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 ET 

ETTEPANEKUD 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada 

oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. märgib, et komisjoni esitatud Euroopa Liidu 2015. aasta eelarveprojekt koos kõigi 

erivahenditega hõlmab 145 599,3 miljonit eurot kulukohustuste assigneeringuid ja 142 

137,3 miljonit maksete assigneeringuid ning võrreldes 2014. aasta eelarvega (nagu 

seda on muudetud paranduseelarve projektidega 2/14 ja 3/14) on kulukohustuste 

assigneeringuid suurendatud 2,1 % ja maksete assigneeringuid 1,4 %; 

 

2. tuletab meelde hiljuti kokku lepitud mitmeaastast finantsraamistikku (2014–2020), 

milles määratakse kindlaks iga-aastaste eelarvete põhiparameetrid kuni aastani 2020 ja 

mis hõlmab uusi paindlikkusinstrumente; loodab, et nõukogu ei suru peale teatavate 

sätete piiratud tõlgendamist; toonitab, et kõik aastaeelarved peavad olema kooskõlas 

nõukogu määrusega (EL, Euratom) nr 1311/20131 ja 2. detsembri 2013. aasta 

institutsioonidevahelise kokkuleppega eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning 

usaldusväärse finantsjuhtimise kohta2 ning et neid ei tohiks kasutada mitmeaastase 

finantsraamistiku läbivaatamise ettekäändena; on veendunud, et kõrgetasemeline 

keskkonnakaitse Euroopa Liidus, tervishoid kui majandusliku heaolu eeltingimus, 

toidu- ja söödaohutus ning kaitsemehhanismid looduslike ja inimtegevusest 

põhjustatud katastroofide vastu on äärmiselt olulised kõikide Euroopa kodanike jaoks; 

 

3. rõhutab, et kuna 2015. aasta on uue mitmeaastase finantsraamistiku teine aasta, on see 

aastate 2014–2020 uute mitmeaastaste programmide eduka rakendamise seisukohast 

väga oluline; rõhutab asjaolu, et selleks, et mitte takistada liidu poliitika rakendamist 

põhilistes tegevusvaldkondades, peavad kõik programmid olema võimalikult ruttu 

töövalmis ja täies mahus kasutusel;  

 

4. toonitab vajadust tähtsustada kõikides liidu poliitikavaldkondades horisontaalselt 

kliimaküsimusi ja ressursitõhusust, et saavutada strateegias „Euroopa 2020” 

kehtestatud eesmärgid; 

 

5. on teadlik asjaolust, et 2015. aasta on keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse 

komisjoni vastutusalasse kuuluvate uute mitmeaastaste programmide (liidu kolmas 

tervisevaldkonna tegevusprogramm (2014–2020), keskkonna ja kliimameetmete 

programm (LIFE) ja liidu kodanikukaitse mehhanism (2014–2020)) eduka 

rakendamise seisukohast väga oluline; rõhutab sellest lähtuvalt, et äärmiselt oluline on 

teha vajalikud eraldised, et saavutada nende uute programmide täielik potentsiaal; 

 

6. juhib tähelepanu asjaolule, et toetusesaajate kõikide taotluste täitmiseks tuleb 

kulukohustuste ja maksete assigneeringute vahel leida nõuetekohane tasakaal; 

 

                                                 
1 Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks 

mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884). 
2 ELT C 373, 20.12.2013, lk 1. 
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7. märgib, et programmi LIFE jaoks kättesaadavaid maksete assigneeringuid on 

võrreldes 2014. aasta eelarvega suurendatud – keskkonna allprogrammi puhul 23,3 

miljonit eurot (+7,67 %) ja kliima allprogrammi puhul 7,2 miljonit eurot (+7,13 %); 

märgib, et kuigi kliima allprogrammi eraldistest peaks 2015. aasta vajaduste täitmiseks 

piisama, võivad maksete assigneeringud keskkonna allprogrammi eelarveridadel 2015. 

aasta oktoobris otsa lõppeda; ootab komisjonilt ja nõukogult seetõttu selle tagamist, et 

maksete assigneeringute lõppemise korral tehakse kättesaadavaks piisavad vahendid; 

 

8. rõhutab, kui hädavajalik on aidata Euroopal kriisist toibuda; märgib, et kulutuste 

kavaga püütakse ergutada keskkonna- ja kliimaeesmärkide rakendamist ja nende 

integreerimist muudesse poliitikavaldkondadesse ning muuta Euroopa 

keskkonnateadlikumaks; on täiesti teadlik asjaolust, et need poliitikavaldkonnad ja 

rahastamisvahendid, mis kuuluvad keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni 

vastutusalasse, on väiksed ega saa nii palju tähelepanu kui muud programmid ja 

fondid; tunneb seetõttu vajadust mitte nõustuda eelarveridade vahendite täiendava 

vähendamisega, kuna selle tagajärjed ei oleks talutavad; kutsub eelkõige liikmesriike 

ja piirkondi üles käsitama keskkonna- ja kliimasõbralike poliitikasuuniste, meetmete ja 

projektide rakendamist majanduskasvu edendamise võimalusena, mitte koormana; 

 

9. märgib, et 2015. aasta eelarve reaalmaht on 2013. aasta eelarvest väiksem; nõuab 

sellega seoses tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid teeksid kõik endast oleneva, et 

tagada kõikide partnerluslepingute ja tegevusprogrammide kiire vastuvõtmine ja mitte 

kaotada uute investeerimisprogrammide rakendamisel veel rohkem aega; rõhutab, kui 

oluline on, et komisjon toetaks riikide administratsioone täielikult protsessi kõikides 

etappides; 

 

10. tuletab meelde, et Horisont 2020 aitab kaasa keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse 

komisjoni eesmärkide saavutamisele teadusprojektidega sellistes valdkondades nagu 

kliima, tervishoid, keskkond ja eelkõige taastuvenergia tootmine innovaatiliste 

lahenduste abil; kinnitab, et kavatseb kindlasti jälgida projektide kooskõla vastavate 

eesmärkidega ja nende elluviimise edenemist; 

 

11. toonitab, kui olulised on detsentraliseeritud asutused (Euroopa Toiduohutusamet, 

Euroopa Ravimiamet, Euroopa Keskkonnaamet, Haiguste Ennetamise ja Tõrje 

Euroopa Keskus, Euroopa Kemikaaliamet) Euroopa Liidu poliitika ja programmide 

rakendamise jaoks; rõhutab, et kõikide ametite eelarve- ja inimressursse on vaja 

üksikjuhtumipõhiselt hinnata ning neile tuleb tagada 2015. aasta eelarves ja 

järgnevatelgi aastatel piisavad rahalised vahendid ja personal, mis võimaldaksid neil 

seadusandliku institutsiooni poolt antud ülesandeid nõuetekohaselt täita;  

 

12. on veendunud, et detsentraliseeritud asutused peavad sarnaselt teiste institutsioonidega 

andma oma õiglase panuse kulude kokkuhoidu; toetab täielikult kava vähendada 2017. 

aasta lõpuks personali järk-järgult 5 %, võttes aluseks 1. jaanuaril 2013. aastal 

kehtinud heakskiidetud ametikohtade loetelud; 

 

13. juhib tähelepanu asjaolule, et toetuste haldamise ülesanne, mis on programmi LIFE 

oluline osa, antakse Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusametile 
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(EASME); märgib, et programmi LIFE selle osa allhanke (+/- 206 miljonit eurot) 

kohta koostatakse EASMEga vastastikuse mõistmise memorandum, mille üle peetavad 

läbirääkimised on lõppjärgus; rõhutab, et kui memorandum allkirjastatakse, 

delegeeritakse EASME-le vastavad tegevusassigneeringud; 

 

14. on teadlik asjaolust, et 2015. aasta eelarveprojektis näeb komisjon Euroopa 

Kemikaaliameti jaoks ette 5,5 miljoni euro suuruse toetuse tegevuseks biotsiide 

käsitlevate õigusaktide ja ohtlike kemikaalide importi ja eksporti käsitlevate 

õigusaktide valdkonnas, lähtudes eeldusest, et Euroopa Kemikaaliamet saab 

tööstusharult tasudena 3,25 miljonit eurot; kutsub komisjoni üles tagama, et 2015. 

aasta tasude assigneeringute nappuse korral tehakse kättesaadavaks piisavad vahendid; 

palub, et ametitealane institutsioonidevaheline töörühm uuriks ametite rahastamise 

selgeid ja läbipaistvaid eeskirju;  

 

15. märgib, et Euroopa Ravimiametile on vastavalt ameti taotlusele ja komisjoni 

heakskiidule 2015. aastaks ette nähtud 31,516 miljonit eurot; on teadlik asjaolust, et 

sellele summale lisandub 2013. aasta eelarve täitmise tulemina veel 1,499 miljonit 

eurot, mis tähendab 2015. aastaks 33,015 miljoni euro suurust kogutoetust; juhib 

tähelepanu asjaolule, et kavandatav panus ei hõlma täiendavaid toetusi, mis on seotud 

ravimiohutuse järelevalvet käsitlevate õigusaktide rakendamisega, kuna selle tegevuse 

kulud tuleb katta tasudest; tuletab meelde, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 

(EL) nr 658/20141 jõustus 2014. aasta juulis ning et amet peab kohandama oma 

olemasolevaid inimressursse ja rahalisi vahendeid nii, et katta ka ravimiohutuse 

järelevalve alane tegevus; rõhutab, et Euroopa Ravimiamet on üks neist ametitest, 

mille töö on suunatud tööstusele ja millele ei ole viimase nelja aasta jooksul antud 

ravimiohutuse õigusaktide rakendamiseks ühtegi lisaametikohta, mille tagajärjel on 

dokumentide töötlemine aeglasemaks muutunud; 
 

16. rõhutab, et katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed on väärtuslikud vahendid, mille 

abil algatada uusi tegevusi ja poliitikameetmeid; kordab, et minevikus on edukalt 

rakendatud mitut keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni ideed; kasutab 

neid vahendeid seega edaspidigi; ergutab kasutama täielikult ära iga rubriigi 

olemasolevat varu; 

 

17. ei ole üldjoontes veendunud, et teenuste allhange töötajate arvu vähendamiseks 

töökohtade loetelus on pikas perspektiivis kulutõhusam, kuna töövõtjad vajavad 

järelevalvet ja juhtimist ning soovivad teenida samal ajal ka kasumit. 

. 

                                                 
1  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 658/2014 Euroopa Ravimiametile 

(EMA) inimtervishoius kasutatavate ravimite ravimiohutuse järelevalve toimingute eest makstavate tasude kohta 

(ELT L 189, 27.6.2014, lk 112). 
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