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EHDOTUKSET 

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 

vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 

jonka se myöhemmin hyväksyy: 

1. toteaa, että komission esitys EU:n talousarvioksi vuodeksi 2015 on – erityisvälineet 

mukaan luettuina – 145 599,3 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina ja 

142 137,3 miljoonaa euroa maksumäärärahoina ja että maksusitoumusmäärärahoja on 

lisätty 2,1 prosenttia ja maksumäärärahoja 1,4 prosenttia verrattuna vuoden 2014 

talousarvioon, sellaisena kuin se on muutettuna lisätalousarvioesityksillä nro 2/14 ja 

3/14; 

 

2. palauttaa mieliin vuosia 2014–2020 koskevasta monivuotisesta rahoituskehyksestä ja 

uusista joustovälineistä äskettäin tehdyn sopimuksen, jossa määritellään tärkeimmät 

vuotuisia talousarvioita koskevat suuntaviivat aina vuoteen 2020 saakka; odottaa, että 

neuvosto ei pyri esittämään rajoittavia tulkintoja erityismääräyksistä; korostaa, että 

kaikkien vuotuisten talousarvioiden on oltava neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 

N:o 1311/20131 sekä talousarvion kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja 

moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen2 

mukaisia eikä niitä saa käyttää verukkeena monivuotisesta rahoituskehyksestä 

käytäville uusille neuvotteluille; on vakuuttunut siitä, että kaikki Euroopan kansalaiset 

pitävät suuressa arvossa ympäristönsuojelun korkeaa tasoa unionissa, terveyttä 

taloudellisen hyvinvoinnin edellytyksenä, elintarvike- ja rehuturvallisuutta sekä 

mekanismeja, joilla pyritään suojelemaan kansalaisia luonnonkatastrofeilta ja ihmisten 

aiheuttamilta katastrofeilta; 

 

3. korostaa, että uuden monivuotisen rahoituskehyksen toinen vuosi 2015 on tärkeä, jotta 

voidaan menestyksekkäästi toteuttaa kauden 2014–2020 uudet monivuotiset ohjelmat; 

tähdentää, että unionin keskeisten politiikkatoimien onnistumisen kannalta on 

olennaista, että kaikki ohjelmat käynnistetään ja saadaan pyörimään täydellä teholla 

mahdollisimman pian;  

 

4. painottaa, että on välttämätöntä ottaa ilmastoasiat ja resurssitehokkuus huomioon 

kaikessa unionin politiikassa, jotta Eurooppa 2020 -strategiassa asetetut tavoitteet 

voidaan saavuttaa; 

 

5. toteaa, että vuosi 2015 on tärkeä, jotta voidaan menestyksekkäästi toteuttaa 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan vastuulle 

kuuluvat uudet monivuotiset ohjelmat eli unionin kolmas terveysalan toimintaohjelma 

(2014–2020), ympäristö- ja ilmastotoimien ohjelma (Life) ja unionin 

pelastuspalvelumekanismi (2014–2020); toteaa myös, että näiden uusien ohjelmien 

täyden potentiaalin hyödyntäminen edellyttää, että niihin varataan riittävästi 

määrärahoja; 

                                                 
1 Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2. joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan 

monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884). 
2 EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1. 
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6. huomauttaa, että maksusitoumusmäärärahojen ja maksumäärärahojen välille on 

löydettävä asianmukainen tasapaino, jotta kaikki edunsaajien esittämät pyynnöt 

voidaan täyttää; 

 

7. toteaa, että Life-ohjelman käytettävissä olevia maksumäärärahoja on lisätty vuoden 

2014 talousarvioon verrattuna siten, että lisäystä on 23,3 miljoonaa euroa 

(7,67 prosenttia) ympäristöä koskevassa alaohjelmassa ja 7,2 miljoonaa euroa 

(7,13 prosenttia) ilmastotoimien alaohjelmassa; toteaa, että ilmastotoimien 

alaohjelman määrärahat riittänevät vuoden 2015 tarpeiden täyttämiseen, mutta 

ympäristöä koskevan alaohjelman budjettikohdissa maksumäärärahat saattavat olla 

vähissä lokakuussa 2015; odottaa siksi, että komissio ja neuvosto varmistavat 

resurssien riittävyyden, jos maksumäärärahat ovat vähissä; 

 

8. korostaa, että Eurooppaa on autettava toipumaan kriisistä; toteaa, että menotaulukossa 

kannustetaan sisällyttämään ympäristö- ja ilmastotavoitteet kaikkiin politiikkatoimiin 

ja parantamaan yleisesti ympäristötietoisuutta Euroopassa; on täysin tietoinen siitä, 

että ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan 

toimivaltaan kuuluvat politiikkatoimet ja rahoitusvälineet ovat pienimuotoisia eikä 

niihin kiinnitetä samassa määrin huomiota kuin muihin ohjelmiin ja rahastoihin; 

vastustaa kaikkia budjettikohtiin tehtäviä lisävähennyksiä, koska niiden vaikutukset 

olisivat rajuja; kehottaa erityisesti jäsenvaltioita ja alueita pitämään ympäristö- ja 

ilmastoystävällisten toimien ja hankkeiden toteuttamista mahdollisuutena edistää 

kasvua eikä rasitteena; 

 

9. toteaa, että vuoden 2015 talousarvio on reaaliarvoltaan pienempi kuin vuoden 2013 

talousarvio; kehottaa tässä yhteydessä komissiota ja jäsenvaltioita edistämään kaikin 

mahdollisin tavoin kaikkien kumppanuussopimusten ja toimenpideohjelmien pikaista 

hyväksymistä, jotta uusien investointiohjelmien toteuttamiseen ei hukattaisi enempää 

aikaa; korostaa, että komission on annettava täysi tukensa kansallisille hallinnoille 

prosessin kaikissa vaiheissa; 

 

10. muistuttaa, että Horisontti 2020 -ohjelmalla edistetään ympäristön, kansanterveyden ja 

elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan toimivaltaan kuuluvia tavoitteita 

tutkimushankkeissa, jotka koskevat ilmasto-, terveys- ja ympäristöalaa sekä erityisesti 

uusiutuvan energian tuotantoa innovatiivisten ratkaisujen avulla; vahvistaa olevansa 

sitoutunut seuraamaan hankkeiden ja tavoitteiden vastaavuutta sekä täytäntöönpanon 

edistymistä; 

 

11. tähdentää erillisvirastojen (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, Euroopan 

lääkevirasto, Euroopan ympäristökeskus, Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus 

sekä Euroopan kemikaalivirasto) ratkaisevaa merkitystä unionin politiikkatoimien ja 

ohjelmien täytäntöönpanossa; korostaa, että kaikkien virastojen talousarvio- ja 

henkilöresursseja on arvioitava tapauskohtaisesti ja että niille on myönnettävä vuoden 

2015 talousarviossa ja sitä seuraavina vuosina riittävästi määrärahoja ja henkilöstöä, 

jotta ne voivat asianmukaisesti hoitaa lainsäätäjän niille antamat tehtävät;  
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12. katsoo, että erillisvirastojen on osallistuttava oikeudenmukaisuuden nimissä säästöihin 

siinä kuin toimielintenkin; kannattaa täysin henkilöstön vähentämistä asteittain viidellä 

prosentilla vuoden 2017 loppuun mennessä, kun vertailukohtana käytetään 

1. tammikuuta 2013 alkaen sovellettua henkilöstötaulukkoa; 

 

13. huomauttaa, että avustusten hallinnointi, joka muodostaa merkittävän osan Life-

ohjelmasta, siirretään pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavalle 

toimeenpanovirastolle (EASME); toteaa, että kyseisen Life-ohjelman osan (noin 

206 miljoonaa euroa) ulkoistamista käsitellään viraston kanssa tehtävässä 

yhteisymmärryspöytäkirjassa, jota koskevat neuvottelut ovat loppuvaiheessa; 

tähdentää, että yhteisymmärryspöytäkirjan allekirjoittamisen jälkeen vastaavat 

toimintamäärärahat osoitetaan virastolle; 

 

14. ottaa huomioon, että komissio tukee vuoden 2015 talousarvioesityksessä Euroopan 

kemikaalivirastoa (ECHA) 5,5 miljoonalla eurolla biosidilainsäädäntöön sekä 

vaarallisten kemikaalien tuontia ja vientiä koskevaan lainsäädäntöön liittyvien toimien 

alalla, jolloin oletetaan, että virasto saa alan yrityksiltä maksuja 3,25 miljoonan euron 

edestä; kehottaa komissiota varmistamaan resurssien riittävyyden, jos maksuihin 

perustuvat määrärahat ovat vähissä vuonna 2015; pyytää erillisvirastoja käsittelevää 

toimielinten välistä työryhmää paneutumaan virastojen rahoitusta koskeviin selviin ja 

avoimiin sääntöihin;  

 

15. toteaa, että Euroopan lääkeviraston pyytämä rahoitusosuus vuodeksi 2015 on 

31,516 miljoonaa euroa ja että komissio on hyväksynyt pyynnön; toteaa, että tähän 

määrään on lisättävä vuoden 2013 tulos eli 1,449 miljoonaa euroa, joten vuoden 2015 

rahoitusosuus on kaikkiaan 33,015 miljoonaa euroa; huomauttaa, että ehdotetulla 

rahoitusosuudella ei kateta lääketurvatoimintaa koskevan lainsäädännön 

täytäntöönpanosta aiheutuvia mahdollisia lisäkustannuksia, koska kyseisen toiminnan 

kustannukset katetaan maksuilla; muistuttaa, että Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 658/20141 tuli voimaan heinäkuussa 2014 ja että viraston on 

mukautettava henkilöresurssejaan ja määrärahojaan kyetäkseen toteuttamaan 

lääketurvatoimintaa; korostaa, että Euroopan lääkevirasto on toimialaan kytköksissä 

oleva virasto, joka ei neljän viime vuoden aikana ole saanut yhtään uutta virkaa 

lääketurvatoimintaa koskevan lainsäädännön täytäntöönpanoon, mikä on pidentänyt 

asioiden käsittelyaikoja; 

16. korostaa, että pilottihankkeet ja valmistelutoimet ovat arvokkaita välineitä uusien 

toimien käynnistämiseksi; muistuttaa, että aiemmin on toteutettu menestyksekkäästi 

useita ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan 

esittämiä hankkeita ja toimia; pyrkii jatkossakin käyttämään kyseisiä välineitä; 

kannustaa hyödyntämään täysipainoisesti kunkin otsakkeen liikkumavaraa; 

 

17. arvelee yleisesti, että yksiköiden ulkoistaminen, jonka tarkoituksena on henkilöstön 

vähentäminen henkilöstötaulukoissa, ei pitkällä aikavälillä lisää kustannustehokkuutta, 

                                                 
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 658/2014, annettu 15. toukokuuta 2014, Euroopan 

lääkevirastolle suoritettavista maksuista ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevan lääketurvatoiminnan 

toteuttamisen osalta (EUVL L 189, 27.6.2014, s. 112). 
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koska palveluntarjoajat tarvitsevat ohjausta ja opastusta samalla kun ne pyrkivät 

tuottamaan voittoa. 
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