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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 2015 tyydyttävänä;  

2. on tyytyväinen toimivaltaansa kuuluvien viiden erillisviraston työskentelyyn niiden 

hoitaessa teknisiä, tieteellisiä tai johtamista koskevia 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 tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2015 vuosikertomuksen mukaan 

maaseudun kehittämistä, kalastusta, ympäristöä ja ilmastotoimia koskevan luvun 

kokonaisvirhetaso on laskenut hieman edellisvuoden 6 prosentista 5,3 prosenttiin;  

Ympäristö ja ilmastotoimet 

4. korostaa, että ympäristöasioiden pääosastolla oli käytettävissään 

maksusitoumusmäärärahoja 369 251 846 euroa, joista 99,83 prosenttia käytettiin; pitää 

tyydyttävänä, että käytettävissä olleista maksumäärärahoista, 332 260 333 eurosta, 

käytettiin 99,36 prosenttia; toteaa lisäksi, että LIFE +:n hallintomenot toteutetaan kahden 

varainhoitovuoden aikana (ilman eri toimenpiteitä tehtävien siirtojen avulla) ja että jos 

kyseisiä hallintomenoja ei oteta huomioon, maksumäärärahojen käyttöaste nousee 

99,72 prosenttiin; 

5. on tyytyväinen LIFE+:n toimintamäärärahojen yleiseen käyttöasteeseen, joka oli vuonna 

2015 maksusitoumusmäärärahoilla 99,95 prosenttia ja maksumääräahoilla 

98,93 prosenttia; toteaa, että vuonna 2015 osoitettiin toiminta-avustuksiin 225,9 miljoonaa 

euroa, 40 miljoonaa euroa käytettiin Euroopan investointipankin hallinnoimiin 

rahoitusvälineisiin ja 59,2 miljoonaa euroa käytettiin toimiin, joilla oli tarkoitus tukea 

komission roolia politiikan ja lainsäädännön kehityksen alullepanijana ja valvojana; panee 

merkille, että 10,2 miljoonaa euroa käytettiin Life-ohjelman hallinnolliseen tukeen ja 

pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston (EASME) tukeen;  

6. panee merkille, että ilmastotoimien pääosasto korotti toteutusastettaan siten, että 

maksusitoumusmäärärahojen – 108 747 880 euroa – käyttöaste oli 99,9 prosenttia ja 

maksumäärärahojen – 47 479 530 euroa – käyttöaste oli 91,77 prosenttia ja että jos 

hallintomenoja ei oteta huomioon, maksumäärärahojen käyttöaste nousee 

96,88 prosenttiin; 

7. korostaa, että 4 400 000 euroa osoitettiin maksuosuuksina kansainvälisiin 

yleissopimuksiin, pöytäkirjoihin ja sopimuksiin, joissa unioni on sopimuspuoli, tai 

tapauksiin, joissa unioni osallistuu tulevien kansainvälisten sopimusten valmisteluun; 

pitää tässä yhteydessä tärkeänä, että Euroopan parlamentin rooli otetaan huomioon 

asianmukaisella tavalla; 
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8. kehottaa budjettivallan käyttäjää keskittymään pilottihankkeisiin ja valmistelutoimiin, 

jotka tuottavat unionille tulevaisuudessa aitoa lisäarvoa; panee merkille, että on toteutettu 

kymmenen pilottihanketta ja viisi valmistelutointa, joiden maksusitoumusmäärärahojen 

kokonaismäärä on 1 400 000 euroa ja maksumäärärahojen kokonaismäärä on 

5 599 888 euroa; 

Kansanterveys  

9. panee merkille, että toisen terveysohjelman (2008–2013) arviointi saatettiin päätökseen 

vuonna 2015; panee merkille, että kolmatta terveysohjelmaa vahvistettiin vuonna 2015 

tarkoituksena tukea ja edistää erityistä maahanmuuttopainetta kokevien jäsenvaltioiden 

välistä tiedon ja hyvien käytäntöjen vaihtoa erityisesti terveyden ja 

elintarviketurvallisuuden pääosaston valmisteleman maahanmuuttajien henkilökohtaisen 

terveyden arvioinnin yhteydessä; toteaa, että tätä arviointia on tarkoitus käyttää 

järjestelykeskuksissa ja vastaanottoalueilla ja asia liittyy maahanmuuttajien terveyttä 

koskevien hankkeiden lisämäärärahoihin; 

10. toteaa, että kansanterveysalan toimintaohjelman 2014–2020 toteutusaste oli erittäin hyvä, 

99,9 prosenttia, ja että käytettävissä olleet maksumäärärahat käytettiin täysin; 

11. panee merkille, että terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston vastuulla oli 

kansanterveysalan budjettikohtiin vuonna 2015 sisältyvien 237 251 659 euron 

käyttäminen ja että määrärahoista sidottiin 97,4 prosenttia, mikä on tyydyttävä osuus; 

panee myös merkille, että maksujen käyttöaste oli 97,2 prosenttia; korostaa kuitenkin, että 

kaikki terveysalan määrärahat käytettiin kokonaan lukuun ottamatta Euroopan 

tautienehkäisy- ja -valvontakeskukselle (ECDC), Euroopan 

elintarviketurvallisuusviranomaiselle (EFSA) ja Euroopan lääkevirastolle (EMA) 

osoitettuja määrärahoja; korostaa kuitenkin, että näiden maksusitoumusmäärärahojen 

vajaakäyttö vastaa täysin vuoden 2014 toteutumaa; 

12.toteaa, että virastojen tileillä oli positiivinen toteutuma, joka oli 3 083 926 euroa (ECDC), 

1 089 066 euroa (EFSA) ja 1 949 934 euroa (EMA) ja että tämä määrä kirjattiin vuonna 

käyttötarkoitukseensa sidotuiksi tuloiksi, jotka käytettäisiin vuonna 2016; toteaa, että 

nämä seikat huomioon ottaen myös näiden kolmen viraston toteutusaste on 100 prosenttia;  

13. panee maksumäärärahojen osalta merkille, että syyskuussa 2015 toteutetun 

kokonaismäärärahasiirron yhteydessä 8,1 miljoonaa euroa maksumäärärahoja palautettiin 

terveysalalle;  

Elintarvikkeiden turvallisuus, eläinten terveys ja hyvinvointi sekä kasvinterveys 

14. panee merkille, että elintarvikkeiden ja niiden turvallisuuden, eläinten terveyden ja 

hyvinvoinnin sekä kasvinterveyden maksusitoumusmäärärahoista palautettiin 

kokonaismäärärahasiirron yhteydessä 12,9 miljoonaa euroa, mistä 2,4 miljoonaa euroa tuli 

kasvinterveydestä ja 10,5 miljoonaa euroa hätärahastosta; panee merkille, että jäljelle 

jääneet maksusitoumusmäärärahat käytettiin täysin; 

15. panee merkille, että vuonna 2015 ei hyväksytty uusia pilottihankkeita; toteaa, että 

eläinkuljetusten valvontapisteiden maksumäärärahojen osalta vuonna 2015 suoritettiin 

0,4 euron miljoonan tasoitusmaksu; 



 

PA\1107358FI.docx 5/5 PE592.297v01-00 

 FI 

16. katsoo, että komissiolle voidaan käytettävissä olevien tietojen ja talousarvion toteuttamista 

koskevan kertomuksen perusteella myöntää vastuuvapaus ympäristö- ja 

ilmastopolitiikkaa, kansanterveyttä ja elintarvikkeiden turvallisuutta koskevista 

varainhoitovuoden 2015 menoista; 


