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PASIŪLYMAI

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

1. mano, kad biudžeto vykdymo rezultatai aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
sektoriuose iš esmės patenkinami;

2. ragina Komisiją toliau imtis priemonių, skatinant pagalbą pareiškėjams, dalyvaujantiems 
daugiametėse programose; pritaria pastangoms, kuriomis siekiama daugiau dėmesio skirti 
kvietimų teikti pasiūlymus rengimui ir kuriomis siekiama daugiau padėti paraiškų 
teikėjams, siekiant, kad nebūtų teikiamos paraiškos dėl projektų, kurie yra netinkamos ar 
blogos kokybės; pažymi, kad norint pasiekti patenkinamų rezultatų, būtina toliau dirbti 
siekiant šių tikslų; kviečia Komisiją patikrinti įvairius įgyvendinimo etapus, siekiant 
pagerinti įgyvendinimą per visus metus;

3. pažymi, kad ir aplinkos, ir sveikatos, ir maisto saugos srityse mokėjimų lygis buvo 
mažesnis nei 80 proc.; pripažįsta, kad Komisijai sudėtinga planuoti mokėjimo kreditų 
planavimo poreikį, nes daug kas priklauso nuo to, kaip greitai paramos gavėjai ir rangovai 
pateikia sąskaitas; tačiau ragina Komisiją ir toliau tobulinti nustatytą tvarką, nuo kurios 
priklauso mokėjimo kreditų panaudojimas;

4. tikisi, kad pagal naująją finansinę perspektyvą sukurtas modelis, t. y. įvairaus pobūdžio 
veikla įtraukiama į vienos politikos srities bendrą programą ir finansuojama pagal vieną 
biudžeto eilutę, padidins veiksmingą turimų asignavimų panaudojimą; 

5. remdamasis turima informacija, mano, kad Komisijai galima suteikti 2005 m. biudžeto, 
susijusio su išlaidomis aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos srityse, įvykdymo 
patvirtinimą.
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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šioje nuomonėje nagrinėjamas 2005 finansinių metų biudžeto vykdymas aplinkos, 
visuomenės sveikatos ir maisto saugos srityse. 

APLINKOS APSAUGA

Aplinkos biudžeto eilutėse, susijusiose su vidaus politika, numatytų įsipareigojimų 
įgyvendinimo lygis buvo labai aukštas ir vidutiniškai siekė beveik 97 proc. Tai daugiausia 
lėmė aukštas Forest Focus ir LIFE programų, sudariusių daugiau nei du trečdalius biudžeto 
šioje politikos srityje, įsipareigojimų lygis. Be to, asignavimų įsipareigijimai pagrindiniam 
NVO finansavimui buvo beveik visiškai įvykdyti.

Kaip ir praėjusiais metais, dviejų mažesnių programų, susijusių su civiline sauga ir jūros 
taršos problemomis, įgyvendinimas buvo kur kas sunkesnis. Asignavimų įsipareigojimų 
Civilinei saugai vykdymas šiek tiek padidėjo nuo 75 proc. 2004 m. iki 81 proc. 2005 m., nes 
Komisija dėjo daugiau pastangų, siekdama informuoti apie kvietimus teikti pasiūlymus.
Programai, susijusiai su jūros taršos problemomis, skiriami asignavimai padvigubėjo (nuo 
800‘000 eurų iki 1‘900‘000 eurų), tačiau tik 58 proc. jų buvo panaudota. Abi sritys yra 
pakankamai specializuotos, todėl pareiškėjų nėra daug. Jūros taršos klausimams spręsti 
Taryba savo sprendime nustatė nedidelę bendro finansavimo ribą ir taip dar labiau apribojo 
lėšų panaudojimą.

Lėšos, kurios skiriamos pagal biudžeto eilutes „Teisėkūra, informuotumo gerinimas ir kita 
veikla” ir „Teisėkūra aplinkos srityje“, yra naudojamos įvairaus pobūdžio priemonėms, kurių 
imasi Aplinkos GD norėdamas įgyvendinti galiojančius teisės aktus ir plėtoti naujas politikos 
iniciatyvas. 6-oji bendrijos aplinkos veiksmų programa nustato šios veiklos pagrindus. Lėšos 
panaudojamos kviečiant teikti pasiūlymus paramai gauti už atliekamus mokslinius tyrimus ir 
kviečiant teikti pasiūlymus viešųjų pirkimų procedūrose tiekimo sutartims pasirašyti. 
Komisija atrenka ekonomiškai vertingiausius pasiūlymus, o siūlomos kainos dažnai būna 
mažesnės nei būdavo numatyta išleisti. Tokių lėšų panaudojimas padidėjo nuo 81 proc. 2004 
m. iki 87 proc. 2005 m.

Vykdant tarptautinę veiklą aplinkos srityje, įskaitant LIFE (Europos aplinkos finansinė 
priemonė) dalyvaujančias trečiąsias šalis, lėšų panaudojimo lygis buvo daug didesnis nei prieš 
metus – 96 proc.  Komisijos pastangos pagerinti kvietimų teikti pasiūlymus rengimą ir geriau 
apie tai informuoti davė tam tikrų rezultatų, kurie gauti šiek tiek užtrukus.

Tačiau bendra situacija yra kiek liūdnesnė, kai kalbama apie mokėjimus. Vidutinis mokėjimų 
lygis buvo 78 proc., t.y. beveik toks pat kaip ir 2004 m. 2004 m. įsipareigojimų problemos 
tapo 2005 m. mokėjimų problemomis. Reiktų pažymėti, kad Komisija gali kontroliuoti ir 
pagerinti padėtį tik tiek, kiek nuo jos priklauso, nes mokėjimų dydžiai daugiausia priklauso 
nuo rangovų ir paramos gavėjų pateikiamų sąskaitų.
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VISUOMENĖS SVEIKATA

2005 m. buvo tretieji daugiametės Visuomenės sveikatos programos (2003–2008) metai.
Pagal programą pateikiamos paraiškos yra pakankamos kokybės ir todėl didžioji dalis 
asignavimų (94 proc.) yra panaudojami.

Pastangos siekti programinio planavimo, leidžiančio anksčiau priimti sprendimus lėšų 
klausimais, buvo sėkmingos. Taigi mokėjimų vertė padidėjo 21 proc.2005 m. Be to, 
kvietimas teikti pasiūlymus buvo geriau parengtas ir specializuotas, todėl sumažėjo pateiktų 
pasiūlymų, jiems vertinti sugaišta mažiau laiko. Tačiau keletas veiksnių sumažino kai kurių 
pasiekimų teigiamą poveikį. Individualių įsipareigojimų įvykdymas 2004 m. buvo perkeltas į 
2005 m. Reikėjo didelių išteklių Visuomenės sveikatos programos vykdomosios agentūros 
įsteigti ir naujosios Visuomenės sveikatos ir vartotojų apsaugos programoms rengti.
Remiantis Sveikatos ir vartotojų apsaugos GD duomenimis, visa tai lėmė, kad buvo 
vėluojama vykdyti individualius įsipareigojimus pagal paramos, kuri skiriama 2005 m. 
atrinktiems projektams, susitarimus. Todėl liko nepanaudotų mokėjimo kreditų, kurie leido 
Sveikatos ir vartotojų apsaugos GD paprašyti gerokai sumažinti (17,6 mln. eurų) jo mokėjimo 
kreditus.

Sveikatos ir vartotojų apsaugos GD ir toliau valdo pusę Tabako fondo, kita pusė lieka Žemės 
ūkio GD žinioje. Lėšos buvo naudojamos Bendrijos mastu vykdomai „Padėkite“ (angl. –
help) kampanijai prieš rūkymą remti. Perėjimas nuo ankstesniojo modelio, kai buvo rengiami 
keli mažesni projektai, prie vienos išsamios daugiametės kampanijos pagerino bendrą Tabako 
fondo veiklos įgyvendinimą. Tačiau dėl tokio perėjimo buvo nuolat vėluojama vienus metus 
vykdyti mokėjimus kaip buvo įsipareigota. 


