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EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. pitää ympäristöä, ilmastotoimia, kansanterveyttä ja elintarvikkeiden turvallisuutta 
koskevien budjettikohtien yleistä toteutusastetta komissiossa vuonna 2017 tyydyttävänä; 

2. on tyytyväinen toimivaltaansa kuuluvien viiden hajautetun viraston työskentelyyn 
niiden hoitaessa teknisiä, tieteellisiä ja hallinnollisia tehtäviä, joilla autetaan unionin 
toimielimiä laatimaan ja harjoittamaan ympäristö-, ilmasto- ja kansanterveyspolitiikkaa 
sekä elintarvikkeiden turvallisuutta koskevaa politiikkaa; on myös tyytyväinen tapaan, 
jolla näiden virastojen talousarvioita on toteutettu; 

3. panee merkille, että tänä vuonna tilintarkastustuomioistuin päätti vuosikertomuksessaan 
varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamisesta, ettei se arvioi maaseudun 
kehittämisen, markkinatoimenpiteiden, ympäristön, ilmastotoimien ja kalastuksen alan 
virhetasoa vaan antaa tietoja alalla mahdollisesti esiintyvistä virhetyypeistä (pääasiassa 
tukeen oikeuttamattomat edunsaajat, toiminnot, hankkeet tai menot); toteaa, että 
luonnonvarojen alan virhetason (2,4 prosenttia) arvioimiseksi käytetyn otoksen 
230 tapahtumasta vain kuusi liittyi ympäristöön, ilmastotoimiin ja kalastukseen; toteaa, 
että otsakkeelle 3, joka kattaa terveyteen ja elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuuteen 
liittyvät menot, ei laskettu virhetasoa;

Ympäristö ja ilmastotoimet

4. panee merkille, että vuosi 2017 oli Life-ohjelman 25-vuotisjuhlavuosi; korostaa, että 
ohjelmasta osoitettiin 222 miljoonaa euroa 139 uuden hankkeen osarahoittamiseen; 

5. painottaa, että lisätoimia tarvitaan, jotta voidaan vähentää Life-ohjelman 
maksuviivästyksiä, sillä 5,8 prosenttia maksuista maksettiin lakisääteisten määräaikojen 
jälkeen vuonna 2017 (3,9 prosenttia vuonna 2016 ja 12 prosenttia vuonna 2015);

6. huomauttaa, että vuonna 2017 julkistettiin Life-ohjelman väliarviointi, joka kattaa 
vuodet 2014–2015; panee merkille, että useimmat hankkeet eivät olleet vielä 
käynnistyneet ja vain harvat olivat päättyneet, joten arvioinnissa keskityttiin pääasiassa 
prosesseihin, jotka oli otettu käyttöön Life-ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi, ja 
siinä todettiin, että Life-ohjelma tuottaa unionin lisäarvoa, mutta kiinnitettiin huomiota 
mahdollisiin parannuskohteisiin; painottaa, että avustusten hallinnointimenettelyjä, 
etenkin hakemus- ja raportointimenettelyjä, olisi paitsi yksinkertaistettava myös 
nopeutettava huomattavasti;

7. toteaa, että pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston kanssa 
tehtävää yhteistyötä koskevan ulkoistamispäätöksen henkilöstöä koskevat ehdot antavat 
ymmärtää, että ympäristöasioiden pääosaston henkilöstötilanne on erittäin tiukka Life-
ohjelman toimintojen osalta, mikä saattaa edellyttää pääosaston työmenetelmien ja -
järjestelyjen lisätarkastelua; 
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8. korostaa, että ympäristöasioiden pääosaston ja ilmastotoimien pääosaston tarkastetut 
sisäisen valvonnan järjestelmät olivat vain osittain vaikuttavia, sillä eräitä hyvin tärkeitä 
suosituksia oli vielä käsiteltävä hyväksyttyjen toimintasuunnitelmien mukaisesti;

9. panee merkille, että ilmastotoimien pääosastossa toteutettiin 1. lokakuuta 2017 alkaen 
organisaatiouudistus, jossa poistettiin ympäristöasioiden pääosaston ja ilmastotoimien 
pääosaston yhteisten resurssien linja sekä sen talousarvio-ja varainhoitoyksikkö, ja että 
linjan rahoitustoimet, hallinnollinen tuki, sisäinen viestintä ja tietotekniikkatoimet on 
nyt kokonaan integroitu ilmastotoimien pääosastoon; 

10. korostaa, että ilmastotoimien pääosasto ja budjettipääosasto seuraavat monivuotisen 
rahoituskehyksen ilmastotoimien 20 prosentin valtavirtaistamistavoitetta ja että 
ilmastotoimien pääosasto tukee muita pääosastoja ilmastotoimien sisällyttämisessä 
niiden toimintaan; pitää valitettavana, että vuonna 2017 vain 19,3 prosenttia unionin 
talousarviosta käytettiin ilmastotoimiin ja että arvioiden mukaan vuosien 2014–2020 
keskiarvoksi tulee vain 18,8 prosenttia;

11. on huolestunut siitä, että ilmastotoimien pääosaston vuotuisessa toimintakertomuksessa 
vuodelta 2017 toistui maineeseen liittyvä varauma, joka koski unionin 
päästökauppajärjestelmän unionin rekisterissä edelleen olevia merkittäviä 
turvallisuuspuutteita;

Kansanterveys

12.pitää myönteisenä, että kolmannen terveysalan toimintaohjelman sekä maksusitoumus- että 
maksumäärärahat käytettiin kokonaisuudessaan; panee merkille, että kuluttaja-, terveys-
, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto toteuttaa suurinta osaa 
terveysalan toimintaohjelman toimista;

13. korostaa, että terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosasto saattoi vuonna 2017 
päätökseen vuodet 2014–2016 kattaneen terveysalan toimintaohjelman väliarvioinnin, 
jossa todettiin, että terveysalan ohjelma tuotti konkreettisia tuloksia ja siinä otettiin 
jäsenvaltioiden tarpeet erittäin hyvin huomioon ja suositeltiin, että tehostetaan toimia 
unionin lisäarvon luomiseksi, synergioiden lisäämiseksi ja sen varmistamiseksi, että 
tuloksia levitetään laajemmin unionin muiden rahoitusvälineiden kanssa tehtävän 
yhteistyön avulla;

14. suhtautuu myönteisesti siihen, että on perustettu 24 eurooppalaisen osaamisen 
pilottiverkkoa, jotka palvelevat harvinaisia ja monitekijäisiä sairauksia sairastavia 
henkilöitä ja joissa toimii 900 pitkälle erikoistunutta terveydenhuollon yksikköä yli 
300 sairaalasta 26 maassa, joihin kuuluu 25 jäsenvaltiota ja Norja;

Elintarvikkeiden turvallisuus, eläinten terveys ja hyvinvointi sekä kasvinterveys

15. on tyytyväinen siihen, että elintarvikkeiden turvallisuuden, eläinten terveyden ja 
hyvinvoinnin sekä kasvinterveyden alan ohjelmien sekä maksusitoumus- että 
maksumäärärahat käytettiin kokonaisuudessaan;

16. pitää valitettavana, että vuonna 2017 terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston 
keskimääräinen jäännösvirhetaso elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuuden alan 
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toiminnassa kaiken kaikkiaan oli 2,5 prosenttia ja siten 2 prosentin olennaisuusrajaa 
korkeampi; toteaa tämän johtuneen siitä, että jäsenvaltioiden kuluilmoituksiin 
sisällytettiin liian suuria kuluja ilmoitusten hallinnointiin ja valvontaan yhdessä 
jäsenvaltiossa tehtyjen rakenteellisten muutosten yhteydessä; pyytää terveyden ja 
elintarviketurvallisuuden pääosastoa toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet 
varmistaakseen, ettei tämä toistu vastaisuudessa, lisäämällä esimerkiksi 
varainhoitoasetuksen tarjoamien yksinkertaistamistoimenpiteiden käyttöä;

17. korostaa, että vuonna 2017 terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosasto julkisti 
vuosia 2014–2020 koskevan elintarvikeketjuun liittyvän yhteisen rahoituskehyksen 
väliarvioinnin, jossa todettiin, että nykyinen kehys toimii hyvin ja auttaa tuottamaan 
unionin lisäarvoa; panee merkille, että komissio pyrkii tilintarkastustuomioistuimen 
suosituksen mukaisesti kehittämään elintarvikeketjun alalle kustannustehokkuutta 
koskevan analyysimenetelmän, jotta unionin rahoittamien toimien tulevista 
taloudellisista arvioinneista voidaan tehdä toimivampia;

18. katsoo, että komissiolle voidaan käytettävissä olevien tietojen ja talousarvion toteutusta 
koskevan kertomuksen perusteella myöntää vastuuvapaus ympäristö- ja 
ilmastopolitiikkaa, kansanterveyttä ja elintarvikkeiden turvallisuutta koskevista 
varainhoitovuoden 2017 menoista.
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