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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:

1. uzskata, ka vispārējie izpildes rādītāji budžeta pozīcijām, kas attiecas uz vidi, sabiedrības 
veselību un pārtikas nekaitīgumu ir apmierinoši;

2. aicina Komisiju strādāt pie turpmākas palīdzības pieteikumu iesniedzējiem daudzgadu 
programmu kontekstā; atzinīgi vērtē centienus vairāk precizēt uzaicinājumus uz 
konkursiem un vairāk palīdzēt pieteikumu iesniedzējiem, lai novērstu tādu projektu 
pieteikumu iesniegšanu, kuri nepārprotami nav tiesīgi saņemt finansējumu;

3. atzīmē, ka gan vides, gan veselības un pārtikas nekaitīguma politikas jomās maksājumu 
līmenis bija zemāks par 80%; atzīst, ka ir grūti plānot maksājumu apropriāciju vajadzības, 
tā kā rēķinu nosūtīšana saņēmējiem un līgumslēdzējiem lielā mērā ir ārpus Komisijas 
kontroles; tomēr aicina Komisiju, rūpīgi iedziļināties savās procedūrās, lai noteiktu, vai 
maksājumu apropriāciju izpildi var uzlabot;

4. norāda, ka atbilstība Finanšu regulas administratīvajiem un finanšu noteikumiem 
nedrīkstētu radīt nevajadzīgu kavēšanos dotāciju piešķiršanā vai finansējamo projektu 
atlasē;

5. pamatojoties uz pieejamo informāciju, uzskata, ka var sniegt Komisijai izpildes 
apstiprinājumu saistībā ar izdevumiem vides politikas, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma jomās. 
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ĪSS PAMATOJUMS

Atzinumā apskatīta 2004. finanšu gada budžeta izpilde vides, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma jomās.

VIDE

Izpildes rādītāji saistībām, kas attiecas uz vides budžeta pozīcijām bija ļoti labi iekšpolitikas 
jomā, sasniedzot 96% vidējo līmeni. Lielā mērā to radīja augstie saistību rādītāji programmām 
Forest Focus un LIFE, kurām veltītas vairāk nekā divas trešdaļas no budžeta šajā politikas 
jomā. To saistību izpildes rādītāji bija no 97% līdz 99%. Triju mazāku programmu, proti, 
civilās aizsardzības, pilsētu attīstības un jūras piesārņojuma novēršanas programmu saistību 
izpildes rādītāji bija diezgan zemi, attiecīgi 75%, 72% un 57%. Minētās programmas ir 
diezgan specifiskas, tādēļ ir neliels pieteikumu iesniedzēju skaits, kam ir tiesības piedalīties 
programmā. Dažkārt projektiem nepieciešamās galīgās iemaksas bija mazākas, nekā to 
paredzēja sākumā. Projekta pieteikumu zemās kvalitātes dēļ 2004. gadā LIFE programmas 
ārpolitikas daļas izpildes apjoms bija relatīvi neliels, proti, 73%. Komisijas centieni uzlabot 
uzaicinājumu priekšlikumu iesniegšanai un palielināt tā reklāmu neradīja cerēto ietekmi 
paredzētā līmeņa sasniegšanai.

Izpildes rādītāji Vides ģenerāldirektorāta budžeta pozīcijām saistībā ar tiesību aktiem, 
izpratnes palielināšanu un citām darbībām, kā arī tiesību aktiem vides jomā nesasniedza 
vidējo līmeni (79% un 78%). Šīs budžeta līnijas izmanto, lai atbalstītu plašu Komisijas veikto 
darbību klāstu, lai īstenotu spēkā esošos tiesību aktus un izstrādātu jaunas politikas iniciatīvas.
Līdzekļus realizē uzaicinot iesniegt priekšlikumus, lai saņemtu dotācijas, kā arī ar līgumu 
piešķiršanas procedūru saistībā ar pētījumu veikšanu vai pakalpojumu sniegšanas līgumiem.
Saskaņā ar Vides ģenerāldirektorātu, šādu saistību izpildes līmeni radīja tas, ka 2004. gads 
bija pārejas gads Komisijai. Dažas no darbībām atlika līdz 2005. gadam, lai ļautu Komisijai 
pieņemt vajadzīgos lēmumus. Līdzekļus novirzīja priekšlikumu īstenošanai un izpildes 
pārbaudei.

Vispārējā situācija saistībā ar maksājumiem nav tik apmierinoša. Maksājumu 77% rādītājs, 
protams, varētu būt labāks. Komisija noteikti var uzlabot savu projektu vadības, plānošanas 
un grāmatvedības sistēmu, taču vienmēr ir jautājumi, kas saistīti ar projektiem un dotācijām 
un kuri nav tiešā Komisijas kontrolē. No otras puses, jāatceras, ka (galīgais) maksājumu 
līmenis ir visas procedūras panākumu rādītājs, no tiesību akta pieņemšanas līdz atsevišķu 
projektu atlasei un faktisko maksājumu nonākšanai pie saņēmēja.

SABIEDRĪBAS VESELĪBA

2004. gads bija otrais darbības gads daudzgadu Sabiedrības veselības programmai (2003.-
2008. g.), kurai veltīti lielākie Eiropas Savienības izdevumi veselības jomā. Programma 
piesaistīja lielu skaitu pretendentu, kuri pašlaik savus pieteikumus izstrādā precīzāk un labāk 
nekā pirmajā gadā. Varēja uzņemties saistības par gandrīz 95% no apropriācijām 
2004. gadam. 

Tika izlietoti līdz pat 60% no maksājumu apropriācijām. Saskaņā ar Veselības un patērētāju 
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aizsardzības ģenerāldirektorāta sniegto informāciju atsevišķās saistības attiecībā uz dotāciju 
nolīgumiem uzņēmās vēlāk, nekā tas bija paredzēts, tādēļ 2004. gadā netika veikti iepriekšēja 
finansējuma maksājumi dotāciju nolīgumiem, kuri radās 2004. gada uzaicinājumu 
priekšlikumu iesniegšanai rezultātā. Kavēšanās daļēji radās ieviešot dotāciju nolīgumus ar 
daudziem partneriem, kas paildzināja dokumentācijas sagatavošanu. Turklāt Sabiedrības 
veselības izpildaģentūras un jaunās Veselības un patērētāju programmas 2007.-2013. g. 
sagatavošanas darbos bija iesaistīta daļa no programmas īstenošanai paredzētajiem 
cilvēkresursiem. Veselības un patērētāju aizsardzības ģenerāldirektorāts apzinīgi mēģina 
uzlabot izpildes ciklu ar dažādiem administratīviem un projektu vadības pasākumiem.

Veselības un patērētāju aizsardzības ģenerāldirektorāts, atkal kopā ar Lauksaimniecības 
ģenerāldirektorātu, bija atbildīgs par Kopienas Tabakas fonda īstenošanu. Uzlabotie izpildes 
rādītāji (99,2% saistībām un 87% maksājumiem) ir saistīti ar pieejamo līdzekļu novirzīšanu 
vienam daudzgadu līgumam, kuru ir vienkāršāk pārvaldīt, nekā vairākus mazus līgumus. 



PA\571540LV.doc PE 360.060v01-00

LV LV

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

17 03 02 Community Tobacco Fund 14.4 14.3 99.2 22.1 7.9 35.8
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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

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
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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

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
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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 
included in this table.


