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 ET 

ETTEPANEKUD 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada 

oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. toonitab, et 2019. aasta eelarve projekti kõigist kulukohustustest on 20,1 % seotud 

kliimaga; peab kahetsusväärseks, et hoolimata eesmärgist, et liidu eelarve kulutustest 

oleks 20 % seotud kliimamuutustega, annaks liidu eelarve suundumus praeguse 

mitmeaastase finantsraamistiku perioodil selleks ainult 19,3 %; rõhutab, et tuleb teha 

kõik, et saavutada eesmärgiks seatud 20 %; rõhutab, et asjakohasel tasemel rahaline 

toetus on kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise seisukohast kriitilise 

tähtsusega; 

2. märgib, et 8,2 % kõigist kulukohustustest on seotud liigirikkuse taastamisega; nõuab 

bioloogilise mitmekesisuse kaitsele piisavate rahaliste vahendite eraldamist; tuletab 

meelde, et komisjoni teatise „Euroopa eelarve 2020“ kohaselt on tuleb bioloogilise 

mitmekesisusega seotud meetmed integreerida kogu liidu eelarvesse, et rahastada liidu 

bioloogilise mitmekesisuse 2020. aasta strateegiat ja selle eesmärki peatada bioloogilise 

mitmekesisuse vähenemine ja taastada liigirikkus liidus; 

3. märgib, et programmile LIFE mõeldud kulukohustusi on suurendatud 31,3 miljoni euro 

võrra (+6 %); peab kahetsusväärseks, et programmi LIFE osakaal 2019. aasta eelarve 

projektis on vaid 0,3 %;  

4. võtab teadmiseks, et tervishoiu jaoks kavandatud kulukohustuste maht on 68,3 miljonit 

eurot (+2,9 %) ja maksete maht 61,3 miljonit eurot (+9,6 %); peab kahetsusväärseks, et 

see summa moodustab 2019. aasta eelarveprojektist vaid 0,04 % ja rubriigi 3 mahust 1,8 

% (kulukohustustena); 

5. on seisukohal, et tervishoiuressursse tuleks suurendada, eelkõige neid, mis on ette 

nähtud vaimuhaiguste uuringuteks; palub komisjonil uurida, milliseid programme ta 

võiks rakendada nimetatud valdkonna teadus- ja arendustegevuse jaoks ettenähtud 

summade suurendamiseks mitmeaastase finantsraamistiku järgmisel perioodil, ja anda 

sellest parlamendile aru; 

6. võtab teadmiseks toidu ja sööda jaoks kavandatud 297,7 miljonit eurot 

kulukohustustena (+6,3 %) ja 245,8 miljonit eurot maksetena (-1 %); peab 

kahetsusväärseks, et see summa moodustab 2019. aasta eelarveprojektist vaid 0,18 % ja 

rubriigi 3 mahust 8 % (kulukohustustena);  

7. märgib, et liidu kodanikukaitse mehhanismile – liidu solidaarsuse nurgakivi – mõeldud 

kulukohustusi on suurendatud (149,6 miljonit eurot, +350 %); rõhutab, et see 

suurendamine on vajalik, kuna 2019. aasta eelarveprojekt sisaldab mõju, mida avaldab 

komisjoni ettepaneku liidu kodanikukaitse mehhanism läbi vaadata; 

8. märgib, et võrreldes 2018. aasta eelarvega ei muudeta 2019. aasta eelarveprojektis 

lubatud alalisi ja ajutisi ametikohti Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuses, 

Euroopa Keskkonnaametis ja Euroopa Ravimiametis, nimetatud ametikohtade arv 
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suureneb aga Euroopa Toiduohutusametis (+ 1)1 ja Euroopa Kemikaaliametis (+3); 

toonitab, et vajaduse korral tuleb nendele ametitele eraldada rohkem rahalisi ja 

inimressursse, et nad saaksid täita oma volitusi ja ülesandeid ning edendada liidus 

teaduspõhist lähenemisviisi; 

9. võtab teadmiseks, et 2019. aasta eelarveprojektis Euroopa Kemikaaliameti jaoks lubatud 

ajutiste ametikohtade arvu suurendatakse kolme võrra; juhib tähelepanu asjaolule, et 

sellise suurendamise eesmärk on tuua Euroopa Kemikaaliameti biotsiididega seotud 

ressursid algselt ettenähtud tasemele lähemale ning kompenseerida 2018. aastal puudu 

jäänud ressursse; märgib aga, et Euroopa Kemikaaliametile on Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu muudetud direktiivi 2008/98/EÜ2 (jäätmete raamdirektiiv) alusel määratud 

lisaülesandeid, mille jaoks 2019. aasta eelarveprojektis ei ole ette nähtud ühtegi 

ametikohta ega rahastamist; märgib ka, et Euroopa Kemikaaliametile nähakse pärast 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 850/20043 (püsivate orgaaniliste 

saasteainete kohta) käimasolevat uuesti sõnastamist ja seoses ELi 

mürgistusteabekeskusega ette veel uusi ülesandeid, ning nõuab, et Euroopa 

Kemikaaliametile tehtaks kättesaadavaks piisavad vahendid nimetatud uute ülesannete 

täitmiseks; 

10. rõhutab, et lisaks olemasolevate ülesannete märkimisväärsele suurendamisele on 

Euroopa Keskkonnaametile pandud uusi kohustusi, mis toovad kaasa selle ameti 

finants- ja personalivajaduse suurenemise, arvestades siiski töötajate arvu vähendamise 

ja eelarve stabiliseerimise eesmärke; rõhutab, et ilma ameti ametikohtade loetelu 

täiendamiseta tekib oht, et tekivad tõsised häired Euroopa Keskkonnaameti suutlikkuses 

keskkonnapoliitika väljatöötamist ja rakendamist liidu ja riiklikul tasandil toetada; 

11. märgib, et Ühendkuningriigi otsuse tõttu liidust välja astuda suurenevad 2019. aastal nii 

Euroopa Keskkonnaameti töökoormus kui ka eelarvevajadused; on veendunud, et 

piiratud ajaks tuleks lubada rahaliste vahendite ja personali suurendamist, et Euroopa 

Keskkonnaamet üle viia ja säilitada kriitilise tähtsusega teadmised ja oskused, mida ta 

vajab, et jätkata oma ülesannete tulemuslikku täitmist ja alustada taas praegu 

edasilükatud tegevusi; 

12. palub komisjonil kiiresti rakendada keskkonna, rahvatervise ja toiduohutuse valdkonna 

katseprojekte ja ettevalmistavaid meetmeid; 

13. tuletab meelde, et keskkonna, rahvatervise ja toiduohutuse valdkonna katseprojekte ja 

ettevalmistavaid meetmeid tuleks piisavalt rahastada kogu nende olelusringi vältel, nii 

                                                 
1   Euroopa Toiduohutusamet on taotlenud täiendavat ametikohta, et täita Brüsselis asuva 

ELi ametite tugiteenistuse üksuse juhataja ametikoht; selle ametikoha rahastamine 

jagatakse ELi ametite vahel, ilma et selleks oleks vaja täiendavat eelarvet; 
2   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiiv 2004/98/EÜ, mis 

käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid (ELT L 312, 

22.11.2008, lk 3), mida hiljuti muudeti Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2018. 

aasta direktiiviga (EL) 2018/851 (ELT L 150, 14.6.2018, lk 109). 
3   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 850/2004 

püsivate orgaaniliste saasteainete kohta ning millega muudetakse direktiivi 

79/117/EMÜ (ELT L 158, 30.4.2004, lk 7). 
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 ET 

et nad suudaksid saavutada oma täieliku potentsiaali; 

14. tuletab meelde põhimõtet, mille kohaselt maksumaksjate ja tarbijate ees on 

aruandekohustus, ning nõuab seetõttu tugevat iga-aastast eelarvedistsipliini, et võtta 

arvesse kodanike rahalist koormust; rõhutab, et praeguste poliitikameetmete, 

programmide ja meetmete kulutõhusus tuleks igal aastal üle vaadata ning vajaduse 

korral tuleks võtta asjakohaseid meetmeid. 

 



 

PE623.639v02-00 6/7 AD\1161676ET.docx 

ET 

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA NÕUANDVAS KOMISJONIS 

Vastuvõtmise kuupäev 30.8.2018    

Lõpphääletuse tulemus +: 

–: 

0: 

40 

6 

1 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Paul Brannen, Soledad 

Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, 

Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio 

Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens 

Gieseke, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, 

Urszula Krupa, Giovanni La Via, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, 

Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. 

Piecha, Pavel Poc, John Procter, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-

Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Adina-Ioana 

Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliikmed 

Guillaume Balas, Cristian-Silviu Buşoi, Elena Gentile, Anja Hazekamp, 

Norbert Lins, Younous Omarjee, Christel Schaldemose, Bart Staes, 

Keith Taylor, Carlos Zorrinho 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliikmed (art 200 lg 2) 

Olle Ludvigsson 

 



 

AD\1161676ET.docx 7/7 PE623.639v02-00 

 ET 

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS 

40 + 

EFDD Piernicola Pedicini 

GUE/NGL Stefan Eck, Anja Hazekamp 

PPE Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Angélique 

Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, 

Françoise Grossetête, Giovanni La Via, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie 

Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean 

S&D Guillaume Balas, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, 

Elena Gentile, Karin Kadenbach, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, 

Massimo Paolucci, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, 

Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho 

VERTS/ALE Margrete Auken, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Bart Staes, Keith Taylor 

 

6 – 

ECR Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, 

Jadwiga Wiśniewska 

 

1 0 

GUE/NGL Younous Omarjee 

 

Kasutatud tähised: 

+ : poolt 

– : vastu 

0 : erapooletuid 

 

 

 


