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EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset mietintöön, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. pitää tärkeänä unionin roolia ympäristön laadun säilyttämisessä, suojelussa ja 
parantamisessa ja ilmastonmuutoksen, ekosysteemien heikentymisen ja biologisen 
monimuotoisuuden häviämisen torjunnassa; huomauttaa, että unionin on lunastettava 
sitoumuksensa toimia edelläkävijänä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden 
täytäntöönpanossa, ja toteaa, että tämä tarjoaa globaalin etenemissuunnitelman 
kestävämpiä, tasa-arvoisempia ja vauraampia yhteiskuntia varten maapallon 
kantokyvyn puitteissa; muistuttaa unionin Pariisin sopimuksen mukaisista velvoitteista 
ja pakottavasta tarpeesta siirtyä vähähiiliseen, kestävään kiertotalouteen;

2. katsoo, että neuvottelut, joita käydään omista varoista ja vuosien 2021–2027 
monivuotisesta rahoituskehyksestä, myös brexitin yhteydessä, ovat tilaisuus parantaa 
EU:n talousarvion tulopuolen kestävyyttä ja avoimuutta, tehdä unionista entistä 
autonomisempi ja viime kädessä tehostaa unionin talousarvion muutosvoiman 
hyödyntämistä; kehottaa uudistamaan perusteellisesti omien varojen järjestelmää, 
poistamaan kaikki rahoitusosuuksiin tehtävät korjaukset ja ottamaan käyttöön uusia 
rahoituksen lähteitä, jotka ovat täysin muun muassa ympäristöä, terveydenhuoltoa ja 
ilmastoa koskevien unionin politiikkojen mukaisia;

3. painottaa, että Life-ohjelma on ympäristö- ja ilmastotoimia koskevan unionin 
lainsäädännön pääasiallinen täytäntöönpano-ohjelma; panee merkille, että huomattava 
osa ehdotetusta Life-ohjelman määrärahojen lisäyksestä vuosina 2021–2027 on ohjattu 
uudelle ”Siirtyminen puhtaaseen energiaan” -aliohjelmalle; kannattaa puhdasta 
energiasiirtymää koskevan kattavan ohjelman perustamista, mutta katsoo, että se ei saa 
tapahtua luonnolle ja biologiselle monimuotoisuudelle, kiertotaloudelle sekä 
ilmastonmuutokseen sopeutumiselle ja sen hillitsemiselle osoitettavan rahoituksen 
kustannuksella; muistuttaa kehotuksestaan vähintään kaksinkertaistaa Life-ohjelman 
määrärahat 6,442 miljardiin euroon kiinteinä (vuoden 2018) hintoina ja kehottaa 
osoittamaan erityisiä määrärahoja biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä ja Natura 
2000 -verkoston hallinnointia varten;

4. pitää myönteisenä Euroopan horisontti -ohjelman määrärahoille ehdotettua lisäystä ja 
etenkin Terveys-ohjelman (6,83 miljardia euroa), Ilmasto, energia ja 
liikkuvuus -ohjelman (13,31 miljardia euroa) ja Elintarvikkeet ja 
luonnonvarat -ohjelman (8,87 miljardia euroa) yhteydessä tehtävälle tutkimukselle ja 
innovoinnille kohdistettuja määrärahoja; palauttaa kuitenkin mieliin kehotuksensa lisätä 
9. puiteohjelman rahoitusta ja nostaa sen määrärahat ainakin 116,895 miljardiin euroon, 
pitää Ilmasto, energia ja liikkuvuus -klusterin (15,94 prosenttia) ja Elintarvikkeet ja 
luonnonvarat -klusterin (10,63 prosenttia) osuudet ennallaan sekä lisätä Terveys-
klusterin osuus vähintään 9,7 prosenttiin 8. puiteohjelman mukaisesti; kehottaa lisäksi 
kohdentamaan merkittävän määrän rahoitusta näiden alojen perustutkimukseen;

5. on ilahtunut siitä, että Verkkojen Eurooppa -välineen energia-alan määrärahoja on 
nostettu tuntuvasti 7,675 miljardiin euroon kiinteinä (vuoden 2018) hintoina kaudeksi 
2021–2027; 
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6. esittää vakavan huolensa ehdotuksesta vähentää terveysalan toimintaohjelman 
rahoitusta; toistaa kehotuksensa palauttaa terveysalan toimintaohjelma vankaksi 
itsenäiseksi ohjelmaksi ja lisätä sen rahoitusta seuraavassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä 2021–2027, jotta kansanterveyttä, terveydenhuoltojärjestelmiä ja 
ympäristöön liittyviä terveysongelmia koskevat kestävän kehityksen tavoitteet voidaan 
toteuttaa ja varmistetaan, että rajat ylittäviin haasteisiin keskittyvälle terveyden alan 
toimintapolitiikalle asetetaan kunnianhimoiset tavoitteet, mukaan luettuina erityisesti 
syövän torjuntaa, kroonisten sairauksien ennaltaehkäisyä ja mikrobilääkeresistenssin 
ehkäisemistä koskevien EU:n yhteisten toimien merkittävä lisääminen sekä rajat 
ylittävän terveydenhoidon saatavuuden helpottaminen;

7. pitää valitettavana nykyisen ilmastoon liittyvän menotavoitteen saavuttamatta jäämisen 
riskiä ja panee tältä osin merkille ehdotuksen nostaa kyseinen tavoite vähintään 25 
prosenttiin EU:n vuosien 2021–2027 talousarviosta; kehottaa kuitenkin asettamaan 
ilmastoon liittyville menoille aiempaa kunnianhimoisemman, 30 prosentin osuutta 
unionin vuosien 2021–2027 talousarviosta koskevan tavoitteen, jotta voidaan saavuttaa 
ja panna täytäntöön Pariisin sopimuksen tavoitteet sekä ottaa huomioon ilmastotoimien 
kasvava merkitys ja kiireellisyys samoin kuin tarve lisätä ilmastodiplomatiaan liittyviä 
toimia; kehottaa kehittämään luotettavan ja avoimen menettelyn tavoitteen toteutumisen 
seuraamiseen; kehottaa lisäksi toteuttamaan toimia, joilla voidaan varmistaa, että 
talousarvion rakenne ja toteuttaminen eivät ole ristiriidassa EU:n ilmasto- ja 
energiatavoitteiden saavuttamisen kanssa;

8. katsoo, että vuosien 2021–2027 monivuotisesta rahoituskehyksestä olisi poistettava 
kaikki välitön tai välillinen tuki fossiilisille polttoaineille;

9. pitää huolestuttavana ehdotusta vähentää ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan toimivallan piiriin kuuluvien hajautettujen 
virastojen (Euroopan kemikaalivirasto, Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus, 
Euroopan ympäristökeskus, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen ja Euroopan 
lääkevirasto) määrärahoja 5 prosentilla; kehottaa osoittamaan mahdollisuuksien mukaan 
hajautetuille virastoille enemmän taloudellisia ja henkilöstöresursseja kunkin viraston 
tarpeiden mukaisesti ja pitämään määrärahat reaalimääräisesti vähintään vuosien 2014–
2020 tasolla, etenkin jos virastoille annetaan uusia tehtäviä, kuten Euroopan 
kemikaaliviraston ja Euroopan ympäristökeskuksen tapauksessa; korostaa, että nämä 
virastot tarvitsevat riittävästi rahoitusta, jotta voidaan lujittaa tieteeseen perustuvaa 
sääntelyä ja vahvistaa kansalaisten luottamusta unionin päätöksentekoon;

10. muistuttaa, että Euroopan ympäristökeskuksen tehtävänä on auttaa unionia ja 
jäsenvaltioita tekemään tietoon perustuvia päätöksiä ympäristön suojelemisesta ja sen 
tilan kohentamisesta, ympäristönäkökohtien sisällyttämisestä talouspolitiikkaan ja 
toimista kestävyyden lisäämiseksi; korostaa, että komissio on osoittanut 
ympäristökeskukselle lisätehtäviä, joita ovat esimerkiksi uuden lainsäädännön ja 
toimintapolitiikan kehityksen seuranta vähähiilisen talouden, kiertotalouden 
toimintasuunnitelman ja kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanon alalla, ja 
korostaa, että tämän pitäisi näkyä asiaankuuluvasti viraston määrärahoissa, joiden pitäisi 
olla ainakin reaalimääräisesti vakaat vuosien 2021–2027 talousarviossa;
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11. suhtautuu myönteisesti ehdotukseen kierrättämättömän pakkausmuovijätteen määrään 
perustuvien omien varojen järjestelmästä; korostaa, että ohjaavalla vaikutuksella on 
jätehierarkian mukaisesti ensisijaisesti pyrittävä ehkäisemään jätteiden muodostumista, 
ja kehottaa komissiota tarkastelemaan mahdollisuuksia ohjata järjestelmän tuottamat 
tulot pakkausmuovijätteen kierrätystavoitteiden edistämiseen; kehottaa kehittämään 
vaikuttavia rekisteröinti- ja valvontamekanismeja sekä selkeyttämään 
laskentamenetelmää;

12. kehottaa pitämään vaiheesta 4 (2021) lähtien huomattavaa osaa kasvavista 
päästökauppajärjestelmän huutokauppatuloista EU:n omina varoina ja ohjaamaan ne 
asteittain unionin hankkeisiin, joilla pyritään edistämään unionin ilmasto- ja 
energiatavoitteiden mukaista rajatylittävää sähköinfrastruktuuria, uusiutuvaa energiaa ja 
energian varastointia sekä investointeja vähähiilisiin läpimurtoinnovaatioihin 
teollisuudessa; katsoo, että tämän olisi tapahduttava vaiheittain, jotta ilmasto- ja 
energiapolitiikoille osoitettuihin kansallisiin budjetteihin ei kohdistu paineita 
(päästökauppajärjestelmää koskevan direktiivin (direktiivi 2003/87/EY) mukaisesti 50 
prosenttia tuloista olisi osoitettava kyseisiin tarkoituksiin);

13. kehottaa tarkastelemaan samalla mahdollisuuksia ottaa käyttöön hiilipäästöjen 
rajaveromekanismi, jonka olisi unionin talousarvion uutena omana varana vaikutettava 
myös sen varmistamiseen, että kansainvälisen kaupan toimintaedellytykset ovat 
tasapuoliset, että tuotannon siirtoa halvan työvoiman maihin vähennetään ja että 
ilmastonmuutoksen kustannukset sisällytetään tuontituotteiden hintoihin;

14. katsoo, että kerosiinin verotusta koskevien yhdenmukaistettujen kansainvälisten toimien 
puuttuessa unionin olisi harkittava hiilipitoisuuteen perustuvaa ilmailuveroa 
lisäkannustimena, jolla edistetään tehokkaampia vähähiilisiä ilma-aluksia ja 
polttoaineita koskevaa tutkimus-, kehittämis- ja investointitoimintaa ja jolla voidaan 
hillitä ilmailun kasvavia päästöjä varmistaen samalla tasapuoliset toimintaedellytykset 
liikennealalla;

15. kannattaa meneillään olevia toimia finanssitransaktioveron käyttöön ottamiseksi ja 
katsoo, että osaa yhteisestä finanssitransaktioverosta olisi tulevaisuudessa käytettävä 
omien varojen lähteenä;

16. kehottaa siirtämään 25 prosenttia rakennerahastojen rakenneuudistusten tukiohjelman 
(SRSP) talousarviosta rakennerahastoihin, jotta osuus voidaan ohjata lisätukeen hiilestä 
riippuvaisille alueille, jotka kärsivät välttämättömästä rakenteellisesta siirtymästä 
vähähiiliseen talouteen aiheutuvista seurauksista; katsoo, että näiden alueiden olisi 
saatava tällaista lisätukea, jotta niitä voidaan auttaa saavuttamaan aluekehitysrahaston ja 
koheesiorahaston toimintapoliittinen tavoite 2 ja jotta voidaan helpottaa 
oikeudenmukaista siirtymää; toteaa, että päämääränä on tukea tällaisia alueita ja 
erityisesti niitä, jotka eivät voi saada tukea direktiivin 2003/87/EY mukaisesta 
modernisaatiorahastosta, edistämällä työntekijöiden uudelleensijoittamista, 
uudelleenkoulutusta ja ammattitaidon parantamista, koulutusta, aktiivisia 
työmarkkinapolitiikkoja ja uusien työpaikkojen kehittämistä esimerkiksi aloittelevissa 
yrityksissä harjoittaen tiivistä vuoropuhelua ja koordinointia työmarkkinaosapuolten 
kanssa;
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17. korostaa, että seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen meno- ja tulopuolta olisi 
käsiteltävänä yhtenä pakettina ja että parlamentin kanssa ei voida päästä 
yhteisymmärrykseen rahoituskehyksestä ilman omia varoja koskevaa yhteisymmärrystä.
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