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ETTEPANEKUD

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

1. toonitab, et 2020. aasta eelarve projekti kõigist kulukohustustest on 21,0 % seotud 
kliimaga; väljendab kahetsust, et liidu eelarve panus on senise suundumuse kohaselt 
kehtiva mitmeaastase finantsraamistiku perioodil ainult 19,7 %; rõhutab vajadust püüda 
igati tagada ELi üldise eelarve-eesmärgi saavutamine 2020. aasta lõpuks; kordab oma 
üleskutset integreerida kliimamuutuste küsimus veelgi tugevamalt järgmisesse 
mitmeaastasesse finantsraamistikku ja kooskõlastada see Pariisi kokkuleppega;

2. märgib, et 8,3 % kõigist kulukohustustest on seotud tagasikäigu andmisega bioloogilise 
mitmekesisuse vähenemisele; nõuab piisavate ja jälgitavate vahendite eraldamist, et 
tagada bioloogilise mitmekesisuse pikaajaline kaitse kogu liidus;

3. juhib tähelepanu sellele, et eelarves tuleks eraldada piisavad vahendid tulevase Euroopa 
keskkonnapakti rakendamiseks;

4. märgib, et programmile LIFE mõeldud kulukohustusi on suurendatud 21,5 miljoni euro 
võrra (+3,9 %); peab kahetsusväärseks, et programmi LIFE osakaal 2020. aasta eelarve 
projektis on vaid 0,3 %;

5. võtab teadmiseks, et tervishoiu jaoks kavandatud kulukohustuste maht on 69,7 miljonit 
eurot (+2,0 %) ja maksete maht 64,2 miljonit eurot (+4,7 %); peab kahetsusväärseks, et 
see summa moodustab 2020. aasta eelarveprojektist vaid 0,04 % ja rubriigi 3 mahust 1,9 
% (kulukohustustena);

6. võtab teadmiseks toidu ja sööda jaoks kavandatud 280,0 miljonit eurot 
kulukohustustena (-3,3 %) ja 244,7 miljonit eurot maksetena (2,3 %); peab 
kahetsusväärseks, et see summa moodustab 2020. aasta eelarveprojektist vaid 0,17 % ja 
rubriigi 3 mahust 7,5 % (kulukohustustena);

7. võtab teadmiseks liidu solidaarsuse nurgakiviks oleva liidu kodanikukaitse mehhanismi 
jaoks kavandatud 156,2 miljonit eurot kulukohustustena (+4,4 %) ja 77,0 miljonit eurot 
maksetena (-5,7 %);

8. märgib, et võrreldes 2019. aasta eelarvega ei muudeta 2020. aasta eelarveprojektis 
lubatud alalisi ja ajutisi ametikohti Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuses ja 
Euroopa Ravimiametis, nimetatud ametikohtade arv suureneb aga Euroopa 
Toiduohutusametis (+34, seoses üldiste toidualaste õigusnormide muutmisega), 
Euroopa Keskkonnaametis (+1) ja Euroopa Kemikaaliametis (+2); toonitab, et vajaduse 
korral tuleb nendele ametitele eraldada rohkem rahalisi ja inimressursse, et nad saaksid 
täita oma volitusi ja ülesandeid ning edendada liidus teaduspõhist lähenemisviisi; 
rõhutab, et parem koordineerimine ametite vahel optimeeriks nende tööd ja riiklike 
vahendite kasutamist;

9. kutsub komisjoni üles viima katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed kiiresti ellu;
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10. tuletab meelde, et katseprojekte ja ettevalmistavaid meetmeid tuleks piisavalt rahastada 
kogu nende olelusringi vältel, nii et nad suudaksid saavutada oma täieliku potentsiaali.


