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ĪSS PAMATOJUMS

Vispārēja informācija
Komisija 2005. gada 27. aprīlī pieņēma provizorisko budžeta projektu (PBP) 2006. gadam, 
kas ir pēdējais budžets pašreizējā Finanšu plānā. Kopā ir ierosinātas apropriācijas EUR 
121,27 miljardu apmērā saistību sadaļā (+4%, salīdzinot ar 2005. gadu) un maksājumu 
apropriācijas EUR 112,6 miljardu apmērā (+6%, salīdzinot ar 2006. gadu). Maksājumi veido 
1,02% no Kopienas NKI un tādējādi atstāj ievērojamu rezervi (6,7 miljardi) saskaņā ar 
finanšu plāna maksimālo robežu.

PBP ir piešķirti līdzekļi Lisabonas darba kārtības īstenošanai (pētniecībai, izglītībai, Eiropas 
komunikāciju tīkliem), drošības palielināšanai (cīņai pret terorismu, narkotiku tirdzniecības 
apkarošanai, pārtikas nekaitīguma saglabāšanai), solidaritātes stiprināšanai (ekonomikas 
attīstībai un sociālajai kohēzijai, vides aizsardzībai) un desmit jaunāko dalībvalstu 
iesaistīšanai galvenajās politikas jomās, proti, kopējā lauksaimniecības politikā un 
struktūrfondos un Kohēzijas fondā. Vairāk līdzekļu jāpadara pieejami arī galveno prioritāšu 
ārējai dimensijai. 

Stāvoklis atsevišķās izdevumu kategorijās
Tabulas atsevišķām kategorijām ir šādas (saistības):

EUR miljonos

2005. gada budžets PBP 2006. g.
Komisijas (1)

BP 2006. g.
(Padome) (2)

Lauksaimniecība
49.676 51.412

(+3.5%)
Strukturāli 
pasākumi

42.423 44.555
(+5.0%)

Iekšējās politikas 
jomas

9.052 9.218
(+1.8%)

Ārējie pasākumi 5.317 5.393
(+1.4%)

Administratīvie 
izdevumi

6.293 6.683
(+6.2%)

Rezerves un 
uzkrājumi

0.446 0.458
(+2.7%)

Pirmspievienošanās 
stratēģija

2.081 2.481
(+19.2)

Kompensācija 1.305 1.074
(-17.7%)

KOPĀ 116.594 121.273
(+4.0%)

(1) Izmaiņas, salīdzinot ar 2005. gada budžetu
(2) Pastāvīgo pārstāvju komitejas izdarītie grozījumi 2006. gada provizoriskajā budžeta 

projektā
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Vides politika un sabiedrības veselība
Priekšlikumos 2006. gada budžetam vides jomā ir vērojams ļoti neliels pieaugums. Kredītu 
saistības kopā ir EUR 253,150 miljoni, kas veido pieaugumu par EUR 1,613 miljoniem jeb ne 
vairāk kā par 1%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Kopējais apropriāciju apjoms vides 
programmām nedaudz palielināsies, kas izriet no  palielinājuma programmai “Forest Focus”. 
MVU paredzētajām programmām un jūras piesārņojuma novēršanas programmai. Nekādas 
būtiskas izmaiņas iepriekšējā gadā nav ierosinātas LIFE programmai un civilās aizsardzības 
programmai. 

Komisija ierosina par EUR 3 miljoniem samazināt vides politikas īstenošanai paredzētās 
apropriācijas (“izpratnes palielināšana un citas galvenās darbības, kas pamatojas uz Kopienas 
rīcības programmām vides jomā”). Šo summu daļēji atgūst, ierosinot palielinājumu, lai 
attīstītu jaunas politikas iniciatīvas (+ EUR 1,1 miljons). Līdzekļu pārdalīšana atspoguļo 
prioritātes, kas  ir noteiktas Komisijas politikas gada stratēģijā. 
Izdevumi sabiedrības veselībai ir sadalīti starp pašreizējo Sabiedrības veselības programmu 
(kopā EUR 59,2 miljoni), Kopienas tabakas fondu (EUR 14,6 miljoni), Eiropas Slimību 
profilakses un kontroles centru (sk. piezīmi turpmāk), sagatavošanās darbībām gatavībai un 
reaģēšanai sabiedrības veselības apdraudējuma gadījumos (EUR 2 miljoni) un Kopienas 
ieguldījums Pasaules veselības organizācijas Vispārējā konvencijā par tabakas uzraudzību 
(FCTC; EUR 0,2 miljoni). Vispārējā konvencija par tabakas uzraudzību ir pirmais nolīgums 
Pasaules veselības organizācijas aizgādnībā, un Eiropas Kopiena ir apņēmusies to šogad 
ratificēt.
Apropriācijas Sabiedrības veselības programmai sedz darbības izdevumus, (EUR 
51,5 miljoni), administratīvos un atbalsta izdevumus (EUR 1,9 miljonus), un izdevumus tās 
izpildaģentūras darbībai (EUR 5,8 miljoni), kas ir atbildīga par programmas praktisko 
īstenošanu. Apropriācijas paliek tajā pašā līmenī kā 2005. gadā.
Sagatavošanas pasākumu attiecībā uz gatavību sabiedrības veselības apdraudējuma gadījumos 
un krīžu situāciju pārvarēšanu īstenos, attīstot veselības ārkārtas gadījumu infrastruktūru. Tā ir 
izveidota, lai dotu ieguldījumu veselības programmas jaunajam posmam, kas paredz uzlabot 
gatavības un ātras reaģēšanas kapacitāti. Pieejamos līdzekļus izmantos sadarbības  attīstības 
veicināšanai starp dalībvalstīm ārkārtas situāciju plānu sagatavošanai, īstenošanai, 
savstarpējās izmantojamības izmēģināšanai un novērtēšanai sabiedrības veselības jomā gan 
attiecībā uz negaidītiem apdraudējumiem veselībai, gan — paredzamiem gadījumiem 
(piemēram, gripas pandēmija).

Aģentūras — Eiropas Vides aģentūra, Eiropas Zāļu novērtēšanas aģentūra, Eiropas 
Pārtikas nekaitīguma iestāde un Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs
Ierosinātā subsīdija Eiropas Vides aģentūras finansēšanai kopā ir EUR 27,65 miljoni, kas ir 
par EUR 0,750 miljoniem vairāk nekā 2005. gadā. Ir veikta neliela līdzekļu pārdale starp 
administratīvajiem izdevumiem un darbības izdevumiem, jo ir stājušies spēkā jaunie 
Civildienesta noteikumi. 
Komisija ierosina  Eiropas Zāļu aģentūras kopējā budžeta ievērojamu palielinājumu 
(+17,3%). Palielinājums ir nepieciešams jauno tiesību aktu dēļ farmācijas jomā, kuri pilnībā 
stāsies spēkā 2006. gadā. Tajos aģentūrai noteikti daudz dažādi jauni uzdevumi. Ir noteikts arī 
neliels pieaugums (EUR 0,3 miljoni) subsīdijai, kas ir paredzēta atbrīvojumam no nodevas 
attiecībā uz zālēm reti sastopamu slimību ārstēšanai. Kopējā šim mērķim paredzētā summa ir 
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EUR 4,0 miljoni.
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde 2006. gadā pilnībā atradīsies un darbosies tās 
pastāvīgajā mītnē Parmā. Komisija ir ierosinājusi budžetu EUR 46,6 miljonu apmērā, no 
kuriem EUR 14,6 miljoni būtu darbības izdevumiem un EUR 32 miljoni — administratīviem 
izdevumiem. Ierosinātais budžets atbilst sākotnējiem finanšu plāniem, kas ir pievienoti 
regulai, ar kuru šī iestāde ir izveidota. Tas arī aptver jaunos uzdevumus, kas ir noteikti 
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei, pieņemot šo regulu. 
Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs ir sācis darboties 2005. gada maijā un pašreiz 
ir “veidošanas” stadijā. Kopējās  Eiropas Slimību profilakses un kontroles centram paredzētās 
apropriācijas ir EUR 15,3 miljoni, no kuriem EUR 7,0 miljoni ir paredzēti administratīvajiem 
izdevumiem un EUR 8,3 miljoni — darbības izdevumiem. Ņemot vērā augstākas algu 
izmaksas Stokholmā un augstākas ceļojumu izmaksas nekā sākotnēji paredzēts, Komisija 
ierosina palielinājumu par EUR 1 miljonu, salīdzinot ar tās regulas sākotnējo finanšu 
pārskatu, ar kuru centrs izveidots. 

Ķīmiskas vielas
Ir noteikts, ka REACH programmas sagatavošanas darbs ir Uzņēmējdarbības un rūpniecības 
ģenerāldirektorāta kompetencē. Ir izveidota budžeta pozīcija (02 04 04, p.m. (pro memorial)). 
Pārejas periodam un sagatavošanas darbam nepieciešamie kredīti ir paredzēti budžeta pozīcijā 
02 04 01(“Iekšējā tirgus darbība un attīstība”).
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IEROSINĀJUMI

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

1. Vērš uzmanību uz to, cik liela ir vides politikas nozīme Lisabonas un Gēteborgas mērķu 
un globālā noturīgas attīstības mērķa sasniegšanā; prasa vairāk līdzekļu piešķirt ES 
vides politikas īstenošanai un turpmākai attīstībai;

2. Norāda, ka lauksaimniecības un struktūrpolitikas jomas spēcīgi ietekmē vidi; uzsver, ka 
pēc paplašināšanās vajadzība Kopienas politikas jomās praksē ņemt vērā vides aspektu, 
veicot rūpīgus un metodoloģiski pamatotus vērtējumus par vides aspekta ietekmi visās 
politikas jomās, pašreiz ir aktuālāka nekā jebkad agrāk; 

3. Prasa, lai vides kritēriju ņemtu vērā visās publiskā pasūtījuma procedūrās Kopienas 
apropriācijām, tādās kā uzaicinājumos uz konkursu un līgumu piešķiršanā;

4. Pauž bažas par nelielo ierēdņu skaitu Vides ģenerāldirektorātā, kuri nodarbojas ar 
pārkāpumu procedūrām, jo īpaši tādēļ, ka pārkāpumu gadījumi, kas ir saistīti ar  vidi, 
konsekventi veido gandrīz pusi no visu pārkāpumu gadījumiem Eiropas Savienībā, un 
aicina Komisiju ievērojami palielināt ierēdņu skaitu šajā nozarē atbilstoši prioritātēm, 
kuras izriet no noturīgas izaugsmes mērķa, un saskaņā ar tai noteikto kompetenci 
uzraudzīt Līgumu ievērošanu un tās atbildību par ES regulu un direktīvu vides jomā 
pareizu īstenošanu;

5. Mudina Komisiju piešķirt atbilstīgus personāla resursus tā, lai vides programmas un 
politikas jomas varētu īstenot gan vecajās, gan jaunajās dalībvalstīs;

6. Norāda, ka ES ir nozīmīga loma attiecībā uz vairākiem starptautiskiem nolīgumiem 
vides jomā, tādiem kā ANO Konvenciju par klimata pārmaiņām, ANO Konvenciju par 
bioloģisko daudzveidību un bioloģisko drošību un Orhūsas Konvenciju par sabiedrības 
līdzdalību lēmumu pieņemšanā un tiesas pieejamību vides jautājumos; norāda, ka 
noturīgas attīstības panākšana un daudzo vides problēmu risināšanas uzsākšana prasa 
ciešāku globālu sadarbību; prasa piešķirt vairāk līdzekļu starptautiskiem pasākumiem 
vides jomā, lai ES varētu saglabāt savu vadošo lomu starptautiskajā vides politikā un 
darba kārtības noteikšanā attiecībā uz starptautisko sadarbību;

7. Ir pārliecināts, ka sabiedrības veselību jāatzīst par Lisabonas darba kārtības būtisku 
daļu, tā kā dod tieši  ietekmē dalībvalstu ekonomikas izaugsmi un visas ES 
konkurētspēju; tādēļ uzskata par ļoti svarīgu piešķirt vairāk līdzekļus sabiedrības 
veselības politikas jomai;

8. Uzskata, ka ir ļoti svarīgi koordinētā veidā paredzēt iespējamos apdraudējumus 
veselībai Eiropas Savienībā un vienoties par kopīgiem riska pārvaldības pasākumiem;
tādēļ atzinīgi novērtē ar sabiedrības veselību saistīto sagatavošanās pasākumu, kas tiek 
organizēts, lai uzlabotu gatavību saistībā ar dažādiem apdraudējumiem veselībai, tādiem 
kā gripas pandēmija, SARS un bioloģiskais terorisms; prasa atbilstīgu finansējumu šim 
sagatavošanās pasākumam 2006. gadā tā, lai, cik vien iespējams īsā laikā, varētu 
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izveidot vērā ņemamu pamatu turpmākajam darbam saistībā ar Sabiedrības veselības 
programmu.


