (išskyrus mokslinius tyrimus) 11 (Žuvininkystė), išskyrus 
mokslinius tyrimus 

 

iš kurių (tik veiklos išlaidos):                                           „rinkos priemonės“ 11 1a 
struktūrinės intervencijos 11 2 
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„valdymas“ ir „kontrolė ir patikrai“ 11 3 
 tarptautinė žuvininkystė 11 4 

NAUJOS IŠLAIDŲ KATEGORIJOS ** 
2004 m. 

veikla paremto biudžeto 
struktūra 

Dabartinės 
FP išlaidų 

kategorijos ** 
 3. PILIETYBĖ, LAISVĖ, SAUGUMAS IR TEISINGUMAS  3 
KULTŪRA 15 (Švietimas ir kultūra) 3 
UŽIMTUMAS IR SOCIALINIAI REIKALAI – kova su diskriminacija ir 
lyčių lygybė 

04 04 (Savo narių 
neatmetančios visuomenės 
skatinimas) 

3 

TEISINGUMAS IR VIDAUS REIKALAI 18 (Laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvė) 

3 

SVEIKATOS IR VARTOTOJŲ APSAUGA (išskyrus gyvūnų sveikatą, 
gyvūnų gerovę ir augalų sveikatą) 

17 (Sveikatos ir vartotojų 
apsauga) (išskyrus 17 04 
(Maisto sauga, gyvūnų sveikata, 
gyvūnų gerovė ir augalų 
gerovė)) 

3 

SPAUDA IR KOMUNIKACIJA 16 (Spauda ir komunikacija) 3 
PLĖTRA – Pereinamojo laikotarpio priemonė (institucijų kūrimas) 22 03 Pereinamojo laikotarpio 

priemonė institucijų kūrimo 
veiklai po įstojimo 

3 

SOLIDARUMO FONDAS (p.m.)   
4. ES KAIP GLOBALI PARTNERĖ   
IŠORĖS SANTYKIAI 19 (Išorės santykiai)  
iš kurių (tik veiklos išlaidos):                                           „išorės santykiai“ 19 4 
 „parama patyrusiems žmogaus teisių pažeidimus“ 19 3 
ŽEMĖS ŪKIS (SAPARD) 05 4 
REGIONINĖ POLITIKA (ISPA) 13 7 
PREKYBA 20 4 
VYSTYMAS IR BENDRADARBIAVIMAS SU AKR ŠALIMIS 21 4 
PLĖTRA (išskyrus pereinamojo laikotarpio priemonę) 22 išskyrus 22 03 7 
HUMANITARINĖ PAGALBA 23 4 
EUROPOS PLĖTROS FONDAS (Neįtraukta į 2004 m. ES biudžetą) [21]  
ECFIN – Paskolų garantijų rezervas 01 04 01 13 6 
ECFIN – makrofinansinė pagalba 01 4 
REZERVAS – Neatidėliotinos pagalbos rezervas 31 6 
Kita b)  06, 07, 14 ir 15 4 
5. ADMINISTRAVIMAS **   
ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS – kitos institucijos  5 
Pensijos 30 5 
Europos mokyklos 26 01 50 5 
IŠ VISO (įskaitant kompensavimą) trisdešimt viena politikos 

sritis 
 

IŠ VISO KOMISIJOS   
   
Kompensavimas   8 
 
* Šioje lentelėje minima nauja struktūra atitinka pasiūlytąją Komisijos 2004 m. vasario 10 d. komunikate, KOM 
(2004) 101 galutinis. 
* * Dabartinėje FP struktūroje Komisijos veiklos išlaidos kartu su kitų institucijų išlaidomis įtrauktos į atskirą 5 
išlaidų kategoriją. Kaip pasiūlyta KOM (2004) 101 galutiniame variante, Komisijos administracinės išlaidos turi 
būti įtrauktos į atitinkamos politikos srities išlaidas. Šioje lentelėje į dabartinę 5 išlaidų kategoriją įtrauktos 
Komisijos administravimo išlaidos (EUR 2 846 469 262) yra suskaidytos į atskiras politikos sritis, kaip siūloma 
pagal naująją tvarką. Komisijos „horizontaliųjų“ administravimo tarnybų (Audito, Administravimo, Biudžeto, 
Politikos koordinavimo) administravimo išlaidos buvo suskirstytos kaip pridėtinės išlaidos, palyginti su 
administravimo išlaidomis, tiesiogiai susijusiomis su kiekviena iš likusių politikos sričių pagal 2004 m. PBP. Viena 
išimtis yra taikoma politikos sričiai „PENSIJOS“, kuri (kartu su išlaidomis Europos mokykloms) lieka pervadintoje 
išlaidų kategorijoje „Administravimas“. 
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a) Įeina konkretūs veiksmai, susiję su kova su sukčiavimu, taip pat susiję su prekyba, viešųjų pirkimų procedūromis 
ir Prince (informavimu apie Europos ateitį). 
b) Įeina vidaus politikos išorės dimensija (švietimas, aplinkos apsauga, mokesčiai ir muitų sąjunga), energetika ir 
transportas, teisingumas ir vidaus reikalai). 
 
Šaltinis: 2004 m. spalio 21 d. R. Böge pateiktas FINP 2 Darbo dokumentas (DT\545322EN, PE 349.838) 
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