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ETTEPANEKUD

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

1. soovib veel kord tähelepanu juhtida sellele, et kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepinguga annab Euroopa Parlament heakskiidu komisjoni tegevusele eelarve täitmisel, pärast 
seda kui ta on läbi vaadanud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 318 märgitud eelarve 
täitmise aruande, bilansi ja hindamisaruande, kontrollikoja aastaaruande koos auditeeritud 
institutsioonide vastustega, kinnitava avalduse ja kõik kontrollikoja esitatud asjassepuutuvad 
eriaruanded;

2. märgib kontrollikoja aastaaruandes esitatud keskkonna- ja tervishoiupoliitika 
valdkondi; on mures selle pärast, et mõlemad poliitikavaldkonnad asuvad peatükis, mis 
puudutab ka maaelu arengut ja kalandust; kordab oma kriitikat poliitikavaldkondade 
ebaloogilise koosluse kohta selles konkreetses peatükis; ei arva, et poliitilise otsuse 
poliitikavaldkondade rühmitamise kohta peaks tegema kontrollikoda; palub, et kontrollikoda 
muudaks järgmises aastaaruandes oma lähenemist; 

3. peab sellega seoses nimetamisväärseks, et kontrollikoja 2012. aasta aruande kohaselt 
on maaelu arengu, keskkonna, kalanduse ja tervishoiu peatükis kõrgeim veamäär – 7,9 %, 
samas kui keskmine veamäär on 4,8%; teeb tähelepaneku, et kontrollikoda osutab oma 
aruandes ainult ühele LIFE+ programmi ning tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi 
sisekontrollisüsteemiga seotud projektile; on selle üle komisjoni vastuseid arvestades väga 
mures, sest veamäär puudutab kõiki poliitikavaldkondi; märgib, et kontrollikojal ja komisjonil 
on erinevad seisukohad selles suhtes, kuidas vigasid tuleks arvutada; mõistab, et komisjoni 
teenistustest erinevalt kvantifitseerib kontrollikoda 100-protsendilise veamäära projekti puhul 
isegi siis, kui viga on puhtalt halduslikku laadi või kui see mõjutab ainult üht osa 
projektisummast; 

4. keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon on rahul keskkonda, 
kliimameetmeid, rahvatervist ja toiduohutust käsitlevate eelarverubriikide üldise täitmisega 
2012. aastal; tuletab uuesti meelde, et nendele poliitikavahenditele on eraldatud vähem kui 0,8 
% liidu eelarvest, pidades silmas nende valdkondade selget ELi lisaväärtust ning Euroopa 
kodanike toetust ELi keskkonna- ja kliimapoliitikale ning rahvatervisele ja toiduohutusele;

Keskkond ja kliimameetmed

5. rõhutab, et keskkonna peadirektoraadile on kulukohustuste assigneeringutena tehtud
kättesaadavaks 390 208 834 eurot; 99,9 % nendest on täidetud; maksete assigneeringute osas 
on rahuldav see, et 90,32 % kättesaadavaks tehtud 261 717 133 eurost on ära kasutatud; 

6. märgib, et kliimameetmete peadirektoraat on parandanud oma täitmise määra, nimelt 
on kulukohustuste assigneeringute – 42 585 882 eurot – täitmise määr 98,57 % ja maksete 
assigneeringute – 27 917 373 eurot – täitmise määr 73,44 %; on teadlik, et suurem täitmise 
määr ei olnud saavutatav osaliselt seetõttu, et nurjus hange ELi heitkogustega kauplemise 
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süsteemi enampakkumise seire teostajate leidmiseks, ning seetõttu, et ELi heitkogustega 
kauplemise süsteemi esialgse enampakkumisplatvormi leping saadi lõpuks tasuta; 

7. väljendab taas sügavat rahuolu LIFE+ tegevuseelarve 98,75 %lise üldise täitmise üle; 
märgib, et 2012. aastal eraldati liikmesriikides rakendatavate projektide toetustaotlustele 280 
771 849 eurot, Euroopa tasandil keskkonna kaitsmisel ja edendamisel aktiivsete ning 
ühenduse poliitika ja õigusaktide väljatöötamises ja rakendamises osalevate VVOde 
tegevusele 8 999 631 eurot ning 47 283 151 eurot kasutati meetmeteks, mille eesmärk on 
toetada komisjoni poliitika ja õigusaktide algatamise ja järelevalve rolli; haldustoeks kasutati 
17 589 277 eurot; 

8. on teadlik, et LIFE+ meetmetega seotud maksete täitmise määr on võrreldes 
kulukohustuste assigneeringutega alati veidi madalam; märgib, et koondümberpaigutamisega 
DEC 30/2012 vabastati summa 2,7 miljonit eurot, sest esitatud vahe- (ja lõpp)maksete 
taotluste arv oli esialgsetest hinnangutest natuke väiksem; märgib ka algselt programmi LIFE 
III lõpuleviimisega seotud kulude katmiseks ettenähtud 2,13 miljoni euro ümberpaigutamist 
muudele eelarveridadele; 

9. võtab teadmiseks, et 855 852 eurot on eraldatud rahvusvahelistele konventsioonidele, 
protokollidele ja lepingutele, milles liit on osaline või osaleb tulevaste rahvusvaheliste 
kokkulepetega seotud ettevalmistavas töös; 

10. on seisukohal, et kuue katseprojekti ja viie ettevalmistava meetme − mille kogusumma 
on 15 733 692 eurot − täitmine on edenenud väga rahuldavalt; on teadlik, et nende meetmete 
elluviimine võib komisjonile koormav olla, sest elluviimiseks ette nähtud summad on 
võrreldes vajalike menetlustega (nt tegevuskava, toetustaotluste esitamise kutse) väikesed; 
innustab eelarvepädevaid institutsioone keskenduma tulevikus sellistele katseprojektidele ja 
ettevalmistavatele meetmetele, mis annavad liidu jaoks tõepoolest lisaväärtust;

Rahvatervis ja toiduohutus

11. märgib, et tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat oli vastutav rahvatervisega 
seotud eelarveridadel 2012. aastal oleva 230 436 939 euro kasutamise eest, millest 99,3 % 
seoti rahuldavalt; on siiski teadlik sellest, et umbes 77 % sellest summast paigutatakse otse 
ümber kolmele detsentraliseeritud asutusele (Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus, 
Euroopa Toiduohutusamet ja Euroopa Ravimiamet); on ka väga rahul maksete 
assigneeringute täitmisega 99,2 % ulatuses; märgib, et koondümberpaigutamisega DEC 
30/2012 lisati maksete assigneeringuid summas 2,5 miljonit eurot, sest see osutus vajalikuks 
siis, kui aeglustus 2011. aasta hankemenetluse alla kuuluvate selliste toetuslepingute 
sõlmimine, millele eelmaksed tuli teha 2012. aastal;

12. on rahul, et tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi vastutusalasse kuuluvate 
kõikide katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete rakendamine on hästi edenenud ja kõik 
kulukohustuste assigneeringud kasutati ära; 

13. võtab teadmiseks kontrollikoja tähelepanekud Tervise- ja Tarbijaküsimuste 
Rakendusameti kui komisjoni haldusalas oleva üksuse kohta; on teadlik, et rakendusamet 
vastutas rahvatervise programmile 2012. aastaks kulukohustuste assigneeringutena 
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kättesaadava 37,8 miljoni euro ja maksete assigneeringutena kättesaadava 35,5 miljoni euro 
kasutamise eest; peab kontrollikoja märkusi liialdatuks, sest mõlemad märkused on seotud 
väliste osalejate ja välistel kohtumistel osalejatega, mis on komisjoni kontrolli alt väljas 
olevad küsimused; on loomulikult võtnud hoolikalt teadmiseks rakendusameti antud vastused 
ja toetab tema kavatsust parandada veelgi koostööd väliste töövõtjate ja osalejatega;

14. tõdeb, et toidu- ja söödaohutuse, loomade tervishoiu, loomade heaolu ja taimetervise 
alane täitmise määr oli 96,8 %, mis on 2011. aasta tasemest (95,1 %) kõrgem; märgib ka, et 
selles arvus on võetud arvesse kulukohustuste assigneeringute vähendamist 
koondümberpaigutamises 64,7 miljoni euro võrra seoses loomade heaolu soodsa olukorraga;

15. tunnustab maksete 99,7 %list täitmismäära, mis võrreldes 2011. aastaga (98, 1%) on 
kõrgem; peab nimetamisväärseks, et koondümberpaigutamisega saadi 
likvideerimisprogrammi jaoks täiendavalt 17 miljonit eurot, et oleks piisavalt vahendeid, 
millega katta liikmesriikidele eelmistest aastatest pärinevad täitmata kohustused;

16. on olemasolevate andmete ja täitmisaruande põhjal seisukohal, et komisjoni 
tegevusele võib seoses 2012. aasta keskkonna- ja kliimapoliitika, rahvatervise ja toiduohutuse 
valdkonna kuludega heakskiidu anda.


