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PASIŪLYMAI

Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komitetas ragina 
atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos 
pasiūlymus:

1. mano, kad bendras aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos biudžeto antraštinių 
dalių įgyvendinimo lygis yra patenkinamas;

2. ragina Komisiją toliau plėtoti pagalbą pareiškėjams, dalyvaujantiems daugiametėse 
programose; sveikina pastangas pagerinti kvietimus dalyvauti konkursuose ir suteikti 
daugiau pagalbos pareiškėjams, siekdamas išvengti projektų paraiškų, kurios aiškiai 
netinka finansuoti arba yra prastos kokybės, pateikimo, bet pažymi, kad reikia ir toliau 
dirbti siekiant pasiekti patenkinamą padėtį;

3. pažymi, kad tiek aplinkos, tiek sveikatos ir maisto saugos politikų srityse išmokėjimo lygis 
buvo mažesnis nei 80 proc.; pripažįsta asignavimų poreikio planavimo sunkumus, nes 
sąskaitų paramos gavėjams ir rangovams pateikimas didžiąja dalimi yra už Komisijos 
kontrolės ribų; tačiau ragina Komisiją atidžiai peržiūrėti savo procedūras, siekiant 
nustatyti, ar mokėjimų asignavimų įgyvendinimas gali būti pagerintas;

4. pabrėžia, kad administracinių ir finansinių Finansinio reglamento nuostatų laikymasis 
neturėtų lemti nereikalingo paramos suteikimo ar finansuotinų projektų atrankos vėlavimo;

5. remdamasis esama informacija, mano, kad Komisijai gali būti suteiktas biudžeto 
įvykdymas dėl išlaidų aplinkosaugos politikos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
srityse.
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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šioje nuomonėje nagrinėjamas biudžeto vykdymas aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos politikos srityse 2004 finansiniams metams. 

APLINKA 

Aplinkos biudžeto eilučių, susijusių su vidaus politikomis, įsipareigojimų įgyvendinimo lygis 
buvo labai aukštas ir bendrai siekė 96 proc. Tai daugiausia lėmė aukštas Forest Focus ir LIFE 
programų, kurios sudarė daugiau nei du trečdalius biudžeto šioje politikos srityje, 
įsipareigojimų lygis. Šių programų įsipareigojimų lygis buvo tarp 97 ir 99 proc. Trijų daug 
mažesnių programų – civilinės saugos, miestų plėtros ir jūrų taršos – įsipareigojimų lygis 
buvo gana žemas ir sudarė atitinkamai 75, 72 ir 57 proc. Šios programos yra gana specifinio 
pobūdžio, todėl tinkamų pareiškėjų irgi nėra daug. Tam tikrais atvejais galutiniai mokėjimai 
projektams buvo mažesni, nei planuota anksčiau. 2004 m. LIFE programos išorinės politikos 
dalies įgyvendinimo lygis buvo palyginti žemas ir siekė 73 proc. – taip atsitiko dėl projektų 
paraiškų prastos kokybės. Komisijos pastangos pagerinti kvietimus teikti paraiškas ir šiam 
procesui suteikti daugiau viešumo nedavė lauktų rezultatų.  

Aplinkos generalinio direktorato biudžeto eilučių „Teisėkūra, visuomenės ugdymas ir kiti 
bendrieji veiksmai“ ir „Teisėkūra aplinkos srityje“ įgyvendinimo lygis buvo žemesnis už 
vidutinį (79 proc. ir 78 proc.). Šios biudžeto eilutės yra naudojamos remti įvairiems 
veiksmams, kurių imasi Komisija, siekdama įgyvendinti esamus teisės aktus ir sukurti naujų
politikos iniciatyvų. Ištekliai yra įgyvendinami naudojant kvietimus teikti paraiškas lėšoms ir 
viešųjų pirkimų procedūras mokslo ar paslaugų sutartims. Pagal Aplinkos generalinį 
direktoratą įsipareigojimų lygis iš dalies priklauso nuo fakto, kad 2004 m. buvo pereinamieji 
metai Komisijai. Kai kurie veiksmai buvo perkelti į 2005 m., siekiant leisti naujajai Komisijai 
priimti reikalingus sprendimus. Ištekliai buvo sutelkti į paraiškų tęsimą ir įgyvendinimą.

Kalbant apie mokėjimus, bendras vaizdas nėra patenkinamas. Suprantama, kad 77 proc. 
išmokėjimų lygis galėtų būti aukštesnis. Žinoma, Komisija galėtų pagerinti savo projektų 
valdymo, planavimo ir apskaitos sistemas, bet visuomet yra su projektais ir lėšomis susijusių 
elementų, kurių Komisija negali tiesiogiai kontroliuoti. Kita vertus, reikėtų atsiminti, kad 
(galutinių) mokėjimų lygis yra visos procedūros nuo teisės akto priėmimo iki atskirų projektų 
atrankos ir iki realaus mokėjimo paramos gavėjams atlikimo, pasisekimo rodiklis. 

VISUOMENĖS SVEIKATA

2004 m. buvo antrieji daugiametės Visuomenės sveikatos programos (2003–2008 m.), pagal 
kurią išleidžiama daugiausia lėšų sveikatai Europos Sąjungoje, metai. Pagal šią programą ir 
toliau buvo teikiama daug paraiškų, kurios dabar buvo labiau sutelktos ir geresnės kokybės. 
Buvo galima įsipareigoti beveik už 95 proc. visų 2004 m. asignavimų. 

Buvo panaudota iki 60 proc. mokėjimo kreditų. Anot Sveikatos ir vartotojų apsaugos 
generalinio direktorato (DG SANCO), atskiri paramos sutarčių įsipareigojimai buvo atlikti 
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metų eigoje vėliau nei numatyta, ir todėl 2004 m. nebuvo atliekami išankstinio finansavimo 
mokėjimai paramos sutartims, kurios pasirašytos pagal 2004 m. rengto kvietimo paraiškas. 
Vėlavimą daugiausia lėmė tai, kad buvo įvestos „daugiapartnerystės paramos sutartys“, dėl 
kurių atsirado nemažai laiko pareikalavusio dokumentų tvarkymo. Be to, dalį išteklių, skirtų 
programai įgyvendinti, sunaudojo Sveikatos ir vartotojų apsaugos vykdomosios agentūros ir 
Sveikatos ir vartotojų programos 2007–2013 m. parengiamasis darbas. DG SANCO 
sąmoningai stengiasi pagerinti įgyvendinimo ciklą, imdamasi įvairių administracinių ir 
projektų valdymo priemonių. 

DG SANCO kartu su Žemės ūkio ir kaimo plėtros generaliniu direktoratu buvo atsakingas už 
Bendrijos tabako fondo įgyvendinimą. Pagerėjęs įgyvendinimo santykis (99,2 proc. 
įsipareigojimų ir 87 proc. mokėjimų) atspindi faktą, kad visos skirtos lėšos buvos sutelktos į 
vieną daugiametę sutartį, kurią yra lengviau valdyti nei kelias mažas sutartis.
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ANNEX
IMPLEMENTATION OF THE 2004 BUDGET

(Mio EUR)
Budget

Line Heading Total 
commitment 

appropriations
(initial 2004 

budget, 
supplementary 

and amendment 
budgets and 

transfers, 
additional 

appropriations, 
incl. carry-overs 
from 2003, reuse 
of revenue etc.)

Committed % Total payment 
appropriations 

(initial 2004 
budget, 

supplementary 
and amendment 

budgets and 
transfers, 
additional 

appropriations, 
incl. carry-overs 
from 2003, reuse 
of revenue etc.)

Outturn %

17 PUBLIC HEALTH

17 03 01 
01

Public health (2003-2008) 60.6 57.2 94.4 43.6 26.2 60.0

17 01 04 
02

Public health (2003-2008) -
Administrative expenditure

4.2 3.7 88.9 4.2 0.7 17.4
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17 03 02 Community Tobacco Fund 14.4 14.3 99.2 22.1 7.9 35.8

07 ENVIRONMENT Total 
commitments 

2004

Committed % Total payments 
2004

Outturn %

07 03 01 
01

Protection of Forests 30.0 29.7 99.2 24.5 2.1 8.7

07 03 02 Community action programme 
promoting non-governmental 
organisations primarily active in 
the field of environmental 
protection 

6.5 6.49 99.8 6.2 4.9 79.5

07 03 03 LIFE III – Projects on 
Community territory - Part I: 
Nature protection

78.5 76.1 97.0 59.3 45.8 77.1

07 01 04 
02 *

LIFE III – Projects on 
Community territory - Part I: 
Nature protection - Expenditure 
on administrative management

3.2 3.0 95.1 3.2 0.3 9.8

07 03 04 LIFE III – Projects on 
Community territory - Part II: 
Environmental protection

78.4 76.1 97.0 58.5 46.1 78.8
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07 01 04 
03 *

LIFE III – Projects on 
Community territory - Part II -
Expenditure on administrative 
management

4.5 4.4 98.4 4.4 1.8 41.5

07 03 06 
01

Community action programme 
in the field of civil protection

7.2 5.4 74.8 4.6 3.4 74.6

07 01 04 
04 *

Community action programme 
in the field of civil protection -
Expenditure on administrative 
management

0.091 0.088 95.7 0.092 0.044 48.3

07 03 08 Community framework for 
cooperation to promote 
sustainable urban development

5.1 4.2 81.9 2.4 1.8 72.7

07 03 09 Community cooperation in the 
field of marine pollution

1.3 0.76 57.3 1.3 0.65 50.5

07 04 02 Awareness-raising  and other 
general actions based on the 
Community action programme 
in the field of environment

14.0 10.9 77.6 10.5 9.0 85.2

07 05 01 Legislation in the field of 
environment - Expenditure on 
administrative management

8.4 6.5 77.6 5.9 5.2 89.1
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07 01 04 
01*

Legislation, awareness-raising  
and other general actions based 
on the Community action 
programme in the field of 
environment - administrative 
management

6.1 4.8 79.3 6.1 1.3 21.5

07 02 01 Contribution to international 
environmental activities

5.8 5.3 92.3 6.7 6.7 100

07 01 04 
06*

Contribution to international 
environmental activities -
Expenditure on administrative 
management

0.54 0.12 21.8 0.54 0.06 11.0

07 02 02 LIFE III (European Financial 
Instrument for the Environment) 
- Operations outside Community 
territory

10.7 7.8 72.9 6.8 4.9 72.3

07 01 04 
05

LIFE III (European Financial 
Instrument for the Environment) 
- Operations outside Community 
territory - Expenditure on 
administrative management

0.38 0.37 98.0 0.38 0.23 59.2

* Please note that part of the administrative expenditure is committed in accordance with the former Financial Regulation. Those figures are not 
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included in this table.


