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ETTEPANEKUD

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

1. on rahul sellega, kuidas komisjon on 2018. aastal üldiselt täitnud keskkonda, 
kliimameetmeid, rahvatervist ja toiduohutust käsitlevaid eelarverubriike;

2. on rahul tööga, mida on teinud viis detsentraliseeritud ametit, mis kuuluvad komisjoni 
vastutusalasse ning täidavad tehnilisi, teaduslikke ja juhtimisülesandeid, mis aitavad 
liidu institutsioonidel kujundada ja ellu viia keskkonna-, kliima-, rahvatervise ja 
toiduohutuse poliitikat, ning on rahul ka sellega, kuidas on täidetud nende ametite 
eelarvet; rõhutab, et eesseisvate probleemide ulatust arvestades tuleb tagada keskkonna, 
kliima, rahvatervise ja toiduohutuse valdkonnas tegutsevatele ametitele ja komisjoni 
peadirektoraatidele asjakohane rahastamine ning et edasistel kärbetel või eelarve 
suurendamata jätmisel on järelmõju Euroopa kodanike elukvaliteedile;

3. märgib, et kontrollikoda leidis oma aastaaruandes eelarveaasta 2018 eelarve täitmise 
kohta taas olulise veamäära selliste valdkondade kulutustes nagu maaelu areng, Euroopa 
Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) turumeetmed, kalandus, keskkond ja 
kliimameetmed ning tuletas meelde, et nende valdkondade kulutuste suhtes kehtivad 
keerulised rahastamiskõlblikkuse tingimused, ja juhtis tähelepanu sellele, mis tüüpi 
vigade esinemine on võimalik – näiteks vead, mis on seotud toetuskõlbmatute 
toetusesaajate, tegevuste ja deklareeritud kuludega; märgib, et loodusvarade rubriigi 
veamäära (2,4 %) hindamise valimis olnud 251 tehingust oli keskkonna, 
kliimameetmete ja kalandusega seotud kuus tehingut; märgib, et tervise ning toidu- ja 
söödaohutuse valdkonna kulutusi hõlmava rubriigi 3 üldist veamäära kontrollikoda ei 
hinnanud;

Keskkond ja kliimameetmed

4. rõhutab, et 2018. aastal oli keskkonna peadirektoraadis 456 töötajat ja selle eelarve oli 
469,02 miljonit eurot;

5. juhib tähelepanu sellele, et 2018. aastal oli kulukohustuste assigneeringute täitmise 
määr 99,8 % ja maksete assigneeringute täitmise määr 97,7 %;

6. rõhutab, et keskkonna peadirektoraadi tehtud maksetes oli õigusaktides ettenähtud 
tähtaegu ületavate maksete osakaal 2018. aastal 8,20 % (2017. aastal oli see 5,85 % ja 
2016. aastal 3,92 %); peab eriti kahetsusväärseks, et 2018. aastal tõusis 
programmi LIFE makseviivituste määr 10,3 %-le (samas kui 2017. aastal oli see 5,8 % 
ja 2016. aastal 3,9 %);

7. võtab teadmiseks, et 2018. aastal märkis keskkonna peadirektoraat oma iga-aastases 
tegevusaruandes keskmiseks jääkvigade määraks 0,09 %, mis ei ületa olulisuse 
piirmäära (2 %);

8. märgib, et keskkonna peadirektoraat rõhutas oma iga-aastases tegevusaruandes, et 
personali käsitlevate tingimuste tõttu, mis on sätestatud otsuses, mille kohaselt tehakse 
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teenuste sisseostmiseks koostööd Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate 
Rakendusametiga (EASME), on programmiga LIFE seotud tegevuse valdkonnas 
keskkonna peadirektoraadi personaliolukord väga pingeline ja seetõttu võib osutuda 
vajalikuks peadirektoraadi töömeetodid ja -korraldus uuesti läbi vaadata;

9. rõhutab, et kliimameetmete peadirektoraat haldas 2018. aastal liidu eelarve jaotises 
„Kliimameetmed“ 131,9 miljonit eurot ja sellel oli 200 töötajat; juhib tähelepanu 
asjaolule, et selles jaotises oli kulukohustuste assigneeringute täitmise määr 99,77 % ja 
maksete assigneeringute täitmise määr 92,04 %;

10. väljendab heameelt asjaolu üle, et 2018. aastal tehti ainult 0,93 % kliimameetmete 
peadirektoraadi kõigist maksetest õigusaktides ettenähtud tähtaegadest hiljem 
(2017. aastal 3,9 %);

11. rõhutab, et kliimameetmete peadirektoraat ja eelarve peadirektoraat jälgivad 
mitmeaastases finantsraamistikus ette nähtud kliimaküsimuste integreerimise eesmärgi 
(20 %) täitmist ning et kliimameetmete peadirektoraat aitab teistel peadirektoraatidel 
kliimakaalutlusi oma tegevusse integreerida; väljendab heameelt asjaolu üle, et 
2018. aastal kulutati kliimaga seotud tegevusele 20,1 % liidu eelarvest, kuid peab 
kahetsusväärseks, et 2019. aasta alguses prognoositi siiski, et liidu eelarve 
arengusuundumuse kohaselt kujuneb praeguse mitmeaastase finantsraamistiku perioodil 
selleks määraks vaid 19,7 %;

12. kutsub komisjoni üles töötama välja järelevalvesüsteemi mitmeaastase finantsraamistiku 
2021–2027 kliimapoliitika integreerimise eesmärgi nõuetekohaseks ja õigeaegseks 
rakendamiseks ning tuletab meelde, et praeguse mitmeaastase finantsraamistiku hilise 
alguse tõttu ei olnud kliimaküsimuste integreerimise eesmärki esimestel aastatel 
võimalik saavutada; rõhutab, et liit peab tagama nende eesmärkide saavutamise, et 
aidata kaasa Pariisi kokkuleppe rakendamisele;

13. palub komisjonil esitada igal aastal Euroopa Parlamendile aruande, milles esitatakse 
üksikasjalikult iga eelarvepunkti panus kliimaküsimuste integreerimise eesmärgi 
saavutamisse, et hõlbustada selle jälgimist;

14. on sügavalt mures asjaolu pärast, et ELi heitkogustega kauplemise süsteemi (ELi HKS) 
liidu registri süsteemi hooldamises ja käitamises tuvastatud märkimisväärsete 
turvariskidega seotud maine-, õigus- ja finantsalast ning institutsioonilist reservatsiooni, 
millest on iga-aastastes tegevusaruannetes teatatud alates 2010. aastast ja mis leidis 
kinnitust ka 2018. aasta riskihindamisel, on korratud ka kliimamuutuste peadirektoraadi 
2018. aasta tegevusaruandes; taunib selle reservatsiooni ebanormaalset kestust; palub 
komisjonil see olukord kiiresti lahendada;

Rahvatervis, toiduohutus, loomade tervis ja heaolu ning taimetervis

15. märgib, et tervise ja toiduohutuse peadirektoraat täitis 2018. aastal oma 
poliitikavaldkondades 484,9 miljoni euro suuruse eelarve;

16. rõhutab asjaolu, et rahvatervise valdkonnas on riigihanked kõige olulisem 
finantsjuhtimise vahend ning et 2018. aastal kasutati kulukohustuste ja maksete 
assigneeringud täies ulatuses ära; rõhutab, et toidu- ja söödaohutuse valdkonnas 
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täidetakse eelarvet suures ulatuses liikmesriikidele antavate otsetoetuste kaudu ning 
kulukohustuste täitmise määr oli 99,0 % ja maksete assigneeringute täitmise 
määr 98,6 %;

17. võtab teadmiseks, et 2018. aastal märkis tervise ja toiduohutuse peadirektoraat oma iga-
aastases tegevusaruandes keskmiseks jääkvigade määraks 1,9 %, mis ei ületa olulisuse 
piirmäära (2 %);

18. märgib murelikult, et ajavahemikul 2016–2018 vähenes tervise ja toiduohutuse 
peadirektoraadi poolt õigeaegselt tehtud toetuste haldamisega seotud maksete osakaal 
97 %-lt 83 %-le;

19. rõhutab, et 2018. aastal töötas tervise ja toiduohutuse peadirektoraadis 778 töötajat 
(2017. aastal 780 töötajat);

20. juhib tähelepanu probleemidele, mille tervise ja toiduohutuse peadirektoraat tegi 
kindlaks oma iga-aastases tegevusaruandes ja mis on seotud aastateks 2014–
2020 koostatud liidu kolmanda tervisevaldkonna tegevusprogrammi 
(nn terviseprogramm) rakendamisega; märgib, et need probleemid puudutavad 
terviseprogrammi praegust rahastamismehhanismi, mis võimaldab ainult projektipõhist 
rahastamist ja millel võib olla kahjulik mõju võetud meetmete pikemaajalisele 
kestlikkusele, ning terviseprogrammi teatavaid keerulisi mehhanisme, näiteks koos 
liikmesriikidega rakendatavaid ühismeetmeid, mille tagajärjel võib ajavahemik tegevuse 
esialgsest kavandamisest kuni selle tegeliku käivitamiseni olla pikk; võtab teadmiseks 
Euroopa Kontrollikoja eriaruandes nr 21/2019 antimikroobikumiresistentsuse kohta) 
esitatud järeldused, mille kohaselt on komisjoni ja ametite tegevusega tehtud teatavaid 
edusamme näiteks veterinaaria ja toiduga seotud küsimustes; peab siiski 
kahetsusväärseks, et sama aruande kohaselt on seni vähe tõendeid selle kohta, et 
antimikroobikumiresistentsuse põhjustatud tervisekahju oleks liidus vähenenud;

21. rõhutab tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi poolt oma iga-aastases tegevusaruandes 
kindlaks tehtud probleeme ühise finantsraamistiku 2014–2020 rakendamisel toiduahela 
valdkonnas, näiteks puuduv juurdepääs kriisireservile ning kehtestamata 
hindamismeetod loomade, taimede ja toodete jaoks, mis tuleb hävitada haiguste leviku 
tõkestamise meetmete käigus;

22. on kättesaadavate andmete ja eelarve täitmise aruande põhjal seisukohal, et komisjonile 
võib 2018. aasta eelarve täitmisel keskkonna- ja kliimapoliitika ning rahvatervise ja 
toiduohutuse valdkonna kulude osas anda heakskiidu.
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