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LYHYET PERUSTELUT

Yleinen tausta

Euroopan unionin yleisessä talousarviossa esitetään ja vahvistetaan joka varainhoitovuodeksi 
kaikki Euroopan yhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön tarpeellisiksi katsotut tulot ja 
menot.

Komissio esitti 29. huhtikuuta vuoden 2010 alustavan talousarvioesityksen (ATE), jonka 
loppusumma maksusitoumusmäärärahoina on 138 563,547 miljoonaa euroa eli 1,18 prosenttia 
BKTL:stä ja 1,54 prosenttia enemmän kuin vuoden 2009 talousarvion 
maksusitoumusmäärärahat. Tämä jättää 1 754,3 miljoonan euron marginaalin monivuotisen 
rahoituskehyksen (2007–2013) asettamaan vuosittaiseen enimmäismäärään.

Maksumäärärahojen osalta kokonaismäärä on 122 322,2 miljoonaa euroa eli 1,04 prosenttia 
BKTL:stä. Tämä on 5,3 prosenttia enemmän kuin vuoden 2009 talousarvion 
maksumäärärahat.

Komission mukaan talouden elpyminen on seuraavan vuoden menojen keskeisin osatekijä ja 
ehdotuksessa ohjataankin suuri osa varoista (45 %) kasvu- ja työllisyystoimiin kilpailukyvyn 
palauttamiseksi kaikkialla Euroopan unionissa. Suurten, tutkimukseen ja energiaan liittyvien 
ohjelmien määrärahat nousevat yli 12 prosenttia ja koheesiopolitiikan määrärahoja nostetaan 
myös, siten että EU-12 saa 52 prosenttia koheesio- ja rakennerahastoista.
Vuoden 2010 ATE otsakkeittain

MAKSUSITOUMUSMÄÄRÄRAHAT 
OTSAKKEITTAIN

miljardia 
€

prosenttia 
kokonaistalousarviosta

muutos 
vuodesta 

2009 
prosentteina*

1. Kestävä kasvu:
Kilpailukyky 
Koheesio

62,2
12,8
49,4

44,9
9,2

35,6

+3,2
+8,4
+2,0

2. Luonnonvarojen suojelu ja hallinta:
Suorat tuet & markkinoihin liittyvät 
menot
Maaseudun kehittäminen, ympäristö, 
kalatalous

59,0
43,8

15,2

42,6
31,6

11,0

+5,1
+6,4

+2,1

3. Kansalaisuus, vapaus, turvallisuus ja 
oikeus:

Vapaus, turvallisuus ja oikeus
Kansalaisuus

1,6

1,0
0,6

1,2

0,7
0,5

+7,6

+13,5
-0,3

4. EU maailmanlaajuisena toimijana 7,9 5,7 +1,8

5. Hallintomenot (kaikki EU:n toimielimet):
josta komission osuus

7,9
3,6

5,7
2,6

+2,1
+0,9

Maksusitoumusmäärärahat yhteensä € 138,6 100,0 +3,8
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Prosentteina EU-27:n BKTL:stä 1,18

* Lukuun ottamatta vuonna 2009 toteutettuja poikkeustoimia: talouden elvytyssuunnitelma, solidaarisuusrahasto, 
elintarvikealan rahoitusväline.

Määrärahat, jotka kuuluvat ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunnan toimialaan

Vuoden 2010 ATE:ssa on osastossa 7 "Ympäristö" toimintamenoja kaikkiaan 
363,963 miljoonaa euroa. Kun otetaan huomioon osastoon 19 06 " Pelastuspalveluoperaatiot 
yhteisön ulkopuolisissa maissa" suunnitellut varat, ympäristöasioiden pääosaston hallinnoimat 
kokonaisvarat ovat 371,96 miljoonaa euroa. Vuoden 2009 talousarvioon verrattuna tapahtunut 
10,6 prosentin lasku voidaan selittää sillä, että budjettivallan käyttäjä lisäsi vuonna 2009 
LIFE +:n maksusitoumusmäärärahoja huomattavasti. 

Osastojen 17 03 "Kansanterveys" ja 17 04 "Elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus" toimiin 
on osoitettu yhteensä 405 miljoonaa euroa kansallisia toimia täydentäviin EU-toimenpiteisiin.

LIFE +

LIFE+ -ohjelma, joka aloitettiin kesäkuussa 2007 ja joka on vuonna 2010 toiminut neljä 
vuotta, on ainoa rahoitusväline, joka on suunniteltu yksinomaan ympäristöasioita varten, ja se 
kattaa useita komission ja jäsenvaltioiden hallinnoimia toimintoja.

Komission vuoden 2010 talousarviomäärärahaehdotus on täysin rahoitussuunnittelun 
mukainen ja siinä on toimintamäärärahoja (07 03 07) 291,855 miljoonaa euroa, mikä 
merkitsee 7,8 prosentin lisäystä vuoteen 2009 ATE:en verrattuna. Hallintomenot 
(07 01 04 01) ovat laskeneet 12,5 prosenttia vuodesta 2009 ja ovat nyt 15 miljoonaa euroa. 
Jotta kunnioitettaisiin välineelle yhteispäätettyä määrää, 2,4 miljoonaa euroa, joka oli alun 
perin ohjelmoitu teknisen avun budjettikohtaan, lisättiin toiminnalliseen budjettikohtaan 
07 03 07.

Komission mukaan yli 78 prosenttia kokonaismäärärahoista on tarkoitus osoittaa 
eurooppalaista lisäarvoa tuottaviin hankkeisiin Euroopan komission käynnistämän 
ehdotuspyyntömenettelyn kautta, ja näistä määrärahoista vähintään 120 miljoonaa euroa 
osoitetaan luontoa ja luonnon monimuotoisuutta koskeviin hankkeisiin. Komissio odottaa 
myös määrärahojen lisäämistä hankkeisiin, jotka koskevat strategisia lähestymistapoja 
politiikan kehittämiseen ja toteuttamiseen ilmastonmuutoksen sekä kestävän tuotannon ja 
kulutuksen alalla. Vaikka komissio kirjasi hieman vähemmän hanke-ehdotuksia viime vuonna 
– mahdollisesti talouskriisi ja jäsenvaltioiden hallintojen yhteisrahoituksen leikkausten vuoksi 
– se jatkaa ja täydentää pyrkimyksiään parantaa ehdotusten laatua ja ohjelman näkyvyyttä. 
Ilmastonmuutoksen ja muiden ympäristöuhkien aiheuttamien suunnattomien haasteiden 
vuoksi tätä laskevaa suuntausta on syytä tarkastella lähemmin. Noin 50 miljoonalla eurolla on 
tarkoitus tukea EU:n tason toimia ympäristölainsäädännön täytäntöönpanemiseksi ja 
kehittämiseksi sekä tiedotustoimia ja sidosryhmien osallistamista tähän prosessiin tukemalla 
pääasiassa ympäristön suojelun ja kohentamisen alalla koko EU:n laajuisesti toimivia 
hallituksesta riippumattomia järjestöjä.
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Vuodeksi 2010 pyydettyjen maksumäärärahojen taso (167 miljoonaa euroa) heijastelee 
LIFE +:n todellisia maksutarpeita ja ottaa huomioon rahoitettujen hankkeiden ja toimien 
normaalin maksuvauhdin ja -aikataulun.

Pelastuspalvelu

Pelastuspalvelujen rahoitusväline yhteisön ulkopuolisia maita varten hyväksyttiin 
maaliskuussa 2007 ja Euroopan unionin pelastuspalvelumekanismin uudelleenlaadinta 
puolestaan marraskuussa 2007. Kolmansia maita koskevalla välineellä on tarkoitus kattaa 
menot, jotka liittyvät asiantuntijoiden mobilisointiin avuntarpeen arvioimiseksi ja EU:n avun 
helpottamiseksi yhteisön ulkopuolisissa maissa katastrofien sattuessa ja vastaavan EU-
mekanismin helpottamiseksi jäsenvaltioissa sekä Euroopan pelastuspalveluavun kuljetukseen 
vakavan hätätilanteen sattuessa ja siihen liittyvään logistiseen tukeen. Vuoden 2010 ATE:ssa 
tälle välineelle on osoitettu 8 miljoonaa euroa budjettikohdassa 19 06 05. Noin 3,7 miljoonaa 
euroa on suunnattu näihin toimiin Euroopan unionin sisällä hätätilanteita koskevan yhteisön 
mekanismin kautta budjettikohdasta 07 04 01.

Komissio muistuttaa, että vakavissa hätätilanteissa, joita ei voida niiden luonteen vuoksi 
ennustaa, käytettäviksi tarkoitettujen talousarviomäärärahojen tosiasiallinen käyttö riippuu 
täysin hätätilanteiden esiintymisestä.

Maailmanlaajuiset ympäristöasiat

Vuodesta 2007 ympäristöalan ulkoinen toiminta on katettu kehitysyhteistyön 
rahoitusvälineestä (DCI, toimintalohko 21 "Kehitysyhteistyö") ja erityisesti ympäristöalan ja 
luonnonvarojen, energia mukaan luettuna, kestävää hoitoa koskevan temaattisen ohjelman 
(ENRTP) avulla, joka koskee kehitys- ja muiden ulkopolitiikkojen ympäristöulottuvuutta ja 
auttaa edistämään Euroopan unionin ympäristö- ja energiapolitiikkaa ulkomailla.

Ainoat osastoon 07 "Ympäristö" jäävät määrärahat on tarkoitettu niiden monenvälisten 
ympäristösopimusten pakollisiin maksuosuuksiin, joissa yhteisö on mukana, eli mm. 
ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimus ja Kioton pöytäkirja, biologista 
monimuotoisuutta koskevan yleissopimus (CBD) sekä otsonikerroksen suojelua koskeva 
yleissopimus ja Montrealin pöytäkirja. Vuodeksi 2010 ehdotetut määrärahat pysyvät 
muuttumattomina vuoden 2009 tasolla eli 3 miljoonassa eurossa.

Komissio totesi vuosittaisessa toimintastrategiassaan vuodelle 2010, että yksi vuoden 2010 
talousarviossa olevista uusista prioriteeteista on YK:n ilmastonmuutoskonferenssin 
menestyksekäs toteuttaminen Kööpenhaminassa joulukuussa 2009, koska konferenssissa 
määritellään uusi kansainvälinen ilmastonmuutosmenettely vuoden 2012 jälkeiselle kaudelle. 
Komissio ilmoitti tässä yhteydessä ja ottaen huomioon neuvotteluprosessin kehitykset, että se 
esittää budjettivallan käyttäjälle syksyllä 2009 oikaisukirjelmässä vuoden 2010 ATE:en, että 
temaattiseen ohjelmaan "Ympäristö ja luonnonvarojen kestävä hoito, energia mukaan 
luettuna" DCI-välineessä (budjettikohta 21 04 01) osoitetaan lisää määrärahoja. Nämä 
lisävarat katsotaan tarpeellisiksi, jotta voidaan investoida todentamisvalmiuksiin, joiden 
kautta voidaan määritellä ja toteuttaa vähähiilistä kehitystä koskevat strategiat (LCDS) ja 
lisätä toimia maailmanlaajuisen ilmastonmuutosliittouman (GCCA) puitteissa kehitysmaissa.
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Kansanterveysohjelma

Toinen kansanterveysohjelma kattaa kauden 2008–2013. Ohjelman keskeisenä tavoitteena on 
parantaa terveystietoa ja -tietämystä Euroopassa, vahvistaa terveyteen liittyvän tiedon keruuta, 
analysointia, vaihtoa ja levittämistä, parantaa valmiuksia reagoida nopeasti terveysuhkiin, 
suojella kansalaisia terveysuhilta sekä edistää hyvää terveyttä ja torjua tauteja terveyden 
taustatekijöihin kohdistuvien toimien avulla. Yhteisön tason toimet täydentävät 
jäsenvaltioiden toimia ja antavat niille lisäarvoa.

Vuoden 2010 ATE vastaa täysin rahoitussuunnittelua; määrärahoja on 45,7 miljoonaa euroa 
maksusitoumusmäärärahoina. Vuonna 2010 komission toimet keskittyvät terveyteen liittyvän 
epätasa-arvon vähentämiseen Euroopassa, syövän torjuntatoimiin, lasten rokotussuojan rajat 
ylittäviin näkökohtiin sekä kausi-influenssaa koskeviin rokotussuosituksiin. 

Vuodeksi 2010 pyydetty maksumäärärahojen taso (24 miljoonaa euroa) heijastelee ohjelman 
todellisia maksutarpeita. Hankkeet kestävät keskimäärin kolme vuotta. Koska vuosi 2010 on 
kolmas toteutusvuosi, maksuvelvoitteita tarvitaan ATE:ssa ehdotetulla tavalla.

Pääosaa terveysalan toimintaohjelmasta hallinnoi terveys- ja kuluttaja-asioiden 
toimeenpanovirasto (EAHC), jonka toiminta on nyt päässyt vauhtiin. Ohjelman 
kokonaismäärärahoista on vuonna 2010 osoitettu 7,11 miljoonaa euroa hallintoon. 

Tupakka-alan rahasto

Tupakka-alan rahastosta tuetaan hankkeita, joilla parannetaan kansalaisten tietoisuutta 
tupakoinnin haittavaikutuksista koulutuksen ja tiedotuksen avulla. Määrärahat saadaan 
tupakkaa koskevasta tuesta. Neuvoston asetuksen (EY) 470/2008 110 m artiklan mukaan 
tuesta siirretään varoja yhteisön tupakkarahastoon myös vuosina 2008 ja 2009. Määrä on 
5 prosenttia tuesta kalenterivuonna.

ATE:ssa 2010 määräksi ennakoidaan 16,9 miljoonaa euroa, joka on otettu tupakkaa 
koskevasta tuesta vuonna 2009, koska yleisesti ottaen suorat tuet maksetaan niiden 
kelpoisuutta seuraavana vuonna.

Tilanne on kuitenkin huolestuttava, sillä tuki tupakka-alan rahastosta ja siihen liittyvät 
kampanjat loppuvat. Tällainen politiikka on selkeästi ristiriidassa EU:n useiden tupakoinnin 
vastaisten kampanjoiden kanssa, ja sitä on vältettävä. Tupakointi on suurin yksittäinen 
vältettävissä oleva kuolinsyy Euroopan unionissa, ja siihen kuolee vuosittain yli puoli 
miljoonaa ihmistä EU:ssa ja yli miljoona Euroopassa kokonaisuudessaan. On arvioitu, että 
tupakointi voi olla syynä 25 prosenttiin syöpäkuolemista ja 15 prosenttiin kaikista kuolemista 
EU:ssa.

Elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus

Luvussa 17 04 päätavoitteena on minimoida haitalliset vaikutukset ihmisten ja eläinten 
terveyteen sekä markkinoihin ja vähentää riskejä elintarvikeketjun kaikissa osissa 
ennaltaehkäisevin toimin ja kriisienhallintatoimin.
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Elintarvikeala on EU:n tasolla täysin yhdenmukaistettu, ja EU:n toimilla pyritään tekemään 
lisäparannuksia koko elintarvikeketjun matkalla. Tässä suhteessa on otettu miljoona euroa 
lisää määrärahoja toimiin, jotka liittyvät rehu- ja elintarvikevalvontaa koskevaan 
koulutukseen, yhteisön laboratorioiden toimiin ja turvallisempiin elintarvikkeisiin tähtäävän 
yhteisön strategian luomiseen; maksusitoumusmäärärahojen kokonaismäärä on 26 miljoonaa 
euroa.

Vakavat eläin- tai kasvisairausepidemiat voivat levitä nopeasti jäsenvaltioiden välillä ja 
saattavat aiheuttaa huomattavia suoria tappioita maataloudelle ja mahdollisesti valtavia 
epäsuoria tappioita Euroopan talouden kannalta. Yhteisön rahoitusosuus auttaa nopeuttamaan 
rokotusohjelmien avulla eläintautien hävittämis- ja valvontatoimia jäsenvaltioiden 
rahoituksella saavutettuun toimintaan verrattuna sekä yhdenmukaistamaan toimia yhteisön 
tasolla. Budjettikohdan 17 04 01 01 "Eläintautien hävittäminen" määrärahojen lisäys 
52 miljoonalla eurolla vuoden 2009 talousarvioon verrattuna johtuu pääosin jäsenvaltioiden 
esittämistä pyynnöistä. Tarkoituksena on lujittaa bluetongue-taudin ja salmonellan valvonta-
ja hävittämistoimia.

Pilottihankkeet / Valmistelutoimet

Pilottihankkeet ja valmistelutoimet pohjautuvat perinteisesti parlamentin aloitteisiin. Nykyään 
ne antavat parlamentille mahdollisuuden pohjustaa uutta politiikkaa ja toimintaa, joka 
rikastuttaa unionin toimintaa ja saattaa johtaa sellaisten säädösten hyväksymiseen, joilla 
käynnistetään uusia EU:n toimintoja ja ohjelmia. Nämä toimet määritellään 
varainhoitoasetuksen 49 artiklan 6 kohdassa seuraavasti:

"(a) määrärahat kokeiluluonteisiin pilottihankkeisiin, joiden tarkoituksena on toiminnan 
toteutettavuuden ja sen hyödyllisyyden selvittäminen. Vastaavat maksusitoumusmäärärahat 
voidaan ottaa talousarvioon vain kahdeksi peräkkäiseksi varainhoitovuodeksi.

(b) määrärahat toimintaan, jolla valmistellaan yhteisön tulevia toimia koskevia ehdotuksia. 
Valmistelutoimissa noudatetaan yhdenmukaista lähestymistapaa, ja ne voivat olla muodoltaan 
erilaisia. Vastaavat maksusitoumusmäärärahat voidaan ottaa talousarvioon enintään kolmeksi 
peräkkäiseksi varainhoitovuodeksi. Lainsäädäntömenettely on saatettava päätökseen ennen 
kolmannen varainhoitovuoden päättymistä".

Pilottihankkeiden maksusitoumusmäärärahojen vuosittainen enimmäismäärä on 40 miljoonaa 
euroa ja valmistelutoimien 100 miljoonaa euroa, joista 50 miljoonaa euroa osoitetaan uusiin 
toimiin. Määrärahat vähennetään kunkin otsakkeen käytettävissä olevasta marginaalista.

Vuonna 2009 budjettivallan käyttäjä äänesti 15 sellaista pilottihanketta / valmistelutoimea, 
joita toteuttavat ympäristöasioiden pääosasto (ENV) ja terveys- ja kuluttaja-asioiden 
pääosasto (SANCO) ja joilla on yhteensä maksusitoumusmäärärahoja pilottihankkeisiin 
9 miljoonaa euroa ja valmistelutoimiin 16 miljoonaa euroa.
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Pilottihankkeet

ATE 2010 
nimikkeistö

Otsake Osasto 2008
maksu-

sitoumukset

2008
maksut

2009
maksu-

sitoumukset

2009
maksut

2010
maksu-

sitoumukset

2010
maksut

Vastaava 
pääosasto

17 03 08 1a Terveydenhoitoalan työntekijöiden uusi 
työllisyystilanne: parhaat käytänteet 
terveydenhoitoalan työntekijöiden 
ammatillisen koulutuksen ja pätevyyden sekä 
palkkauksen parantamiseksi

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 p.m. 600.000 SANCO

07 03 11 2 Metsien suojelu ja luonnonhoito p.m. 1.200.000 - p.m. - 900.000 ENV
07 03 15 2 Rikkidioksidin ja typenoksidien 

päästökauppa Itämerellä
1.000.000 1.000.000 2.000.000 2.300.000 p.m. 960.000 ENV

07 03 16 2 Ennaltaehkäisevien toimien kehittäminen 
Euroopan aavikoitumisen pysäyttämiseksi

1.000.000 1.000.000 p.m. p.m. ENV

17 01 04 06 2 Parannetut menetelmät eläinystävällistä 
tuotantoa varten

1.000.000 1.000.000 p.m. p.m. p.m. p.m. SANCO

17 03 09 2 Terveyttä, ympäristöä, liikennettä ja 
ilmastonmuutosta koskeva monitahoinen 
tutkimus – Sisä- ja ulkoilman laadun 
parantaminen

4.000.000 4.000.000 p.m. 1.000.000 SANCO

07 04 02 3b Luonnonkatastrofien torjumiseksi tehtävää 
rajaseutuyhteistyötä koskeva pilottihanke

- 1.200.000 - 1.400.000 - 500.000 ENV

07 04 04 3b Jäsenvaltioiden välisen yhteistyön 
tehostaminen metsäpalojen torjunnassa

3.500.000 2.000.000 p.m. 800.000 p.m. 1.750.000 ENV

07 02 03 4 Mustanmeren alueen ympäristövalvonta ja 
yhteinen eurooppalainen puiteohjelma 
Mustanmeren alueen kehittämistä varten

1.000.000 1.000.000 1.000.000 500.000 p.m. 800.000 ENV



PA\787882FI.doc PE427.267v01-00
9/13

FI

Valmistelutoimet

ATE 2010 
nimikkeistö

Otsake Osasto 2008
maksu-

sitoumukset

2008
maksut

2009
maksu-

sitoumukset

2009
maksut

2010
maksu-

sitoumukset

2010
maksut

Vastaava 
pääosasto

07 03 10 2 Natura 2000 1.000.000 1.600.000 p.m. 1.500.000 - 400.000 ENV
07 03 13 2 Rannikkoalueiden integroitu viestintä- ja 

riskienhallintajärjestelmä
1.000.000 1.000.000 p.m. 500.000 - 220.000 ENV

07 03 17 2 Karpaattien altaan ilmasto 2.500.000 2.500.000 p.m. p.m. ENV
07 04 05 2 Euroopan unionin nopeat avustustehtävät 4.000.000 4.000.000 7.500.000 7.000.000 p.m. 600.000 ENV
17 04 03 03 2 Eläinkuljetusten valvontapisteet 

(pysähdyspaikat)
4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 p.m. 2.000.000 SANCO

17 02 03 3b Kuluttajapolitiikan toimien seuranta 1.000.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000 p.m. p.m. SANCO
(ATE:n liitteenä olevan työasiakirjan IV osa)
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Mitä tulee pilottihankkeiden ja valmistelutoimien maksusitoumusmäärärahoihin vuoden 2010 
ATE:ssa, komissio perustelee p.m.-merkintää sillä, että säilytetään budjettivallan käyttäjän 
erioikeus pilottihankkeiden ja valmistelutoimien jatkamiseen tai luomiseen.

Vuonna 2009 äänestettyjen hankkeiden toteutuksen osalta komissio ei ole saanut vielä 
tuloksia, koska toteutus on alkuvaiheessa. 

Erillisvirastot: EMEA, ECHA, EEA, ECDC ja EFSA

Yhteisön oikeudessa ei ole oikeudellista määritelmää erillisvirastolle. Virasto on kuitenkin 
yhteisöjen perustama elin, jolla on oikeushenkilöys. Euroopan unionin lainsäätäjä "luo" 
erillisvirastoja monista syistä, mm. tiettyjen palvelujen tuottaminen, erityisasiantuntemuksen 
käyttö sekä sääntely- ja valvontatehtävien suorittaminen.

Vuoden 2010 ATE:ssa 28 erillisvirastolle yhteisön tukena osoitetut määrärahat ovat yhteensä 
660,666 miljoonaa euroa, joista 79 miljoonaa euroa on suunnattu aiemmin hallitustenvälisesti 
rahoitetun Europolin mukaan ottamiseen. Erillisvirastoille osoitettu summa on 0,47 prosenttia 
koko ATE:sta 2010 (139,489 miljardia euroa).
Mitä tulee henkilöstöön, erillisvirastojen toimien kokonaismäärä ATE:ssa on 5 027, ja lisäksi 
833 sopimussuhteista toimihenkilöä ja 301,5 kansallista asiantuntijaa (yhteensä 6 211,5). 
Hiljattain integroitu Europol kattaa yksinään 453 näistä uusista toimista.

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan vastuualuetta 
ovat Euroopan lääkevirasto, Euroopan kemikaalivirasto, Euroopan ympäristövirasto, 
Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus sekä Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomainen.

Euroopan lääkevirasto (EMEA) antaa jäsenvaltioille ja yhteisön toimielimille parasta 
mahdollista tieteellistä neuvontaa kysymyksissä, jotka liittyvät ihmisille ja eläimille 
suunnattujen lääkkeiden laadun, turvallisuuden ja tehokkuuden valvontaan. Lisäksi virasto 
edistää omalta osaltaan innovaatiotoimintaan kannustavan ympäristön luomista, lisää 
avoimuutta, tiedottamista ja tiedon jakamista, lujittaa lääkevalmisteita koskevaa 
eurooppalaista verkostoa ja lisää viraston osallistumista lääkevalmisteiden sääntelyyn 
kansainvälisellä tasolla.

Vuoden 2010 ATE:ssa on ennakoitu 37,112 miljoonan euron EU-osuus, josta 10 265 euroa on 
käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Tämä merkitsee yhteisön osuuteen 11,4 prosentin 
leikkausta vuoteen 2009 verrattuna ja jopa 35,9 prosentin leikkausta vuoden 2009 ATE:en 
verrattuna.

EMEA joutuu vuonna 2010 kohtaamaan edistyneitä terapioita koskevan asetuksen 
täytäntöönpanon täydet vaikutukset sekä kaikki toimet, jotka liittyvät 1. tammikuuta 2010 
alkaen sovellettavaan komission asetukseen 1234/20081 . Näin ollen EMEA on pyytänyt 
37 lisätointa vuodelle 2010.

                                               
1 Komission asetus (EY) N:o 1234/2008, annettu 24. marraskuuta 2008, ihmisille ja eläimille tarkoitettujen 
lääkkeiden myyntilupien ehtojen muutosten tutkimisesta.
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Myös budjettikohdan 02 03 02 03 "Erityinen rahoitusosuus harvinaislääkkeille" toteutus on 
EMEA:n vastuulla. ATE:ssa 2010 annetaan 4,5 miljoonaa euroa eikä 5 miljoonaa euroa, kuten 
vuonna 2009.

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA), joka perustettiin 1. kesäkuuta 2007, vastaa 
kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista sekä aineiden ja 
seosten luokituksesta ja merkinnöistä, jotta varmistetaan yhdenmukaisuus koko Euroopan 
unionissa. Nämä REACH-prosessit on suunniteltu antamaan lisätietoja kemikaaleista sekä 
varmistamaan niiden turvallinen käyttö ja Euroopan teollisuuden kilpailukyky.

On arvioitu, että ECHA:n maksuista saatavat tulot saadaan vasta aivan vuoden 2010 lopulla ja 
vuoden 2011 alussa, mistä aiheutuu kassavirtaongelma. Virasto on pyytänyt lisää toimia, 
koska työmäärä kasvaa mm. korkean volyymin kemikaaleja koskevien jätettyjen asiakirja-
aineistojen odotetun suuren määrän takia. ATE:ssa 2010 on esitetty lisätoimia seuraavasti: 
102 väliaikaista toimihenkilöä ja 18 sopimussuhteista työntekijää. ATE:ssa 2010 annetaan 
tälle käynnistysvaiheessa olevalle virastolle yhteisön tukea kuitenkin ainoastaan 30 miljoonaa 
euroa sekä 8,7 miljoonaa euroa ns. käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista. Vuoteen 2009 
verrattuna määrä on laskenut 41,8 prosenttia.

Euroopan ympäristövirasto (EEA) vastaa luotettavien ja riippumattomien ympäristötietojen 
tarjoamisesta jäsenvaltioille ja EU:n toimielimille sekä muille sidosryhmille, jotta ne voivat 
paremmin tehdä asiantuntevia päätöksiä ympäristön tilan parantamisesta, integroida 
ympäristönäkökohdat talouspolitiikkaan ja siirtyä kohti kestävää kehitystä.

ATE:ssa 2010 otetaan huomioon 2 prosentin vuotuinen deflaattori, joten yhteisön tuen määrä 
on 35,258 miljoonaa euroa.

EEA:n vuoden 2010 henkilöstötaulukossa olevan henkilöstömäärä on edelleen 68, kuten 
vuonna 2009.

Tukholmassa toimiva tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus (ECDC) on 
vastuussa tartuntataudeista ihmisen terveydelle aiheutuvien nykyisten ja uusien uhkien 
yksilöimisestä ja arvioimisesta ja niistä tiedottamisesta. Keskeinen kehityshaaste ECDC:lle 
vuonna 2010 on varmistaa asiantuntemus kaikista niistä 55 taudista, joista se on vastuussa ja 
joista sillä ei vielä ole asiantuntemusta. Näin ollen ATE:ssa 2010 keskukselle osoitetaan 
56,4 miljoonaa euroa, mikä merkitsee 13,5 prosentin nousua vuoden 2009 talousarvioon 
verrattuna. 

Alustavassa henkilöstötaulukossa ehdotetaan sisäisen henkilöstökapasiteetin nostamista siten, 
että lisätään 30 väliaikaista ja 15 sopimussuhteista toimihenkilöä, jonka jälkeen keskuksessa 
olisi 315 tointa vuonna 2010.

Vuonna 2010 Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) antaa jo täyttä 
vauhtia riippumattomia tieteellisiä lausuntoja kaikista asioista, jotka vaikuttavat suoraan tai 
välillisesti elintarvikkeiden turvallisuuteen, ja myös eläinten terveydestä ja hyvinvoinnista ja 
kasvinsuojelusta, jotta kohennetaan Euroopan elintarvike- ja rehualan turvallisuusjärjestelmiä.
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ATE:ssa 2010 viranomaiselle osoitetaan 72,996 miljoonaa euroa, joka on lähes sama määrä 
kuin minkä budjettivallan käyttäjä äänesti vuonna 2009.

Yhteensä 85 sopimussuhteista toimihenkilöä on tarkoitettu täydentämään EFSA:n 
mahdollisuuksia hoitaa toimintonsa ja täyttää tehtävänsä. Viranomainen on lisäksi pyytänyt 
viittä uutta henkilöstön jäsentä vuodeksi, mutta komissio ei hyväksynyt tätä, koska 
viranomaisen kokonaishenkilöstöä on jo lisätty huomattavasti verrattuna alkuperäiseen 
rahoitusselvitykseen.

EHDOTUKSET

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

1. kiinnittää huomiota EU:n ympäristöpolitiikan merkitykseen kestävää kehitystä koskevan 
yleistavoitteen saavuttamisessa pitkällä aikavälillä; tukee sitä, että komissio on 
omistautunut Kööpenhaminassa joulukuussa 2009 pidettävän YK:n 
ilmastonmuutoskokouksen sellaisen onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseen, joka 
sisältää uuden kansainvälisen ympäristösopimuksen laatimisen vuoden 2012 jälkeiselle 
kaudelle; huomauttaa, että se ei estä talousarviopäätöksiä ehdotuksesta osoittaa lisää 
varoja temaattiseen ohjelmaan "Ympäristö ja luonnonvarojen kestävä hoito, energia 
mukaan luettuna" tai kehitysyhteistyön rahoitusvälineeseen;

2. korostaa, että kestävään energiaan ja ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvien haasteiden 
on näyttävä EU:n talousarvion painopistealueissa; panee merkille, että nämä prioriteetit 
edellyttävät lisää talousarviovaroja; panee tässä yhteydessä merkille komission kohtaamat 
vaikeudet "Ilmastonmuutosta koskevat toimet" -budjettikohdan (07 03 12) 
toteuttamisessa, koska sillä ei ole oikeusperustaa; rohkaisee komissiota tarkastelemaan 
muita mahdollisia vaihtoehtoja, jotka mahdollistaisivat 20 miljoonan euron äänestettyjen 
maksusitoumusmäärärahojen toteutuksen nykyisten oikeusperustojen tai -välineiden 
nojalla; pyytää, että seuraavassa, komission ennen 1. heinäkuuta 2011 todennäköisesti 
hyväksymässä monivuotista rahoituskehystä koskevassa ehdotuksessa otetaan 
ilmastonmuutosasiat riittävästi huomioon määrärahoina;

3. kiinnittää huomiota LIFE + -ohjelman merkitykseen johdonmukaisena rahoitusvälineenä, 
joka mahdollistaa tehostetun ja yksinkertaistetun lähestymistavan ympäristöpolitiikan 
kehityksen ja täytäntöönpanon tukemiseen; tunnustaa, että on tarpeen käyttää kaikki 
vuoden 2010 ATE:ssa osoitetut maksumäärärahat eli 167 miljoonaa euroa, jota 
noudatetaan maksujärjestelyä, joka perustuu oikeusperustan asettamiin vaatimuksiin; 
kehottaa neuvostoa harkitsemaan uudelleen lähestymistapaansa tähän leikkaukseen;

4. panee tyytyväisenä merkille kansanterveysohjelman 2008–2013 täytäntöönpanon; panee 
merkille, että vuoden 2010 ATE:ssa osoitetut maksumäärärahat ovat kokonaisuudessaan 
tarpeen, jotta voidaan kunnioittaa sovittuja taloudellisia velvoitteita; muistuttaa komissiota 
tarpeesta varmistaa, että käytettävissä olevat määrärahat toteutetaan kustannustehokkaasti 
terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanoviraston suhteen;
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5. korostaa jälleen tarvetta lisätä kansalaisten tietoisuutta tupakoinnin haittavaikutuksista, 
passiivinen tupakointi mukaan lukien, ja on huolissaan siitä, että yhteisön tupakka-alan 
rahasto, josta myönnetään rahoitustukea tiedotus- ja koulutushankkeisiin, lakkautetaan 
vuonna 2010; pyytää komissiota esittämään jatkotoimia koskevia aloitteita 
mahdollisimman pikaisesti;

6. korostaa jälleen kerran, että erillisvirastoille on myönnettävä riittävästi rahoitusta, jotta ne 
voivat huolehtia tehtävistään, mutta muiden yhteisöjen toimien rahoitusta ei saa samalla 
vähentää; pitää myönteisenä komission päätöstä noudattaa budjettivallan käyttäjän 
pyyntöjä ja ottaa käyttötarkoitukseensa sidotut tulot huomioon laatiessaan alustavaa 
talousarvioesitystä 2010 erillisvirastoille; palauttaa tässä yhteydessä komission mieleen 
parlamentin vuoden 2009 toisen käsittelyssä antaman talousarviopäätöslauselman 39 
kohdan, jossa todetaan, että virastojen, kuten Euroopan lääkevirasto (EMEA) ja Euroopan 
kemikaalivirasto (ECHA), "jotka ovat suurelta osin riippuvaisia maksuista saaduista 
tuloista, pitäisi silti voida käyttää käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen välinettä 
saadakseen talousarvioonsa tarvittavaa joustoa";

7. panee merkille komission pyrkimyksen noudattaa Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 178/20021 45 artiklaa, jossa pyydettiin maaliskuuhun 2005 mennessä 
kertomusta siitä, onko mahdollista ja suotavaa antaa lainsäädäntöehdotus 
elintarviketurvallisuusviranomaisen saamista maksuista; on huolestunut siitä, että 
komissio harkitsee lopullisen kertomuksen esittämistä parlamentille ja neuvostolle vasta 
vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä; muistuttaa komissiota tässä yhteydessä, että 
maksut voivat helpottaa EU:n talousarviota ja mahdollistaa sen, että tuetaan muita 
tavoitteita vaarantamatta EFSA:n riippumattomuutta ja tieteellisiä lausuntoja.

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28. tammikuuta 
2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen 
liittyvistä menettelyistä (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1).


