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ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval 
eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. on rahul keskkonda, kliimameetmeid, rahvatervist ja toiduohutust käsitlevate 
eelarverubriikide üldise täitmisega komisjoni poolt 2017. aastal; 

2. on rahul tööga, mida on teinud viis detsentraliseeritud ametit, mis kuuluvad komisjoni 
pädevusalasse ning täidavad tehnilisi, teaduslikke või haldusülesandeid, mis aitavad 
liidu institutsioonidel kujundada ja ellu viia keskkonna, kliima-, rahvatervise ja 
toiduohutuse valdkonna poliitikat; on samuti rahul sellega, kuidas on täidetud 
kõnealuste ametite eelarvet; 

3. märgib, et Euroopa Kontrollikoda („kontrollikoda“) otsustas sel aastal oma 
aastaaruandes eelarveaasta 2017 eelarve täitmise kohta koos institutsioonide vastustega 
(„kontrollikoja aruanne“) mitte esitada hinnangut või hinnangulist veamäära valdkonna 
„Maaelu areng, turumeetmed, keskkond, kliimameetmed ja kalandus“ kohta, kuid andis 
ülevaate esinenud vealiikidest (peamiselt toetuskõlbmatud toetusesaajad, tegevused ja 
projektid ning rahastamiskõlbmatud kulud); märgib, et loodusvarade rubriigi veamäära 
(2,4 %) hindamise valimis olnud 230 tehingust olid ainult 6 seotud keskkonna, 
kliimameetmete ja kalandusega; märgib, et veamäära ei arvutatud rubriigi 3 kohta, mis 
hõlmab kulutusi tervishoiule ning toidu- ja söödaohutust;

Keskkond ja kliimameetmed

4. märgib, et 2017. aastal tähistati programmi LIFE 25. aastapäeva; rõhutab, et 
programmist eraldati 139 uue projekti kaasrahastamiseks 222 miljonit eurot; 

5. rõhutab, et programmi LIFE maksete hilinemise vähendamiseks tuleb teha täiendavaid 
jõupingutusi, kuna 2017. aastal ületas ametliku maksetähtaja 5,8 % maksetest (2016. 
aastal 3,9 %, 2015. aastal 12 %);

6. märgib, et programmi LIFE vahehinnang, mis hõlmas aastaid 2014–2015, avaldati 
2017. aastal; märgib, et kuna enamik projekte ei olnud veel alanud ja mõni projekt oli 
lõppenud, keskenduti hindamisel peamiselt programmi LIFE eesmärkide saavutamiseks 
kehtestatud protsessidele ning jõuti järeldusele, et programm LIFE pakub liidu 
lisaväärtust, kuid toodi samas ka välja võimalused seda parandada; rõhutab, et toetuste 
haldamise menetlusi, eelkõige taotlus- ja aruandlusprotsesse tuleb nii lihtsustada kui ka 
märkimisväärselt kiirendada;

7. märgib, et Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusametiga (EASME) 
sõlmitud teenuste sisseostmise koostöölepingu tingimused tähendavad, et keskkonna 
peadirektoraadi personali seis on seoses programmiga LIFE väga pingeline, mis võib 
nõuda peadirektoraadi töömeetodite ja korralduse täiendavat läbivaatamist; 

8. rõhutab, et keskkonna peadirektoraadi ja kliimameetmete peadirektoraadi auditeeritud 
sisekontrollisüsteemid on ainult osaliselt mõjusad, kuna mõne väga olulise soovitusega 
tuleb vastavalt kokkulepitud tegevuskavadele veel tegeleda;
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9. märgib, et kliimameetmete peadirektoraat korraldati alates 1. oktoobrist 2017 ümber, et 
kaotada ühiste ressursside direktoraat ENV/CLIMA, kaasa arvatud selle eelarve- ja 
finantsüksus, ning et ühiste ressurssidega direktoraadi finantstegevus, haldustugi, 
sisekommunikatsioon ja infotehnoloogia kuuluvad nüüd täielikult kliimameetmete 
peadirektoraadi alla; 

10. rõhutab, et kliimameetmete peadirektoraat ja eelarve peadirektoraat jälgivad 
mitmeaastases finantsraamistikus ette nähtud 20 %-list kliimamuutuse küsimuse 
integreerimise eesmärki ning kliimameetmete peadirektoraat aitab teistel 
peadirektoraatidel kliimamuutuse küsimust oma tegevusse integreerida; peab 
kahetsusväärseks, et 2017. aastal kulutati üksnes 19,3 % liidu eelarvest kliimaga seotud 
tegevusele ning hinnangute kohaselt on see näitaja ajavahemikul 2014–2020 keskmiselt 
vaid 18,8 %;

11. on mures asjaolu pärast, et kliimameetmete peadirektoraadi 2017. aasta tegevusaruandes 
korratakse mainega seotud põhjustel reservatsiooni, mis puudutab ELi heitkogustega 
kauplemise süsteemi (ELi HKS) üleliidulises registris tuvastatud allesjäänud olulisi 
julgeolekupuudusi;

Rahvatervis

12. tunneb heameelt asjaolu üle, et nii kolmanda terviseprogrammi („terviseprogramm“) 
kulukohustuste kui ka maksete assigneeringud täideti täies ulatuses; märgib, et suuremat 
osa terviseprogrammi meetmetest viib ellu Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja 
Toiduküsimuste Rakendusamet (Chafea);

13. rõhutab, et tervise ja toiduohutuse peadirektoraat viis 2017. aastal lõpule 
terviseprogrammi vahehindamise, mis hõlmas aastaid 2014–2016 ning milles jõuti 
järeldusele, et terviseprogramm on andnud käegakatsutavaid tulemusi ja on 
liikmesriikide vajaduste seisukohast väga asjakohane, ning soovitati tugevdada 
jõupingutusi liidu lisaväärtuse saavutamiseks, suurendada koostoimet ning tagada 
koostöö kaudu teiste liidu rahastamisvahenditega paremad tulemused;

14. tunneb heameelt, et haruldasi ja komplekshaigusi põdevate patsientide teenindamiseks 
on loodud 24 Euroopa tugikeskuste võrgustikku, mille 26 riigi, st 25 liikmesriigi ja 
Norra rohkem kui 300 haiglas on 900 väga spetsialiseerunud tervishoiuüksust;

Toiduohutus, loomatervis, loomade heaolu ning taimetervis

15. tunneb heameelt asjaolu üle, et nii toiduohutuse, loomatervise, loomade heaolu ning 
taimetervise programmidele ette nähtud kulukohustuste kui ka maksete assigneeringud 
täideti täies ulatuses;

16. peab kahetsusväärseks, et tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi keskmine allesjäänud 
veamäär oli kogu toidu- ja söödaohutuse valdkonna 2017. aasta tegevuse puhul 2,5 %, 
mis ületas olulisuse piirmäära (2 %); märgib, et selle põhjuseks on liikmesriikide 
kulunõuete üledeklareerimine, mis on tingitud ühe liikmesriigi nõuete haldamises ja 
kontrollimises tehtud struktuurimuudatustest; palub tervise ja toiduohutuse 
peadirektoraadil võtta kõik vajalikud meetmed tagamaks, et see enam ei korduks, ning 
kasutada selleks näiteks suuremas ulatuses lihtsustamismeetmeid, mida võimaldab 
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finantsmäärus;

17. rõhutab, et tervise ja toiduohutuse peadirektoraat avaldas 2017. aastal toidutarneahela 
ühise finantsraamistiku 2014–2020 kohta vahehinnangu, milles jõuti järeldusele, et 
praegune raamistik toimib hästi ja aitab saavutada ELi lisaväärtust; märgib, et komisjon 
töötab kontrollikoja soovituse põhjal välja toidutarneahela kulutasuvuse analüüsi 
metoodikat, et muuta liidu rahastatavate sekkumiste tulevased majanduslikud hinnangud 
usaldusväärsemaks;

18. on olemasolevate andmete ja täitmisaruande põhjal seisukohal, et komisjoni tegevusele 
võib seoses 2017. aasta keskkonna- ja kliimapoliitika, rahvatervise ja toiduohutuse 
valdkonna kuludega heakskiidu anda.
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