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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Bendri bruožai
2005 m. balandžio 27 d. Komisija patvirtino 2006 m. preliminarų biudžeto projektą (PBP).
Tai bus paskutinis šios finansinės perspektyvos biudžetas. Siūlomi įsipareigojimų asignavimai 
sudaro 121,27 mlrd. eurų (4 proc. daugiau nei 2005 m.), mokėjimų asignavimai – 112,6 mlrd. 
eurų (6 proc. daugiau nei 2005 m.). Mokėjimai sudaro 1,02 proc. ES BNP, todėl iki 
finansinėje perspektyvoje numatytos aukščiausios mokėjimų ribos lieka gana didelė 6,7 mlrd. 
eurų marža.

PBP paskirsto išteklius Lisabonos tikslams įgyvendinti (moksliniams tyrimams, švietimui, 
TEN ir pan.), saugumui didinti (kovai su terorizmu ir narkotikų prekyba, maisto saugai 
užtikrinti ir pan.), solidarumui stiprinti (ekonominei ir socialinei sanglaudai, aplinkos 
apsaugai ir pan.) ir dešimčiai naujųjų valstybių narių integruoti į pagrindines politikos sritis, 
t. y. į bendrąją žemės ūkio politiką ir Sanglaudos bei struktūrinius fondus. Daugiau išteklių 
bus skirta išoriniams pagrindinių prioritetų aspektams.

Lėšų paskirstymas tam tikroms išlaidų kategorijoms
Nustatyti įsipareigojimų asignavimai tam tikroms išlaidų kategorijoms yra tokie:

Mln. eurų

2005 m. biudžetas 2006 PBP
(Komisija) (1)

2006 m. BP
(Taryba)(2)

Žemės ūkis
49,676 51,412

(+3,5%)
Struktūrinės 
priemonės

42,423 44,555
(+5,0%)

Vidaus politika 9,052 9,218
(+1,8%)

Išorės veiksmai 5,317 5,393
(+1,4%)

Administravimo 
išlaidos

6,293 6,683
(+6,2%)

Rezervai ir 
atidėjimai

0,446 0,458
(+2,7%)

Pasirengimo 
narystei strategija

2,081 2,481
(+19,2)

Kompensacijos 1,305 1,074
(-17,7%)

IŠ VISO 116,594 121,273
(+4,0%)

(1) Pokytis, palyginti su 2005 m. biudžetu
(2) COREPER pakeitimai 2006 m. PBP

Aplinkos apsaugos politika ir visuomenės sveikata



PE 360.071v01-00 4/3 PA\571578LT.doc

LT

Biudžeto pasiūlyme lėšos aplinkos apsaugai 2006 m. didėja labai nedaug. Įsipareigojimų 
asignavimai iš viso sudaro 253,150 mln. eurų, t. y. 1,613 mln. eurų, arba maždaug 1 proc. 
daugiau nei praėjusiais metais. Iš viso asignavimai aplinkos apsaugos programoms truputį 
padidės, išaugus asignavimams „Forest Focus“, NVO ir jūrų taršos programoms. Didesnių 
pokyčių LIFE ir civilinės saugos programoms paskutiniais metais nenumatyta.
Komisija siūlo 3,0 mln. eurų sumažinti lėšas, skirtas aplinkos apsaugos politikai įgyvendinti 
(„Sąmoningumo didinimas ir kiti bendrieji veiksmai pagal Bendrijos veiksmų programas 
aplinkos apsaugos srityje“). Šią sumą iš dalies padengia lėšų, skirtų naujų politikos iniciatyvų 
plėtrai, padidėjimas (+1,1 mln. eurų). Toks pokytis atspindi Metinėje politikos strategijoje 
Komisijos nustatytus prioritetus.

Išlaidos visuomenės sveikatai paskirstytos Visuomenės sveikatos programai (iš viso – 59,2 
mln. eurų), Bendrijos tabako fondui (14.6,mln. eurų), Europos ligų prevencijos ir kontrolės 
centrui (žr. toliau), paruošiamiesiems veiksmams, susijusiems su visuomenės sveikatos 
pasirengimu ir reagavimu (2,0 mln. eurų) ir Bendrijos įnašui pagal Pasaulio sveikatos 
organizacijos (PSO) tabako kontrolės pagrindų konvenciją (TKPK, 0,2 mln. eurų). TKPK yra 
pirmoji PSO sutartis, Europos Bendrija šią sutartį turėtų ratifikuoti šiais metais.

Asignavimai Visuomenės sveikatos programai apima veiklos išlaidas (51,5 mln. eurų), 
administravimo ir paramos išlaidas (1,9 mln. eurų) ir Vykdomosios agentūros valdymo 
išlaidas (5,8 mln. eurų). Ši agentūra atsakinga už praktinį programos įgyvendinimą.
Asignavimai, palyginti su 2005 m., lieka nepakitę.

Paruošiamieji veiksmai, susiję su visuomenės sveikatos pasirengimu ir krizių valdymu, bus 
parengti, plėtojant ekstremalių sveikatai situacijų infrastruktūrą. Jie taip pat turėtų prisidėti 
prie naujosios sveikatos programos krypties, numatančios pagerinti pasirengimo ir greito 
įsikišimo gebėjimus. Ištekliai bus skirti valstybių narių bendradarbiavimui plėtoti, rengiant, 
įgyvendinant, išbandant ir įvertinant ekstremalių visuomenės sveikatai situacijų planų veikimą 
tiek nenumatytų grėsmių sveikatai atveju (pvz., SARS), tiek ir tikėtinų situacijų atveju (pvz. 
gripo epidemijos).

Agentūros: EAA, EVA, EMSA ir ELPKC
Europos aplinkos agentūrai (EAA)numatoma skirti 27,650 mln. eurų, t. y. 0,750 mln. eurų 
daugiau nei 2005 m. Įsigaliojus naujiems reglamentams dėl personalo, atsiranda nedideli 
administravimo ir veiklos išlaidų pasikeitimai.
Komisija siūlo ženkliai padidinti Europos vaistų agentūros (EVA) biudžetą (+17,3 proc.). Šis 
padidėjimas yra susijęs su naujuoju teisės aktu farmacijos srityje, kuris įsigalios 2006 m. 
Pagal šį teisės aktą Agentūrai priskiriamos naujos užduotys. Taip pat šiek tiek (0,3 mln. eurų) 
išauga nemokamų paslaugų retiesiems vaistams finansavimas. Šiam tikslui iš viso siūloma 
skirti 4 mln. eurų.

2006 m. Europos maisto saugos agentūra (EMSA) galutinai įsikurs ir pradės veikti nuolatinėje 
būstinėje Parmoje. Komisijos pasiūlytas biudžetas sudaro 46,6 mln. eurų, iš kurių 14,6 mln. 
eurų būtų skirta veiklos išlaidoms ir 32 mln. eurų – administravimo išlaidoms. Pasiūlytas 
biudžetas atitinka pradinius finansinius planus, kurie buvo pateikti kartu su reglamentu dėl 
Agentūros įsteigimo. Jis taip pat apima ir naująsias užduotis, kurios priskirtos Agentūrai 
priėmus šį reglamentą.

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ELPKC) pradėjo veikti 2005 m. gegužės mėn. 
ir šiuo metu yra „kūrimosi“ etape. Asignavimai ELPKC iš viso sudaro 15,3 mln. eurų, iš kurių 
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7,0 mln. eurų skirta administravimo išlaidoms, o 8,3 mln. eurų – veiklos išlaidoms.
Remdamasi didesnėmis atlyginimų išlaidomis Stokholme ir didesnėmis kelionių išlaidomis, 
Komisija siūlo 1 mln. eurų padidinti reglamente dėl įsteigimo nurodytą pradinį finansinį 
poreikį.

Chemikalai
Atsakomybė už parengiamąjį REACH darbą priskirta Įmonių ir pramonės generaliniam 
direktoratui. Sukurta atskira biudžeto eilutė (02 04 04, p.m.). Lėšos pereinamajam laikotarpiui 
ir parengiamajam darbui yra 02 04 01 biudžeto eilutėje(„Vidaus rinkos veikimas ir 
vystymas“).
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PASIŪLYMAI

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

1. Atkreipia dėmesį į ES aplinkos apsaugos politikos vaidmenį, siekiant Lisabonos ir 
Geteborgo tikslų ir bendrojo tvarios plėtros tikslo; ragina daugiau išteklių skirti ES 
aplinkos apsaugos politikai įgyvendinti ir toliau plėtoti;

2. Pažymi, kad žemės ūkio ir struktūrinė politika labai veikia aplinką; pabrėžia, kad po ES 
plėtros poreikis praktiškai skatinti aplinkosaugines Bendrijos politikas, atliekant 
kruopščius ir metodologiškai pagrįstus poveikio aplinkai vertinimus visose politikos 
srityse, yra dar svarbesnis nei anksčiau; 

3. Ragina įprasti naudoti aplinkos apsaugos kriterijus procedūrose, skirtose Bendrijos 
asignavimams gauti, pavyzdžiui, kviečiant teikti paraiškas ir nustatant sutarčių 
laimėtojus;

4. Yra susirūpinęs, kad mažai Aplinkos generalinio direktorato tarnautojų sprendžia teisės 
aktų pažeidimų klausimus, ypač atsižvelgiant į tai, kad beveik pusę sprendimų 
laukiančių ES teisės aktų pažeidimų bylų sudaro bylos, susijusios su aplinkos apsauga, 
ir kviečia Komisiją ženkliai padidinti šios srities tarnautojų skaičių, remiantis tvaraus 
augimo prioritetu ir šio direktorato, kaip Sutarčių sergėtojo, vaidmeniu, dėl kurio jis yra 
atsakingas už ES aplinkos apsaugos reglamentų ir direktyvų įgyvendinimą;

5. Ragina Komisiją skirti pakankamai personalo išteklių tam, kad aplinkos apsaugos 
programos ir politikos galėtų būti įgyvendinamos tiek senosiose, tiek ir naujosiose 
valstybėse narėse;

6. Pažymi, kad ES atlieka svarbiausią vaidmenį daugelyje tarptautinių aplinkos apsaugos 
susitarimų, tokių kaip JT bendroji klimato kaitos konvencija, JT biologinės įvairovės ir 
biologinio saugumo konvencija ir Orhuse sudaryta Konvencija dėl teisės gauti 
informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus 
aplinkosaugos klausimais; pažymi, kad siekiant tvarios plėtros ir sprendžiant gausias 
aplinkosaugos problemas reikalingas didesnis tarptautinis bendradarbiavimas; kviečia 
skirti daugiau išteklių tarptautinei aplinkosauginei veiklai, kad ES galėtų ir toliau būti 
svarbiausia veikėja ir tarptautinėje aplinkos apsaugos politikoje, ir nustatant tarptautinio 
bendradarbiavimo darbotvarkę;

7. Yra įsitikinęs, kad visuomenės sveikata turėtų būti laikoma esmine Lisabonos 
darbotvarkės dalimi, kadangi ji yra tiesiogiai susijusi su valstybių narių ekonominės 
veiklos rezultatais ir visos ES konkurencingumu; todėl mano, kad itin svarbu daugiau 
išteklių skirti visuomenės sveikatos politikos sričiai;

8. Mano, kad itin svarbu Europos Sąjungoje koordinuotai numatyti galimas grėsmes 
sveikatai ir susitarti dėl bendrų rizikos valdymo priemonių; todėl sveikina 
parengiamuosius veiksmus, susijusius su įvairiomis grėsmėmis sveikatai, tokiomis kaip 
gripo epidemijos, SARS ir biologinis terorizmas; 2006 m. kviečia tinkamai finansuoti 
parengiamuosius veiksmus, kad kuo greičiau būtų sukurtas solidus pagrindas tolesniam 
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darbui pagal Visuomenės sveikatos programą.


