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IEROSINĀJUMI 

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

Eiropas Vides aģentūra 
 
1. izsaka apmierinātību par 2003. gada budžeta efektīvo izpildi; 
 
2. uzskata, ka Eiropas Vides aģentūra ir būtisks informācijas avots vides jautājumos visām 

ES iestādēm, kā arī politikas virzienu izstrādāšanai; ar gandarījumu atzīmē, ka Aģentūra ir 
varējusi vairākus sarežģītus tehniskus datus padarīt lietotājam draudzīgus, kā arī informēt 
sabiedrību par saviem secinājumiem; mudina Aģentūru turpināt darbu pie komunikācijas 
metožu uzlabošanas; 

 
3. uzsver, ka vides programmu ietekmi bieži traucē tas, ka trūkst citu Kopienas tiesību normu 

un programmu ietekmes novērtējuma; uzskata, ka Eiropas Vides aģentūra, turpinot 
pilnveidot darbu pie ietekmes novērtēšanas vides jomā, var sniegt atbalstu politikas 
virzienu izstrādāšanā; 

 
4. uzsver Eiropas Vides aģentūras nozīmi, vērtējot ar vidi saistīto ES tiesību aktu īstenošanu  

ES, kā arī kandidātvalstīs; 
 
 
Eiropas medikamentu novērtēšanas aģentūra 
 
5. ir apmierināts, ka ir saglabājies augsts līmenis darbības un administratīvā budžeta izpildē; 
 
6. norāda, ka Eiropas mēroga sistēma zāļu blakus parādību ziņojumu reģistrācijai 

(EudraVigilance datubāze) vēl joprojām nedarbojas pilnā apjomā; aicina Aģentūru un 
iesaistītās valsts iestādes darbu paveikt bez turpmākas kavēšanās; 

 
 
Eiropas Pārtikas nekaitīguma aģentūra  
 
7. norāda, ka 2003. g. Eiropas Pārtikas nekaitīguma aģentūrai bija pirmais darbības gads; ir 
pilnīgi apmierināts ar darbības, kā arī administratīvā budžeta izpildi. 
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(milj. eiro) 
Budžeta 
pozīcija Virsraksts Saistību 

apropriāciju 
kopsumma 
(sākotnējais 

2003. g. budžets, 
budžeta grozījumi,  

papildinājumi, 
pārvietojumi, 

papildu 
appropriācijas, 

ieskaitot 
pārvietojumus no 

2002. g., ienākumu 
izmantošana utt.) 

Saistības % Maksāju
apropriā
kopsum

(sākotnējais 
budžets, bu

grozīju
papildinā
pārvietoj

papild
appropriā

ieskait
pārvietojum
2002. g., ien
izmantošan

B3-4330 
 

Eiropas Pārtikas nekaitīguma 
aģentūra — 1. un 2. sadaļā 
paredzētās subsīdijas 

9.075 9.072 99.9

B3-4331 Eiropas Pārtikas nekaitīguma 
aģentūra — 3. sadaļā 
paredzētās subsīdijas 

4.020 4.019 99.9

B4-3100 Eiropas Vides aģentūra — 
1. un 2. sadaļā paredzētās 
subsīdijas 

13.181 13.180 99.9

B4-3101 Eiropas Vides aģentūra — 
3. sadaļā paredzētās 
subsīdijas 

13.463 13.232 98.3

   

B5-3120 Eiropas medikamentu 
novērtēšanas aģentūra - 1. un 
2. sadaļā paredzētās 
subsīdijas 

6.568 6.472 98.5

B5-3121 Eiropas medikamentu 
novērtēšanas aģentūra — 
3. sadaļā paredzētās 
subsīdijas 

13.352 13.313 99.7

 

 


