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ETTEPANEKUD

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

1. on seisukohal, et keskkonna, rahvatervise ja toidu ohutusega seotud eelarveridade üldine 
täitmismäär on rahuldav;

2. rõhutab, et keskkonnaga seotud eelarveridadel oli eelarve üldine täitmismäär 95,15%, 
rahvatervise peatükis täideti kulukohustuste assigneeringutest 99,75% ning toidu ohutuse 
ja loomade tervishoiu peatükis täideti eelarve 98% ulatuses; on seisukohal, et sellised 
tulemused on rahuldavad;

3. märgib, et 2008. aasta eelarvest rahastati kuut katseprojekti ja nendega seotud 
ettevalmistavaid meetmeid; 

4. tunneb heameelt LIFE+ tegevuseelarve 99,26%-lise täitmise üle; märgib, et välja valiti 
196 projekti; märgib, et 52% vahenditest eraldati looduse ja bioloogilise mitmekesisusega 
seotud projektidele; on siiski seisukohal, et komisjoni tööd kaasrahastatavate projektide 
jätkusuutlikkuse tagamisel on võimalik veelgi tõhusamaks muuta;

5. märgib sellega seoses, et tööd saaks tõhustada, tagades, et konkursikutsete avaldamise 
ajaks oleksid toetusmeetmed juba kehtestatud, parandades LIFE`i projektide kaudu saadud 
teadmiste levitamist ning tugevdades projektide lõpetamisele järgnevaid süstemaatilisi 
järelmeetmeid;

6. kustub komisjoni üles pakkuma taotlejatele täiendavat abi ja konkreetset koolitust ning 
töötama välja kasutajasõbralikud suunised; rõhutab, et suuremat tähelepanu tuleks pöörata 
programmi nendele osadele, mille täitmise tase on madal;

7. rõhutab, kui tähtis on pakkuda täiendavat ja sihipärast abi rahvastervise programmi 
raames projekte elluviivatele taotlejatele, et vältida ebaproportsionaalseid 
väljamaksetaotlusi ja puudulike finantsaruandeid, mille tagajärjel menetlused pikenevad; 
lisaks nõuab selgete ja kasutajasõbralike pakkumiskutsete koostamist, et vältida taotlusi, 
mis ei vasta selgelt tingimustele või on halva kvaliteediga;

8. märgib rahuloluga, et tubakaalase uurimistöö ja teabelevi fondi eelarve täitmine on 
rahuldav, ja on veendunud selle instrumendi vajalikkuses;

9. tuletab komisjonile meelde kohustusi seoses Tervise- ja Tarbijaküsimuste 
Rakendusametiga; märgib, et Tervise- ja Tarbijaküsimuste Rakendusamet haldas 256 
kaasrahastatavat projekti, mille kogukulu Euroopa Liidu eelarves on 119 miljonit eurot, 
ning korraldas ekspertide kohtumisi ja teabepäevi; on seisukohal, et Tervise- ja 
Tarbijaküsimuste Rakendusameti tegevust võib 2008. aastal pidada rahuldavaks; 

10. on seisukohal, et olemasolevate andmete põhjal võib kulutustele, mis komisjon 2008. 
aastal keskkonnapoliitika, rahvatervise ja toidu ohutuse valdkondades tegi, anda 
heakskiidu.
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LÜHISELGITUS

Käesolevas arvamuses analüüsitakse eelarve täitmist keskkonna, rahvatervise ja toidu ohutuse 
valdkondades eelarveaastal 2008.

Keskkond

Keskkond kuulub põllumajanduse ja loodusvarade poliitikavaldkonda, mis sai Euroopa 
kontrollikojalt esimest korda täieliku kinnitava avalduse. Keskkonnakulud on siiski vaid väike 
osa valdkonnast, mis hõlmab ka põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraati, merendus-
ja kalandusasjade peadirektoraati ning tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraati. 

LIFE+

Programmi LIFE+ kulukohustuste assigneeringute täitmist võib pidada väga heaks. Komisjon 
täitis programmi LIFE+ tegevuseelarve kulukohustustest (eelarverida 07 03 07) 99,26%:

− 207 500 000 eurot eraldati meetmetoetuse abil rahastatavate projektidega seotud 
konkursikutsetele, mis avaldati 2009. aasta juulis ja mida rahastati vastavas summas üldisest 
kulukohustusest vastavalt finantsmääruse artiklile 76 ja rakenduseeskirjade artiklile 92, 
võimaldades valimis- ja hankemenetlus läbi viia 2008.−2009. aastal ning abisaajatega 
sõlmitavatele toetuslepingutele 2009. aasta lõpuks alla kirjutada. Umbes 700 taotluse hulgast 
valiti välja 196, neist 80 kuulusid looduse ja bioloogilise mitmekesisuse valdkonda, 100 
halduse valdkonda ja 16 teabe- ja teabevahetusvaldkonda.

− 8 495 809 euroga toetati selliste valitsusväliste organisatsioonide tegevust, kes tegelevad 
peamiselt keskkonna kaitsmise ja keskkonnaseisundi parandamisega Euroopa tasandil ning 
osalevad ühenduse poliitika ja õigusaktide väljatöötamises ning rakendamises. Vastav 
pakkumiskutse avaldati 2007. aasta oktoobris ning toetuslepingud kirjutati alla 2008. aasta 
esimesel poolel.

− 30 261 232 eurot eraldati meetmeteks, mille eesmärk on toetada komisjoni poliitika ja 
õigusaktide algatamisel ning järelevalvel, samuti teabevahetuses ning teadlikkuse tõstmisel.

Haldustoetuskuludest täideti 74,6%. Suhteliselt madalat täitmist võib seletada järgmiste 
asjaoludega. 
− Assigneeringute taotlemine sellelt eelarverealt 2008. aasta esialgses eelarveprojektis lõppes 
samal ajal, kui programm LIFE+ vastu võeti (2007. aasta mais). Et määruse lõplik tekst 
sisaldas olulisi muudatusi (komisjoni üleminek kaudselt detsentraliseeritud juhtimiselt 
otsesele tsentraliseeritud juhtimisele), koostas komisjon programmi tulemuste haldamisel, 
kontrollimisel, hindamisel ja levitamisel vajatava tehnilise abi kulude osas sel ajahetkel 
parima võimaliku prognoosi. 

Kodanikukaitse rahastamisvahend 

Uue kodanikukaitse õigusliku alusega, mis võeti vastu 5. märtsil 2007, laienes 
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rahastamisvahendi kohaldusala sel määral, et see hõlmab praegu eelkõige inimeste, aga ka 
keskkonna ja materiaalse vara, sh kultuuripärandi kaitset loodusõnnetuste või inimtegevuse 
tagajärjel toimunud õnnetuste, terroriaktide, tehnoloogilistele ning kiirgus- ja 
keskkonnaõnnetuste korral. 
Kodanikukaitse rahastamisvahendist kaetakse järgmisi kulusid:

 tegevused suurõnnetuste korral, sh abijõudude transport Euroopa Liidus seoses 
kodanikukaitse mehhanismi alla kuuluvate tegevustega; kui tegemist on liikmesriikides 
ja programmis osalevates riikide toimunud suurõnnetusega, rahastatakse meetmeid 
eelarverealt 07 04 01; kui suurõnnetus on toimunud kolmandas riigis, rahastatakse 
meeteid eelarverealt 19 06 05;

 valmisolekumeetmed (avastamine, koolitus, võrgustiku loomine, õppused, ekspertide 
vahetus, side- ja infotehnoloogilised süsteemid ja vahendid), mida rahastatakse 
eelarverealt 07 04 01;

 hädaolukorra tagajärgede ennetus- ja leevendusmeetmed (suurõnnetuste põhjuste 
uurimine, prognoosimine ja üldsuse teavitamine), mida rahastatakse eelarverealt 07 04 
01.

Tegevused suurõnnetuste korral

Tänu uuele õiguslikule alusele on selles valdkonnas sätestatud uued meetmeid, mille eesmärk 
on eelkõige toetada ja kaasrahastada kodanikukaitseabi transporti hädaolukorras olevasse 
riiki. Komisjon võttis 8. augustil 2007 vastu uute meetmete rakenduseeskirjad1. 

Uute meetmete rahastamise otsusega eraldati esialgu 10 096 400 eurot (6 143 400 eurot 
eelarvereal 19 06 05, mis on ettenähtud missioonideks kolmandates riikides, ja 3 953 000 
eurot eelarvereal 07 04 01 missioonideks Euroopa Liidus).

Vahendite tegelik kasutamine on otseselt seotud suurõnnetuste toimumisega ja taotlustega, 
mida liikmesriigid lisatranspordi kohta esitavad, ning seega raskesti prognoositav. 
Assigneeringuid on võimalik aasta jooksul korrigeerida ning 2008. aastal paigutati 2 866 920 
euro suurune summa ümber (DEC 34/2008) Gruusia Vabariigi toetamiseks. 

Nn reageerimismeetmete lõplikuks täitmise summaks oli 1 488 420 eurot (s.o 15% 
assigneeringutest). 2008. aastal andis ühendus kodanikukaitse mehhanismi abil 
kodanikukaitseabi nii liikmesriikides (Rumeenia, Bulgaaria ja Kreeka) kui ka kolmandates 
riikides (Kõrgõzstan, Boliivia, Ecuador, Myanmar, Hiina, Filipiinid, Moldova, Ukraina, 
Gruusia, Haiti ja India). Uut transporditoetust kasutati kodanikukaitseabi raames kaks korda ja 
sellest rahastati tulekustutusvahendite transporti Gruusiasse 2008. aasta augustis ning Euroopa 
Liidu kodanike meditsiinilist evakueerimist pärast 2008. aasta detsembris Mumbais toimunud 
terrorirünnakut. Valmisoleku ja ennetamise valdkonnas täideti eesmärgid rahuldavalt, 2008. 
aasta esimeses pooles avaldatud konkursikutsete ja pakkumiskutsete kuludeks ette nähtud 16 
525 000 euro suurustest assigneeringutest täideti 87,8%.
                                               
1 Komisjoni 8. augusti 2007. aasta otsust 2007/606/EÜ, Euratom, milles sätestatakse 

nõukogu otsusega 2007/162/EÜ, Euratom (kodanikukaitse rahastamisvahendi 
kehtestamise kohta) ettenähtud transpordisätete rakenduseeskirjad (OJ L 241, 14.9.2007, 
lk 17)
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Osalemine rahvusvahelises keskkonnaalases tegevuses

Assigneering on ette nähtud selleks, et rahastada kohustuslikke ja vabatahtlikke sissemakseid 
seoses mitmete rahvusvaheliste konventsioonide, protokollide ja lepingutega, mille osaline 
ühendus on, ning ettevalmistavaid töid seoses tulevaste rahvusvaheliste kokkulepetega, 
millesse ühendus on kaasatud. Enamik sissemakseid on tehtud USA dollarites. Et euro 
vahetuskurss USA dollari suhtes 2008. aastal paranes, olid sissemaksetega seotud tegelikud 
kulud eurodes väiksemad kui alguses kavandatud, mistõttu oli assigneeringute üldine 
täitmismäär 80,1%.

Katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed

2008. aasta eelarvest rahastati kuut keskkonnaalast katseprojekti ja nendega seotud 
ettevalmistavaid meetmeid.

Eelarverida Rubriik Kulukohustuste 
assigneeringud 

Täitmismäär

07 02 03 Katseprojekt — Musta mere basseini 
keskkonnaseire ja Musta mere piirkonna 
arengu ühine Euroopa raamprogramm (1. 
aasta)

1 000 000 100%

07 03 10 Natura 2000 ettevalmistav tegevus (3. aasta) 1 000 000 96,07%
07 03 13 Ettevalmistav tegevus − Rannikualade 

integreeritud side- ja riskijuhtimissüsteem (1. 
aasta)

1 000 000 99,51%

17 03 13 * Katseprojekt – Vääveldioksiidi 
heitkogustega kauplemine Läänemerel (1. 
aasta)

1 000 000 99,99%

07 04 04 Katseprojekt liikmesriikidevahelise koostöö 
tõhustamiseks metsatulekahjudega 
võitlemisel (1. aasta)

3 500 000 100%

07 04 05 ELi kiirreageerimisvõimet puudutav 
ettevalmistav tegevus (1. aasta)

4 000 000 76,91%

Maksete assigneeringud

Üldiseks täitmismääraks saavutati 79,71%, mis sarnaneb 2007. aasta määrale. Kui vaadelda 
liigendatud maksete assigneeringute taset (s.o kõik eelarveread, v.a tehnilise abiga seotud 
read), on täitmismäär 85,14%.

Rahvatervis

Kulukohustuste assigneeringute täitmisega võib väga rahule jääda, sest täitmismäär oli 99,5%.
Maksete assigneeringutest täideti 2008. aastal 89%, mis tähendab, et pärast seda, kui 
paranduseelarvega tagastati liikmesriikidele aasta lõpus 14 miljonit eurot, jäi vahendeid 
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kasutamata umbes 6 miljoni euro suuruses summas.
Alatäitmine on osaliselt seotud 7 miljoni euro suuruste PECO assigneeringutega1. 2008. aasta 
eelarve ettevalmistamisel 2007. aasta alguses ei olnud selge, kas nähakse ette PECO 
assigneeringutele vastavad maksete assigneeringud. 2008. aasta esialgses eelarveprojektis 
taotletud maksete assigneeringute puhul nimetatud maksete assigneeringutega ei arvestatud. 
 Tekkinud 13 miljoni euro suurune alatäimine on peamiselt tingitud vanade projektide 
haldamise probleemidest: 
– abisaajad küsivad sageli lepingutähtaja pikendust ja pikenduseks on enamasti luba antud, 

sest abisaajad suudavad viivitusi adekvaatselt põhjendada;
– komisjonile esitatud lõplikud väljamaksetaotlused on sageli väiksemad kui hankelepingu 

allakirjutamise hetkel eelarvesse kirjendatud summa; 
– lisaks on finantsaruanded sageli puudulikud ja seetõttu muutuvad menetlused puuduvate ja 

oluliste dokumentide taotlemise ja laekumise tõttu pikemaks. Kõige selle tulemusel on 
maksete assigneeringuid kasutatud oodatust vähem.

Tubakaalase uurimistöö ja teabelevi fondi

Tubakaalase uurimistöö ja teabelevi fondide kulukohustuste assigneeringute täitmismääraga 
(100%) võib väga rahule jääda. Maksete assigneeringute osas tuleb märkida, et need 
assigneeringud on liigendamata assigneeringud ja et maksete tegemine võib kesta 
kulukohustuste võtmisele järgneval aastal kuni 31. detsembrini. Leping sõlmiti alles 2008. 
aasta detsembris ning selle täitmine lõppeb alles 2009. aastal ja on normaalne, et vastavad 
maksed tehakse alles 2009. aastal. Seetõttu on ka loogiline, et maksete täitmismäär 2008. 
aasta lõpus oli umbes 50%. 

Toidu ohutus, loomade heaolu ja taimetervis 

Üldine täitmismäär oli 2008. aastal kõrge (98%) ja see oli peamiselt seotud hädaolukordade 
fondide täitmise kõrge tasemega, eelkõige lammaste katarraalse palaviku vastase erakorralise 
vaktsineerimise tõttu. 
Ainult taimetervise valdkonnas oli täitmine oli madalam (eelarverida 17 04 04 01), sest 
Portugal taotles männi nematoodi jaoks planeeritust 1 miljon eurot vähem.

Maksete assigneeringute täitmismäär (88%) on oluliselt parem kui 2007. aastal saavutatud 
76%.

Et kasutada olevad assigneeringud olid suured, jäid kasutamata suured summad ja seda 
eelkõige likvideerimismeetmete ja hädaolukordade fondide osas. Selle põhjuseks on asjaolu, 
et liikmesriikide lõplikud väljamaksetaotlused on sageli väiksemad kui esialgsed taotlused, 
mis olid kulukohustuste võtmisel aluseks. Et 2008. aasta oli teine aasta, mil kasutatud 
liigendatud assigneeringuid, kasutatakse senist kogemust maksevajaduste täpsemaks 
määratlemiseks kõigil eelarveridadel.

Ettevalmistav tegevus

                                               
1 PECO assigneeringud: assigneeringud, mis on laekunud Kesk- ja Ida-Euroopa riikidelt 
nende osalemise eest komisjoni programmides.
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Loomade veoga seotud kontrollpunkte puudutavaks ettevalmistavaks tegevuseks Euroopa 
Parlamendi poolt taotletud 4 miljonit eurot 2008. aastal ei kasutatud, sest see oli 
ettevalmistava tegevuse esimene aasta, mida kasutatakse üldjuhul projekti käivitamiseks, 
pakkumiskutse avaldamiseks, lepingupartneri valimiseks ning kulukohustuste võtmiseks. 
Enamasti on esimesel aastal et makseid teha liiga vara. Kasutamata maksete assigneering 
mõjutab üldiselt maksete täitmise taset 2008. aastal.


