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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. haluaa muistuttaa, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) mukaan 
Euroopan parlamentti myöntää komissiolle vastuuvapauden talousarvion toteuttamisesta 
tutkittuaan tilit, taseen, SEUT-sopimuksen 318 artiklassa tarkoitetun 
arviointikertomuksen, tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen ja tarkastettujen 
toimielinten vastaukset, tarkastuslausuman sekä mahdolliset asiaan liittyvät 
tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset; 

2. panee merkille ympäristö- ja terveysasioiden toimintalohkojen esitystavan 
tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksessa; toteaa huolestuneena, että kumpikin 
toimintalohko sisältyy lukuun, jossa käsitellään myös maaseudun kehittämistä ja 
kalastusta; arvostelee jälleen kyseiseen lukuun valittujen toimintalohkojen epäloogista 
kokonaisuutta; katsoo, että tilintarkastustuomioistuimen ei pitäisi tehdä poliittista päätöstä 
toimintalohkojen ryhmittelystä; vaatii tilintarkastustuomioistuinta tarkistamaan 
lähestymistapaansa seuraavassa vuosikertomuksessa;

3. pitää tässä yhteydessä maininnan arvoisena, että tilintarkastustuomioistuimen vuoden 
2012 vuosikertomuksen mukaan maaseudun kehittämisen, ympäristöasioiden, kalastuksen 
ja terveysasioiden toimintalohkoryhmän virhetaso on kaikkein korkein, 7,9 prosenttia, kun 
keskimääräinen virhetaso on 4,8 prosenttia; panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin 
mainitsee kertomuksessaan vain yhden Life+-ohjelmaan ja terveys- ja kuluttaja-asioiden 
pääosaston sisäiseen valvontajärjestelmään liittyvän hankkeen; on komission vastaukset 
huomioon ottaen erittäin huolestunut, koska virhetaso koskee kaikkia toimintalohkoja; 
toteaa, että tilintarkastustuomioistuimella ja komissiolla on erilaiset näkemykset siitä, 
kuinka virheet olisi laskettava; on tietoinen siitä, että toisin kuin komission yksiköt, 
tilintarkastustuomioistuin ilmoittaa hankkeen virhetasoksi kvantitatiivisesti 100 prosenttia, 
vaikka virhe olisi puhtaasti hallinnollinen tai vaikuttaisi vain osaan hankkeen määrästä; 

4. on tyytyväinen ympäristöä, ilmastotoimia, kansanterveyttä ja elintarvikkeiden 
turvallisuutta koskevien budjettikohtien yleiseen toteutusasteeseen vuonna 2012; palauttaa 
jälleen mieliin, että alle 0,8 prosenttia unionin talousarviosta käytetään kyseisiin politiikan 
välineisiin, ja ottaa huomioon unionin näillä aloilla luoman selvän lisäarvon ja 
kansalaisten tuen unionin ympäristö- ja ilmastopolitiikalle sekä kansanterveyttä ja 
elintarvikkeiden turvallisuutta koskevalle politiikalle;

Ympäristö ja ilmastotoimet

5. korostaa, että ympäristöasioiden pääosaston käytettävissä oli 390 208 834 euroa 
maksusitoumusmäärärahoja, joista käytettiin 99,9 prosenttia; pitää tyydyttävänä, että 
käytettävissä olleista maksumäärärahoista, 261 717 133 euroa, käytettiin 90,32 prosenttia; 

6. panee merkille, että ilmastotoimien pääosasto on parantanut käyttöastettaan siten, että 
maksusitoumusmäärärahojen – 42 585 882 euroa – käyttöaste oli 98,57 prosenttia ja 
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maksumäärärahojen – 27 917 373 euroa – käyttöaste oli 73,44 prosenttia; on tietoinen 
siitä, että parempaa käyttöastetta ei voitu saavuttaa osaksi yhdessä jäsenvaltioiden kanssa 
järjestetyn, unionin päästöoikeusjärjestelmän huutokaupan seurantaa koskevan 
epäonnistuneen hankintamenettelyn vuoksi sekä lopulta maksuttomaksi osoittautunutta 
unionin päästöoikeusjärjestelmän väliaikaista huutokauppafoorumia koskevan sopimuksen 
vuoksi;

7. on jälleen erittäin tyytyväinen Life+ -ohjelman toimintamäärärahojen 98,75 prosentin 
yleiseen käyttöasteeseen; toteaa, että vuonna 2012 käytettiin 280 771 849 euroa 
jäsenvaltioissa toteutettavia hankkeita koskeviin ehdotuspyyntöihin, 8 999 631 eurolla 
tuettiin sellaisten kansalaisjärjestöjen operatiivista toimintaa, jotka toimivat 
ympäristönsuojelun ja ympäristön tilan parantamisen alalla unionin tasolla ja osallistuvat 
unionin politiikan ja lainsäädännön laatimiseen ja täytäntöönpanoon, ja 47 283 151 euroa 
käytettiin toimiin, joilla oli tarkoitus tukea komission roolia politiikan ja lainsäädännön 
kehityksen alulle panijana ja valvojana; toteaa lisäksi, että 17 589 277 euron määrä 
käytettiin hallinnolliseen tukeen; 

8. on tietoinen siitä, että Life+ -ohjelman toimien maksujen taso oli hiukan 
maksusitoumusmäärärahojen tasoa alempi; huomauttaa, että kokonaismäärärahasiirrolla 
DEC 30/2012 vapautettiin 2,7 miljoonan euron määrä, koska välimaksuja (ja 
loppumaksuja) koskevien pyyntöjen määrä oli hieman alkuperäisiä arvioita pienempi; 
panee merkille myös, että 2,13 miljoonaa euroa, jotka oli alun perin tarkoitettu kattamaan 
Life III -ohjelman loppuun saattamisesta aiheutuvat kustannukset, siirrettiin toisiin 
budjettikohtiin;

9. toteaa, että 855 852 euroa on osoitettu maksuosuuksina kansainvälisiin yleissopimuksiin, 
pöytäkirjoihin ja sopimuksiin, joissa unioni on sopimuspuoli tai osallistuu tulevien 
kansainvälisten sopimusten valmisteluun;

10. panee merkille, että kuuden pilottihankkeen ja viiden valmistelutoimen määrärahat olivat 
yhteensä 15 733 692 euroa, ja pitää toteuttamisen edistymistä erittäin tyydyttävänä; on 
tietoinen siitä, että tällaisten toimien toteuttaminen voi olla komissiolle työlästä, koska 
käytettävissä olevat määrät ovat pieniä suhteessa toteuttamisessa tarvittaviin menettelyihin 
(esim. toimintasuunnitelmat, ehdotuspyynnöt); kannustaa budjettivallan käyttäjää 
keskittymään tulevissa pilottihankkeissa ja valmistelutoimissa unionille syntyvään aitoon 
lisäarvoon;

Kansanterveys ja elintarvikkeiden turvallisuus

11. panee merkille, että terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston vastuulla oli 
kansanterveysalan budjettikohtiin vuonna 2012 sisältyvien 230 436 939 euron 
käyttäminen ja että määrärahoista sidottiin 99,3 prosenttia, mikä on tyydyttävä osuus; on 
kuitenkin tietoinen siitä, että noin 77 prosenttia määrärahoista siirrettiin suoraan kolmelle 
erillisvirastolle (Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus, Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomainen ja Euroopan lääkevirasto); pitää myös 
maksumäärärahojen 99,2 prosentin käyttöastetta erittäin hyvänä; toteaa, että 
maksumäärärahoja lisättiin 2,5 miljoonaa euroa kokonaismäärärahasiirrolla DEC 30/2012, 
mikä oli välttämätöntä, koska vuoden 2011 ehdotuspyyntöön liittyvien 
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avustussopimusten, joiden ennakkorahoitus oli tarkoitus maksaa vuonna 2012, 
allekirjoitusprosessi hidastui;

12. on tyytyväinen siihen, että kaikkien terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston vastuulla 
olevien pilottihankkeiden ja valmistelutoimien toteuttaminen on edennyt hyvin ja että 
kaikki maksusitoumusmäärärahat on käytetty; 

13. panee merkille tilintarkastustuomioistuimen huomautukset terveys- ja kuluttaja-asioiden 
toimeenpanovirastosta, joka on komission hallinnollinen yksikkö; on tietoinen siitä, että 
toimeenpanoviraston vastuulla oli kansanterveysohjelman käyttöön vuonna 2012 annetut 
37,8 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina ja 35,5 miljoonaa euroa 
maksumäärärahoina; pitää tilintarkastustuomioistuimen huomautuksia liioiteltuina, koska 
molemmat huomautukset koskevat ulkopuolisia osallistujia ja ulkopuolisten kokousten 
osallistujia, jotka ovat komission suoran valvonnan ulkopuolella; on luonnollisesti pannut 
tarkkaan merkille toimeenpanoviraston vastaukset ja tukee sen aikomusta parantaa 
edelleen yhteistyötä ulkopuolisten toimeksisaajien ja osallistujien kanssa;

14. panee merkille, että elintarvikkeiden turvallisuuden, eläinten terveyden, eläinten 
hyvinvoinnin ja kasvinsuojelun alalla toteutumisaste oli 96,8 prosenttia eli parempi kuin 
vuonna 2011 (95,1 prosenttia); toteaa lisäksi, että tässä luvussa on otettu huomioon 
maksusitoumusmäärärahojen vähentäminen 64,7 miljoonalla eurolla 
kokonaismäärärahasiirron vuoksi eläinten terveyden suotuisan tilanteen vuoksi;

15. panee merkille, että maksujen käyttöaste oli 99,7 prosenttia, mikä on enemmän kuin 
vuonna 2011 (98,1 prosenttia); pitää huomionarvoisena, että kokonaismäärärahasiirron 
avulla hävittämisohjelmiin saatiin 17 miljoonaa euroa lisärahoitusta, jotta käytettävissä 
olisi riittävästi varoja edelliseltä vuodelta maksamatta olevien sitoumusten maksamiseksi 
jäsenvaltioille; 

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 2012 menoista.


