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EHDOTUKSET

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

1. korostaa, että 21,0 prosenttia kaikista vuoden 2020 talousarvioesityksen sitoumuksista 
liittyy ilmastoon; pitää valitettavana, että unionin talousarviokehityksen perusteella 
osuus olisi nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen voimassaoloaikana vain 
19,7 prosenttia; painottaa, että olisi pyrittävä kaikin tavoin varmistamaan, että unionin 
talousarvion kokonaistavoite saavutetaan vuoden 2020 loppuun mennessä; kehottaa 
jälleen valtavirtaistamaan ilmastotoimet entistä kunnianhimoisemmin seuraavalla 
rahoituskehyskaudella ja varmistamaan, että rahoituskehys on linjassa Pariisin 
sopimuksen kanssa;

2. panee merkille, että 8,3 prosenttia kaikista sitoumuksista liittyy luonnon 
monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämiseen; kehottaa kohdentamaan riittävät ja 
jäljitettävissä olevat määrärahat luonnon monimuotoisuuden pitkän aikavälin suojelun 
varmistamiseen koko EU:n alueella;

3. huomauttaa, että talousarviosta olisi osoitettava riittävästi varoja tulevan eurooppalaisen 
viherelvytysohjelman (Green Deal) toteuttamiseksi;

4. panee merkille, että Life-ohjelman maksusitoumusmäärärahoja lisätään 21,5 miljoonaa 
euroa (+3,9 prosenttia); pitää valitettavana, että Life-ohjelman osuus on ainoastaan 
0,3 prosenttia vuoden 2020 talousarvioesityksestä;

5. panee merkille, että terveyspolitiikkaan on ehdotettu 69,7 miljoonaa euroa 
maksusitoumusmäärärahoina (+2,0 prosenttia) ja 64,2 miljoonaa euroa 
maksumäärärahoina (+4,7 prosenttia); pitää valitettavana, että tämä on vain 
0,04 prosenttia vuoden 2020 talousarvioesityksestä ja 1,9 prosenttia otsakkeesta 3 
(maksusitoumusmäärärahoina);

6. panee merkille, että elintarvikkeisiin ja rehuihin liittyviin toimiin ehdotetaan 
280,0 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina (–3,3 prosenttia) ja 244,7 
miljoonaa euroa maksumäärärahoina (+2,3 prosenttia); pitää valitettavana, että tämä on 
vain 0,17 prosenttia vuoden 2020 talousarvioesityksestä ja 7,5 prosenttia otsakkeesta 3 
(maksusitoumusmäärärahoina);

7. panee merkille, että unionin pelastuspalvelumekanismille, joka on yksi unionin 
yhteisvastuun kulmakivistä, ehdotetaan 156,2 miljoonaa euroa 
maksusitoumusmäärärahoina (+4,4 prosenttia) ja 77,0 miljoonaa euroa 
maksumäärärahoina (–5,7 prosenttia);

8. panee merkille, että vuoden 2020 talousarvioesityksessä hyväksyttyjen vakinaisten ja 
väliaikaisten toimien määrä pysyy samana kuin vuoden 2019 talousarviossa Euroopan 
tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) ja Euroopan lääkeviraston (EMA) osalta 
ja että toimia lisätään Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) 
(+34 yleisen elintarvikelainsäädännön tarkistamisen seurauksena), Euroopan 
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ympäristökeskuksen (EEA) (+1) ja Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) (+2) osalta; 
korostaa, että tarvittaessa näille virastoille on osoitettava lisää rahoitusta ja henkilöstöä, 
jotta ne voivat täyttää toimeksiantonsa, suorittaa tehtävänsä ja edistää unionissa 
tieteeseen perustuvaa lähestymistapaa; korostaa, että koordinoimalla paremmin 
virastojen keskinäistä toimintaa optimoitaisiin sekä niiden työskentelyä että julkisten 
varojen käyttöä;

9. kehottaa komissiota panemaan pilottihankkeet ja valmistelutoimet ripeästi täytäntöön;

10. palauttaa mieliin, että pilottihankkeisiin ja valmistelutoimiin olisi osoitettava 
asianmukainen rahoitus koko niiden keston ajaksi, jotta voidaan hyödyntää kaikki 
niiden mahdollisuudet.


