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IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Budžeta kontroles komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā 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 veikt pasākumus, lai turpinātu veicināt palīdzību pieteikumu iesniedzējiem 
daudzgadu programmās; 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 vai ir sliktas 
kvalitātes; atzīmē, ka darbs jāturpina, lai panāktu apmierinošu situāciju; aicina Komisiju 
izpētīt dažādas īstenošanas stadijas, lai īstenošanas fāze attiecīgajā gadā tiktu sasniegta 
ātrāk;

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, 
jo Komisija daļēji ir atkarīga no tā, cik ātri notiek saņēmēju un līgumslēdzēju rēķinu 
iesniegšana; tomēr aicina Komisiju turpināt strādāt, lai uzlabotu savas procedūras, kuras 
ietekmē maksājumu izpildi;

4. pauž cerību, ka saskaņā ar jauno finanšu plānu ieviestais modelis, t. i., visu pasākumu 
vienā politikas jomā apvienošana vienā programmā un budžeta pozīcijā, veicinās pieejamo 
apropriāciju efektīvu izlietojumu;

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

Šajā atzinumā aplūkota vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma politikas budžeta 
izpilde 2005. finanšu gadā.

VIDE

Attiecībā uz iekšpolitiku vides budžeta pozīciju saistību izpildes rādītāji bija ļoti labi, 
sasniedzot vidējo līmeni gandrīz 97 % apmērā. Galvenokārt par to jāpateicas LIFE un Forest 
Focus programmu augstajiem saistību rādītājiem, kas kopā veido 2/3 vides politikas budžeta.
Arī NVO pamatfinansējuma apropriācijas tika gandrīz pilnīgi izlietotas.

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, divu mazāku programmu — civilās aizsardzības un jūras 
piesārņojuma programmas — īstenošana izrādījās grūtāka. Civilās aizsardzības programmā 
saistību līmenis nedaudz pieauga no 75 % 2004. gadā līdz 81 % 2005. gadā, galvenokārt 
pateicoties Komisijas pastiprinātajām pūlēm labāk informēt par uzaicinājumiem iesniegt 
priekšlikumus. Jūras piesārņojuma programmai pieejamās apropriācijas vairāk nekā 
dubultojās (no EUR 800 000 līdz EUR 1 900 000), bet tikai 58 % no tām tika izpildītas. Abas 
nozares ir diezgan specifiskas, un potenciālo projektu pieteicēju skaits ir mazs. Attiecībā uz 
jūras piesārņojuma programmu Padomes lēmumā par līdzfinansēšanu noteiktais nelielais 
maksimālā atbalsta apjoms vēl vairāk ierobežoja fondu vispārēju izmantošanu.

Līdzekļi, kas iekļauti budžeta pozīcijā “likumdošana, informētības palielināšana un citi 
pasākumi” un “tiesību akti vides aizsardzības jomā” tiek izmantoti Vides ģenerāldirektorāta 
plašo pasākumu atbalstam pašreizējo tiesību aktu īstenošanā un jaunu politikas iniciatīvu 
izstrādē. Šie pasākumi pamatojas uz Kopienas 6. Vides rīcības programmu. Līdzekļi tiek 
izlietoti, organizējot uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus dotāciju saņemšanai, kā arī
iepirkumu procedūru līgumiem par izpētēm un pakalpojumiem. Komisija izvēlas materiālajā 
ziņā visizdevīgākos piedāvājumus, cenām bieži izrādoties zemākām par sākotnēji gaidītajām.
Šie līdzekļu izlietojuma rādītāji pieauga no 81 % 2004. gadā līdz 87 % 2005 gadā.

Starptautisko vides pasākumu izpildes rādītāji, ietverot LIFE programmas trešās valstis, bija 
ievērojami augstāki nekā pirms gada — 96 %. Komisijas centieni uzlabot uzaicinājumus 
projektu iesniegšanai un padarīt tos plašāk zināmus ar aizkavēšanos ir nesuši augļus.

Attiecībā uz maksājumiem vispārējā situācija ir mazāk apmierinoša. Vidējais maksājumu 
izpildes rādītājs bija 78 %, t. i., apmēram tāds pats kā 2004. gadā. Saistību problēmas 
2004. gadā pārvērtās maksājumu problēmās gadu vēlāk. Turklāt Komisija var kontrolēt un 
uzlabot situāciju tikai līdz noteiktai pakāpei, jo maksājumu rādītāji ir ļoti atkarīgi no 
līgumslēdzēju un atbalsta saņēmēju rēķinu iesniegšanas.

SABIEDRĪBAS VESELĪBA

2004. gads bija trešais gads daudzgadu Sabiedrības veselības programmā (2003.–2008. g.).
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Programma turpināja piesaistīt pietiekamas kvalitātes iesniegumus, un tāpēc lielākā daļa 
piešķirto apropriāciju tika izlietotas (94 %).

Centieni virzīt uz priekšu plānošanas ciklu un tādējādi savlaicīgāk pieņemt finansiālus 
lēmumus nesa augļus: maksājumu vērtība līdz 2004. gadam pieauga par 21 %. Turklāt 
uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus tika izveidoti konkrētāki un specifiskāki, tādējādi 
samazinot saņemto projektu skaitu un saīsinot to novērtēšanas laiku. Tajā pašā laikā vairāki 
apstākļi aizēnoja daļu šo sasniegumu: 2004. gada individuālo saistību galīgā noformēšana tika 
pārcelta uz 2005. gadu. Sabiedrības veselības izpildaģentūras izveide un gatavošanās jaunai 
Sabiedrības veselības un patērētāju aizsardzības programmai prasīja lielus resursus. Veselības 
un patērētāju aizsardzības ģenerāldirektorāts uzskata, ka šo notikumu dēļ pārāk vēlu tika 
noformētas dotāciju līgumu individuālās saistības projektiem, kas tika atlasīti 2005. gadā.
Tam neizbēgami sekoja maksājumu apropriāciju nepilnīgs izlietojums, kā rezultātā Veselības 
un patērētāju aizsardzības ģenerāldirektorāts bija spiests prasīt ievērojami (par 
EUR 17,6 miljoniem) samazināt tā maksājumu apropriācijas.

Veselības un patērētāju aizsardzības ģenerāldirektorāts turpināja pārvaldīt vienu tabakas fonda 
daļu, otra palika Lauksaimniecības ģenerāldirektorāta kontrolē. Fondi tika izmantoti Kopienas 
mēroga Help kampaņas pret smēķēšanu finansēšanai. Pāreja no agrākā daudzu mazu projektu 
modeļa uz vienu daudzgadu kampaņu ir uzlabojusi vispārējo tabakas fonda izlietojumu, bet ir 
arī izraisījusi sistemātisku viena gada nobīdi starp saistībām un maksājumiem.
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