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ĪSS PAMATOJUMS 

Pašreizējo finansiālo perspektīvu robežās (2000-2006) apkārtējai videi, sabiedrības veselībai 
un pārtikas drošībai iztērēto naudas līdzekļu kopsumma sastāda aptuveni 0,7 procentus no 
kopējiem ES izdevumiem. Komisijas ierosinājums par jaunām finansiālām perspektīvām 
(2002-2013) uzrāda niecīgu pieaugumu. Turklāt daži darbības plāna mērķi tiek sasniegti 
veicot pārmaiņas galvenokārt apkārtējās vides un veselības jomā citās nozarēs. Tas arī ietver 
šo darbības lauku nozaru resursus, proti, struktūras fondus, pētījumu programmu vai fondus 
lauku attīstībai. Šie resursi ir daudz lielāki nekā tie, kas piešķirti tieši apkārtējai videi, 
sabiebrības veselībai un pārtikas drošībai. Lai nu kā, ir jāņem vērā, ka apkārtējās vides 
līdzekļi tajā pašā laikā  konkurē ar citām darbības sfērām, tādām kā nodarbinātības politikas 
līdzekļi, par tiem pašiem fondiem nacionālajā un reģionālajā līmenī. Tādējādi paliek būtisks 
jautājums: vai jauno finansiālo perspektīvu piedāvātie resursi ir pietiekoši, lai atsauktos uz 
visām pārredzamajām problēmām, tai skaitā nākotnes paplašināšanos? 
 
Pašreizējais stāvoklis 
 
Apkārtējās vides nozare pašlaik ir sadalīta starp sešām vairāku gadu programmām, Eiropas 
Vides Dienests un darbības lauki, kurus aptver Komisijas darbība (sapratnes celšana, 
īstenošana, un jaunas likumdošanas izveidošana).  
 
NTAP Apkārtējā vide atbalsta tos pasākumus un papildus projektus, kuru mērķis ir jaunu 
pieeju un metožu izstrādāšana apkārtējās vides aizsardzībai. NTAP Daba atbalsta ES dabas 
aizsardzības politikas īstenošanu, un NTAP Trešās Valstis nodrošina nepieciešamo ēku 
celtniecības un trešo valstu attīstības veicināšanas finansēšanu.  
 
Citas apkārtējās vides nozares programmas ir ievērojami mazākas. Kopienas sadarbības 
struktūra spēcinošai pilsētu attīstības veicināšanai nodrošina finansiālo un tehnisko atbalstu 
vietējo varas orgānu sistēmām. Kopienas darbības programma nevalstisko organizāciju 
attīstības sekmēšanai (NVO) nodrošina finansiālo atbalstu NVO, kas ir ietverts kopienas 
apkārtējās vides un likumdošanas attīstības veicināšanā. Mežkopības programma ietver mežu 
pārbaudi un aizsardzību pret atmosfēras piesārņošanu un ugunsgrēkiem. Kopienas sadarbības 
struktūra jūras piesārņošanas jomā atbalsta pašreizējos līdzekļus jūras un piekrastes 
aizsardzībai. Pilsoņu aizsardzības darbības programma un kopienas mehānisms atbalsta un 
pievienojas Dalībvalstu pūlēm aizsargāt personas, apkārtējo vidi un īpašumu dabas un 
tehnoloģisko katastrofu gadījumā.  
 
Sabiedrības veselības jomā kopš 2003. gada finansiālie līdzekļi ir atdalīti atsevišķi. Pašreizējā 
Sabiedrības veselības programma turpināsies līdz 2008. gadam, bet iespējams, tā tiks 
pārstrādāta, lai to varētu pievienot pie finansiālajām perspektīvām. Pašreizējās programmas 
mērķis ir pilnveidot informāciju un zināšanas par veselību, spēja strauji atbildēt uz iedzīvotāju 
veselības draudiem.  
 
Nesen izveidotais Eiropas slimību novēršanas un kontroles centrs (ESNKC) divu gadu laikā 
būs pilnībā gatavs darbam. Tā galvenais uzdevums ir infekcijas slimību noteikšana, 
informācijas ievākšana un cilvēku veselībai radušos draudu novērtēšana. 
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Pārtikas drošībai uz doto brīdi nav īpašas programmas. Uzmanība tiek koncentrēta uz 
likumdošanu un riska novēršanu, ko veic Eiropas pārtikas drošības nodaļa EPDN.  
 
Nākotne – finansiālās perspektīvas laika periodam no 2007. līdz 2017. gadam 
 
Pēc Vides komitejas domām priekšlikums par jaunajām finansiālajām perspektīvām ietver 
vairākus nozīmīgus iznākumus. Tas pārkārto iedaļu struktūru, uzsver Eiropas pieeju un meklē 
________ starp darbības lauku nozarēm. 
 
Apkārtējā vide ir iekļauta 2. iedaļā kopā ar lauksaimniecību un zvejniecību. Principā 
lauksaimniecības, zvejniecības, apkārtējās vides un pārtikas drošības jomu (veterinārie un 
fitosanitārie līdzekļi) kombinācija vienā iedaļā, “Dabas resursu saglabāšana un vadīšana’, ir 
pieņemama. Kamēr Komisijas ierosinājums spēcīgi paļaujas uz pārmaiņu veikšanu 
galvenokārt apkārtējās vides darbībā citās darbības nozarēs, tā saglabā atsevišķus līdzekļus 
vienreizējiem apkārtējās vides pasākumiem. NTAP+ programma aizstāj tagadējās 
programmas (izņemot Pilsoņu aizsardzības programmu) un veicina ES apkārtējās vides 
politikas un likumdošanas izstrādāšanu, īstenošanu, vadīšanu un novērtēšanu visa perioda 
laikā. NTAP+ finansē arī NATURA 2000 programmas pasākumus tajos gadījumos, kad 
finansēšana no citiem avotiem, piemēram, no lauku attīstības vai struktūrfondiem, nevarēs tikt 
piesaistīta.  
 
Pilsoņu aizsardzības programmu turpinās finansēt atsevišķi, iekļaujot to 3. iedaļā 
(“Pilsonība, brīvība, drošība un taisnīgums”), ar īpašas solidaritātes un ātras reakcijas 
līdzekļiem. Tā būtu daļa no kopējā sagatavotības plāna, kura mērķis ir novērst un/vai mazināt 
lielāko katastrofu sekas.  
 
Nākotnē pašreizējie apkārtējās vides pasākumi ārpus ES tiks finansēti no 4. iedaļas, ārējie 
pasākumi (“ES kā globālais partneris”).  

Sabiedrības veselība un pārtikas drošība ir iekļauti 3. iedaļā, kopā ar taisnīgumu un iekšējiem 
jautājumiem, un kultūru. Tā būs jauna sabiedrības veselības programma ar daudz lielāku 
budžetu nekā tagad, lai apmierinātu pārmērīgās prasības, kā arī paplašināšanās ietekmi un arī, 
lai pieļautu paplašināšanos programmas darbības lauka robežās. Pārtikas drošības jomai ir 
sagatavoti jauni līdzekļi, tādi kā pārtikas un barības drošības mehānismu ieviešana, sistēma 
labākai importa kontrolei no trešajām valstīm un strauja trešo valstu paplašināšanās trauksmes 
sistēma. Šie līdzekļi ierindojas 2. kategorijā (FEOGA).
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PRIEKŠLIKUMI 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja pieprasa Pagaidu komitejai, kas 
ir atbildīga par paplašinātās Savienības 2007-2013 darbības plāna problēmām un budžeta 
līdzekļiem, tās darbībā iekļaut sekojošos priekšlikumus jautājumu atrisināšanai: 

1. Pieņemt Komisijas ierosinājumu par jaunajām Finansiālajām perspektīvām, un ņemt vērā 
mērķi izmantot visas ES iespējas, lai palielinātu Kopienas politiku efektivitāti, 
produktivitāti, __________ un ___________; 

 
2. Pievērst uzmanību tam, ka apkārtējā vide, sabiedrības veselība un pārtikas drošība nav 

vienīgās politikas nozares, kas ir tuvas pilsoņu interesēm un to ikdienas dzīvei, bet arī 
tiem faktoriem, kas veicina Lisabonas un Gēteborgas mērķu sasniegšanu; tāpēc tiek 
uzsvērts, ka finansiālajās politikās, kas iekļautas 1. iedaļā, “Ilgspējīga attīstība”, ir pilnībā 
jāņem vērā viedokļi par apkārtējo vidi un tās ietekmi, lai arī precīza apkārtējās vides 
politikas nozare ir iekļauta 2. iedaļā, “Dabas resursu ilgspējīga vadība un aizsardzība”; 

 
3. Spēcīgi atbalstīt veikt pārmaiņas galvenokārt apkārtējās vides un veselības jomās citās 

politikas nozarēs, bet uzsvērt, ka tas nav jālieto kā attaisnojums, lai samazinātu atsevišķu, 
nepieciešamu apkārtējās vides un veselības programmu finansēšanu; 

 
4. Atbalstīt vienotu finansiālo līdzekļu ieviešanu apkārtējai videi (NTAP+), bet rūpīgi 

novērtēt nākotnes finansiālās vajadzības; pievērst uzmanību pieaugošajām Eiropas 
Savienības starptautiskajām saistībām apkārtējās vides jomā; tāpēc pieprasa Komisijai 
nodrošināt pietiekamu finansēšanu starptautiskajai sadarbībai un atbalstīt trešās valstis 
apkārtējās vides jomā ārējo pasākumu līdzekļu robežās; 

 
5. Ir nobažījusies par finansēšanas plāniem Natura 2000 programmai praktiski vienīgi caur 

struktūrfondiem un lauku attīstības fondiem, jo tas neļauj pieņemt galīgos lēmumus par 
atsevišķu dalībvalstu sistēmu finansēšanu; baidās, ka šis priekšlikums atstās Natura 2000 
programmu mazāk finansētu, ja vien netiks asignēta nozīmīga naudas summa; pieprasa 
atsevišķus finansiālos līdzekļus Natura 2000 programmai vai nozīmīgu naudas līdzekļu 
palielinājumu NTAP+, iekļaujot vairākus fondus, lai tiktu sasniegti Natura 2000 
programmas mērķi; 

 
6. Atbalsta papildus darbības programmas izveidošanu, lai veicinātu un atbalstītu apkārtējās 

vides tehnoloģijas, tādējādi uzlabojot Lisabonas un Gēteborgas stratēģiju; 
 
7. Pieņem plānu Veselības rīcības programmas finansēšanas palielināšanai, lai tā varētu 

vērsties pie iedzīvotāju vēlmēm un interesēm un piešķirt nākotnes paplašināšanās iespējas 
tām valstīm, kurās veselības situācija ir draudošāka nekā tagadējās dalībvalstīs; 

 
8. Aplūko pārtikas drošību kā privilēģiju nozari, kur efektīvi līdzekļi un sadarbība Kopienas 

līmenī var dot patiesus papildus ienākumus; pieprasa atbilstošu finansēšanu tiem 
līdzekļiem, kas uzlabo pārtikas un barības drošību, tādi kā veterinārā sadarbība, kas 
novērš un cīnās ar dzīvnieku slimībām, atbilstoši kontrolēt importu no trešajām valstīm 
kvantitatīvā un kvalitatīvā izteiksmē, un eksportēt pastāvošo ātro trauksmes sistēmu uz 
trešajām valstīm;  
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9. Atbalsta resursu apvienošanu kopējā fondā un ekspertīzi ES līmenī, lai piešķirtu patiesu 

vērtību naudai, piemēram, dažādu krīzes situāciju novēršanas un sagatavotības plāni; 
ierosina jaunās solidaritātes un ātrās reakcijas līdzekļu piemērotību dabas katastrofām, 
tādām kā plūdi, kā arī bioterorisma seku novēršana un mazināšana; 

 
10. Pievērš uzmanību tam, ka visi Kopienas likumdošanas standarti ir iekļauti tās 

izstrādāšanā; pieprasa atbilstošus resursus Kopienas politikām, lai uzlabotu līdzekļus to 
pareizai īstenošanai. 
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PIELIKUMS 

Atbilstība starp pašreizējo finansiālo perspektīvu un jauno finansiālās perspektīvas 
struktūru, kas tiek piedāvāta 2007-2013 * 

 
JAUNĀS IZDEVUMU IEDAĻAS ** 2004. gada budžeta 

ABB struktūra 
Pašreizējo FP 

iedaļas** 
1. ILGSPĒJĪGA ATTĪSTĪBA (1) (3) 
 1.a. Izaugsmes un nodarbinātības atbilstība   
IZGLĪTĪBA un APMĀCĪBA (izņemot kultūru) 15 (Izglītība un kultūra) 3 
PĒTNIECĪBA (tai skaitā ENTR, TREN un FISH pētniecība) 08  (pētniecība) un 10 (Tiešā 

pētniecība) 
pētniecība 02 
(Uzņēmējdarbība), 06 
(Enerģētika un transports) un 11 
(Zvejniecība) 

3 

SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANA (izņemot eTENs) 09 (Sabiedrības Informēšana) 3 
UZŅĒMĒJDARBĪBA (izņemot pētniecību) 02 (Uzņēmējdarbība) izņemot 

pētniecību 
3 

IEKŠĒJAIS TIRGUS 12 (Iekšējais tirgus) 3 
KONKURENCE 03 (Konkurence) 3 
EKONOMIKAS UN FINANSIĀLIE JAUTĀJUMI (izņemot aizdevuma 
garantijas rezervi un makrofinansiālā palīdzība) 

01 (Ekonomikas un finansiālie 
jautājumi) 

3 

NODOKĻU SISTĒMAS UN MUITAS SAVIENĪBA 14 (Nodokļu sistēmas un muitas 
savienība) 

3 

STATISTIKA 29 (Statistika) 3 
ENERĢIJA UN TRANSPORTS (izņemot pētniecību) 06  (Enerģētika un transports) 

izņemot pētniecību 
3 

SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANA (izņemot pētniecību) 09 (Sabiedrības informēšana) 3 
NODARBINĀTĪBAS un SOCIĀLIE JAUTĀJUMI (izdevumi, kas pašreiz 
iekļauti 3. iedaļā 'iekšējās politikas') 

04 (Nodarbinātības un sociālie 
jautājumi) 

3 

Citi (a) 20 (Tirdzniecība), 24 (Cīņa pret 
kontrabandu) un 25 (Komisijas 
politikas saskaņošana un 
juridiskie padomi) 

3 

 1. b. Izaugsmes un nodarbinātības vienotība   
REĢIONĀLĀ POLITIKA - FEDER, interreg 13 (Reģionālā politika) 2 
REĢIONĀLĀ POLITIKA – Apvienotais fonds 13 04  (Apvienotais fonds) 2 
NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLIE JAUTĀJUMI 04 (Nodarbinātības un 

sociālie jautājumi) 
2 

LAUKSAIMNIECĪBA (LEADER daļa) 05 04 (Lauku attīstība) 2 
   
 2. DABAS RESURSU SAGLABĀŠANA UN VADĪŠANA   
APKĀRTĒJĀ VIDE (izņemot ārējās dimensijas) 07 (Apkārtējā vide) 3 
LAUKSAIMNIECĪBA- tai skaitā līdzekļi, kas iekļauti 3. iedaļā un lauku 
attīstībā 

05  (Lauksaimniecība)  

No kuras (tikai darbības izdevumi):                                           'tirgus līdzekļi' 05 1a 
lauku attīstība'  05 1b 
Lauku attīstība'+ LEADER daļa   05 2 
mežkopība' un 'kontrole un izpēte'  05 3 
VESELĪBAS un PATĒRĒTĀJA AIZSARDZĪBA (dzīvnieku veselība, 
dzīvnieku labklājība un augu veselība) 

17 04 (Pārtikas drošība, 
dzīvnieku veselība, dzīvnieku 
labklājība un augu veselība) 

1a 

ZVEJNIECĪBA (izņemot pētniecību) 11 (Zvejniecība) izņemot 
pētniecību 

 

No kuras (tikai darbības izdevumi):                                           'tirgus līdzekļi' 11 1a 
struktūras iejaukšanās' 11 2 
vadīšanas' un 'kontrole un izpēte' 11 3 
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 starptautiskā zvejniecība' 11 4 

JAUNĀS IZDEVUMU IEDAĻAS ** 2004. gada budžeta 
ABB struktūra 

Pašreizējo FP 
iedaļas** 

 3. PILSONĪBA, BRĪVĪBA, DROŠĪBA UN TAISNĪGUMS  3 
KULTŪRA 15 (Izglītība un kultūra) 3 
NODARBINĀTĪBAS un SOCIĀLIE JAUTĀJUMI – cīņa pret diskrimināciju 
un par dzimumu vienlīdzību 

04 (Iekļautās sabiedrības 
sekmēšana) 

3 

TAISNĪGUMA un IEKŠĒJIE JAUTĀJUMI 18 (Brīvības, drošības un 
taisnīguma nozare) 

3 

VESELĪBAS un PATĒRĒTĀJU AIZSARDZĪBA (izņemot dzīvnieku 
veselību, dzīvnieku labklājību un augu veselību) 

17 (Veselības un patērētāju 
aizsardzība) (izņemot 17 04 
(Pārtikas drošība, dzīvnieku 
veselība, dzīvnieku labklājība 
un augu veselība)) 

3 

PRESE un SAZIŅA 16 (Prese un saziņa) 3 
PAPLAŠINĀŠANĀS –Pārejas līdzekļi (institūciju stiprināšana) 22 03 Līdzekļi institūciju 

stiprināšanai pēc pievienošanās 
3 

SOLIDARITĀTES FONDS (p. m.)   
4. ES KĀ GLOBĀLAIS PARTNERIS   
ĀRĒJĀS ATTIECĪBAS  19 (Ārējās attiecības)  
No kuras (tikai darbības izdevumi):                                           'ārējās 
attiecības' 

19 4 

 'palīdzība cilvēktiesību pārkāpšanas upuriem' 19 3 
LAUKSAIMNIECĪBA (SAPARD) 05 4 
REĢIONĀLĀ POLITIKA (ISPA) 13 7 
TIRDZNIECĪBA 20 4 
ATTĪSTĪBA un SADARBĪBA AR AKK VALSTĪM 21 4 
PAPLAŠINĀŠANĀS (izņemot pārejas līdzekļus) 22 izņemot 22 03 7 
HUMANITĀRĀ PALĪDZĪBA 23 4 
EIROPAS ATTĪSTĪBAS FONDS (Ārpus 2004. gada ES budžeta) [21]  
ECFIN- Aizdevuma garantijas krājums 01 04 01 13 6 
ECFIN – makrofinansiālā palīdzība 01 4 
REZERVE-Ātrās palīdzības rezerve 31 6 
Citi (b) 06, 07, 14 un 15 4 
5. ADMINISTRĀCIJA **   
PĀRVALDES IZDEVUMI – citas institūcijas  5 
Pensijas 30 5 
Eiropas skolas 26 01 50 5 
KOPĀ (ieskaitot. samaksu) trīsdesmit viena darbības 

nozare 
 

KOPĀ SAMAKSAI   
   
Samaksa  8 
 
* Jaunā tabulas struktūra atbilst Komisijas ierosinājumiem, kas tika izteikti tās pēdējā sanāksmē 2004. gada 10. 
februārī, COM(2004)101. 
* *Pašreizējā FP struktūrā pārvaldes Komisijas izdevumi, kopā ar citām institūcijām, ir iekļauti atsevišķā 5. 
iedaļā. Kā to ierosina galējais COM(2004) 101, pārvaldes komisijas izdevumi ir jāiekļauj piederīgajā politikas 
nozarē. Šajā tabulā jaunās pieejas politikas nozares neļauj nokārtot pārvaldes Komisijas izdevumus, kas iekļauti 
5. iedaļā (EUR 2 846 469 262). Administratīvie izdevumi, kas attiecas uz pārvaldes Komisijas 'horizontāles' 
pakalpojumiem (revīzija, administrēšana, budžets, politiku saskaņošana) ir tikusi pieskaitīta pie 'pieskaitāmajiem 
izdevumiem' atbilstoši pārvaldes izdevumiem, kas tieši saistīti ar katru no atlikušajām politikas nozarēm, 
balstoties uz PDB 2004. Izņēmums ir politikas nozare PENSIJAS, kas (kopā ar Eiropas skolu izdevumiem) 
paliek pārdefinētajā iedaļā 'Administrācija'. 
(a) Ietver sevī īpašus pasākumus, kas saistīti ar cīņu pret kontrabandu, sabiedrības apgādāšanas procesiem, un 
citiem lielākām darbībām (informācija par Eiropas nākotni). 



 

PA\546019LV.doc 9/9 PE 349.894v01-00 

                         Ārējais tulkojums LV 

(b) Ietver sevī iekšējās politikas ārējās dimensijas  (izglītība, apkārtējā vide, nodokļu sistēmas un muitas 
savienība, enerģija un transports, taisnīgums un iekšējie jautājumi). 
 
Avots:  Böge k-ga sagatavotā 2004. gada 21. oktobra FINP 2. darba dokumenta  (DT\545322EN, PE 349.838) 
materiāli 
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