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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, kansanterveyttä ja elintarvikkeiden turvallisuutta koskevien 
budjettikohtien yleistä toteuttamisastetta tyydyttävänä;

2. korostaa, että talousarvion yleinen toteutusaste oli ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden alalla 94,6 prosenttia, mikä on tyydyttävä tulos, ottaen 
huomioon, että vuosi 2007 oli uuden rahoituskehyksen 2007–2013 ensimmäinen vuosi ja 
että kyseisenä vuonna hyväksyttiin ja tuli voimaan uusia ympäristöpoliittisia ohjelmia;

3. korostaa erityisesti, että Life+-ohjelman maksusitoumusmäärärahojen toteutusaste oli yli 
98,87 prosenttia;

4. kehottaa komissiota suunnittelemaan monivuotisten ohjelmien yhteyteen lisäapua 
hakijoille, etenkin tarjoamaan erityiskoulutusta hakijoille ja esittämään ohjeet 
käyttäjäystävällisessä muodossa;

5. pitää myönteisinä pyrkimyksiä tarkentaa tarjouspyyntöjä ja tarjota hakijoille enemmän 
apua, erityisesti kansanterveysohjelmien yhteydessä, jotta vältettäisiin sellaisten 
hankehakemusten toimittaminen, jotka selvästi eivät täytä hakuperusteita tai ovat huonosti 
laadittuja, mutta toteaa, että on vielä tehtävä työtä tyydyttävän tilanteen aikaansaamiseksi;

6. huomauttaa, että varainhoitoasetukseen sisältyvien hallintoa ja rahoitusta koskevien 
säännösten noudattaminen ei saisi tarpeettomasti viivästyttää avustusten myöntämistä tai 
rahoitettavien hankkeiden valintaa, ja kehottaa komissiota jatkamaan pyrkimyksiään 
parantaa hallintomenettelyjä, jotka vaikuttavat maksusitoumus- ja maksumäärärahojen 
toteutukseen;

7. katsoo, että käytettävissä olevien tietojen perusteella komissiolle voidaan myöntää 
vastuuvapaus vuoden 2007 ympäristöpolitiikkaa, kansanterveyttä ja elintarvikkeiden 
turvallisuutta koskevista menoista.
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LYHYET PERUSTELUT

Tässä lausunnossa käsitellään talousarvion toteuttamista ympäristö-, kansanterveys- ja 
elintarviketurvallisuuspolitiikan alalla varainhoitovuonna 2007.

Ympäristö

Vuosi 2007 oli uuden rahoituskehyksen (2007–2013) ensimmäinen vuosi ja kyseisenä vuonna 
hyväksyttiin ja tuli voimaan uusia ympäristöpoliittisia ohjelmia, kuten 9. kesäkuuta 2007 
hyväksytty Life+ ja 5. maaliskuuta 2007 hyväksytty pelastuspalvelun rahoitusväline.  
Talousarvion 94,6 prosentin yleistä toteutusastetta pidettiin tyydyttävänä. 
Life+-ohjelman maksusitoumusmäärärahojen toteutusta voidaan pitää erittäin tyydyttävänä, 
vaikka oikeusperusta hyväksyttiin myöhään (23. toukokuuta 2007). 
Maksusitoumusmäärärahojen toteutusaste oli 98,87 prosenttia Life+-ohjelman 
toimintabudjetista.

Maaliskuun 5. päivänä 2007 hyväksytty pelastuspalvelua koskeva uusi oikeusperusta 
laajentaa välineen soveltamisalaa, joka nyt kattaa ensisijassa ihmisten, mutta myös 
ympäristön ja omaisuuden, kulttuuriperintö mukaan lukien, suojelun luonnonmullistuksissa ja 
ihmisen aiheuttamissa suuronnettomuuksissa, terroriteoissa sekä teknologian aiheuttamissa 
onnettomuuksissa ja säteilyonnettomuuksissa tai ympäristökatastrofeissa.  
Edellisen oikeusperustan aikainen rahoitus oli 7,01 miljoonaa euroa vuonna 2006. Vuonna 
2007 hyväksyttyä uutta rahoitusvälinettä varten oli käytettävissä 20,8 miljoonan euron 
määrärahat (budjettikohdat 07 04 01 ja 19 06 05).
Rahoituspäätöksessä oli varattu 7,225 miljoonaa euroa katastrofiapuun liittyviä uusia toimia 
varten, mutta lopullinen toteutusaste on itse asiassa hyvin alhainen, alle 1 prosentti. Tämä 
johtuu sekä oikeusperustan myöhäisestä hyväksymisestä että siitä, että varojen varsinainen
käyttö on suoraan yhteydessä katastrofien esiintymiseen, jota on hyvin vaikea ennakoida. 
Pelastuspalvelun rahoitusvälineen toteutusta voidaan kuitenkin pitää yleisesti tyydyttävänä.

Uudet ohjelmat edustavat radikaalia muutosta ympäristöalan rahoitusvälineissä pääasiassa sen 
vuoksi, että erinäiset aikaisemmat välineet ja aloitteet on sisällytetty uuteen Life+-ohjelmaan, 
pelastuspalvelua (sekä merten pilaantumisen torjuntaa) on tehostettu pelastuspalvelun 
rahoitusvälineen avulla (joka kattaa myös tuen pelastuspalvelutoimille kolmansissa maissa) ja 
useimmat ulkoiset toimet on siirretty Relex-ryhmän hallinnoimiin välineisiin, jolloin 
ympäristöasioiden pääosaston suoraan hallintaan on jäänyt vain pieni budjetti monenvälisten 
ympäristösopimusten tekemiseen liittyviä maksuja varten.

Maksumäärärahojen yleinen toteutusaste oli ympäristöalalla 80,04 prosenttia eli hieman 
alhaisempi kuin vuonna 2006. Toteutusaste nousee kuitenkin 84,57 prosenttiin, jos otetaan 
huomioon jaksottamattomat maksumäärärahat.

Kansanterveys ja elintarvikkeiden turvallisuus

Kansanterveysohjelman maksumäärärahojen toteutusaste oli 89 prosenttia vuonna 2007, eli 
käyttämättä jäi 6,7 miljoonaa euroa osittain sen vuoksi, että maksujen määrät oli yliarvioitu 
laadittaessa vuoden 2007 talousarviota vuoden 2006 alussa, ja osittain suoraan edunsaajiin 
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liittyvien tekijöiden vuoksi.

Kansanterveyttä koskevien budjettikohtien maksumäärärahojen toteutusaste on alhaisempi 
kuin maksusitoumusmäärärahojen, mutta tämä johtuu pitkälti siitä, että edunsaajat eivät aina 
ole pystyneet käyttämään heille myönnettyä budjettia kokonaisuudessaan. Edunsaajien 
pyynnöstä avustusmääriin tehdyt vähennykset olivat 15. lokakuuta 2007 mennessä yhteensä 
1,3 miljoonaa euroa.

Tupakka-alan rahaston maksusitoumusmäärärahojen toteutusaste on erittäin tyydyttävä (lähes 
100 prosenttia). Budjettikohdan määrärahat ovat "jaksottamattomia määrärahoja", mikä 
saattaa antaa harhaanjohtavan mielikuvan vajaakäytöstä. Kyseisen budjettikohdan 
määrärahoja ei kuitenkaan ole jäänyt käyttämättä.

Elintarvikkeiden turvallisuuteen, eläinten terveyteen ja hyvinvointiin ja kasvinsuojeluun 
kohdennettujen määrärahojen toteutuksesta voidaan todeta, että eläintautien 
hävittämisohjelmaa koskevan budjettikohdan toteutusaste, 97,4 prosenttia kokonaismäärästä, 
on verrattain korkea.
Elintarvikkeiden turvallisuutta koskeviin toimenpiteisiin myönnettyjen 
maksusitoumusmäärärahojen toteutusaste on tyypillisesti ajoittain alhainen, mikä 
hätärahastojen tapauksessa johtuu siitä, että kyse on erittäin erikoistuneesta ja vaikeasti 
ennustettavasta budjettikohdasta. Eläintautiepidemioita on EU:ssa puhjennut vain vähän, mikä 
selittää, miksi siihen tarkoitettuja määrärahoja on käytetty niin vähän. Muissa tapauksissa, 
kuten rehujen ja elintarvikkeiden valvonnan tapauksessa, alhainen toteutusaste johtuu 
maksujen yliarvioinnista tai, kuten elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuutta koskevissa 
tapauksissa, koulutuksen, tarpeiden ja kustannusten yliarvioinnista.
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