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ETTEPANEKUD

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

1. märgib, et kliimamuutuste vastane võitlus ja loodusvarade tõhus kasutamine on kaks 
Euroopa 2020. aasta strateegias sätestatud prioriteeti ja kliimameetmete prioriteetsus tõi 
kaasa spetsiaalse kliimapoliitika, kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemisega 
tegeleva peadirektoraadi loomise; on siiski seisukohal, et kliimamuutuste vastane võitlus 
on ELi poliitikavaldkondade hulgas horisontaalne prioriteet;

2. võtab teadmiseks jaotise 7 pealkirja muutmise „Keskkonna- ja kliimameetmeteks“; 
tervitab konkreetsete kliimameetmete eelarvepeatükkide loomist (07 11, 07 12 ja 07 13) 
ning täheldab kliimamuutusi käsitleva ELi poliitika ja õigusaktide rakendamiseks 
kavandatavate assigneeringute suurendamist; 

3. väljendab heameelt programmi LIFE+ assigneeringute mahu üldise suurendamise üle 
333,5 miljoni euroni, mida on 8,6% rohkem kui 2010. eelarves, ja märgib, et selle kasvuga 
rahastatakse kasutada olevate ressursside suurendamist kõigi poliitikavaldkondade, 
sealhulgas kliimapoliitika projektideks, 60%-list vahendite kasvu, et toetada meetmeid, 
mida komisjon võtab kliimapoliitika ja valdkonna õigusaktide toetamiseks, samuti VVO-
dele antava toetuse püsival tasemel hoidmiseks ja keskkonnapoliitikat toetavateks 
meetmeteks;

4. võtab teadmiseks, et teatud tegevuse ja teenuste ümberkorraldamine uue komisjoni poolt 
tingis ka eelarve liigenduse kohandamise, eelkõige pärast kodanikukaitse üleviimist 
humanitaarabi peadirektoraati vastutusvaldkonda; 

5. rõhutab veel kord vajadust tõsta üldsuse teadlikkust tubakatarbimise, sealhulgas passiivse 
suitsetamise kahjuliku mõju kohta, ning väljendab muret, et ühenduse tubakaalase 
uurimistöö ja teabelevi fond, millest rahastatakse teabevahetus- ja koolitusprojekte, 
lõpetab 2010. aasta lõpus tegevuse; teeb ettepaneku võtta vastu uus õiguslik alus, et 
jätkata seda edukat teadlikkuse tõstmise vahendit, ja kutsub üles komisjoni (s.t 
põllumajanduse peadirektoraati ja tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraati) leidma 
rahuldav lahendus selle kampaania jätkamiseks üleminekuperioodil; 

6. on veendunud, et Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) finantsplaneering aastateks 2011–
2013 on liiga optimistlik, ja peab väga ebarealistlikuks, et nimetatud amet saaks 2011. 
aastal olla isemajandav; juhib tähelepanu sellele, et 2011. aastaks prognoositud tasudest 
saadav tulu põhineb 2006. aastal tehtud hinnangutel; kutsub üles kehtestama vajaduse 
korral kohaldatavaid kaitsemeetmeid;

7. on teadlik, et biotsiide käsitlevate õigusaktide valdkonnas tuleb anda ECHA käsutusse 
täiendavaid rahalisi vahendeid, kui ECHA pädevusse kuuluvate lisaülesannete tulevase 
rakendamisega seoses on vaja teha ettevalmistusi;

8. märgib, et ELi toetus Euroopa Ravimiametile (EMEA) on aastate jooksul vähenenud, 
hoolimata asjaolust, et ELi seadusandja on andnud ametile rahvatervisega seotud 
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lisaülesandeid, mida tuleks rahastada ELi toetustest; märgib ühtlasi, et seetõttu tuleb üha 
suuremat arvu rahvatervise meetmeid ristsubsideerida tasudest saadud tulust, mille 
tulemusena tuleb rahvatervisega seotud meetmeid vähendada, kuna EMEA peab eelkõige 
täitma tasudega seotud ülesandeid; on seetõttu mures komisjoni lähenemise pärast, mille 
kohaselt EMEA sihtotstarbelised tulud on jälle lisatud EMEA eelarveprojekti 
arvutustesse;

9. kinnitab veel kord EMEA õiguslikku kohustust käsitleda kõiki ravimitega seotud 
laekunud taotlusi teatava ajavahemiku jooksul; märgib, et sellest tulenevalt ei too taotluste 
arvu suurenemine üksnes rohkem tasusid, vaid tekitab ka vajaduse täiendava personali 
järele nende taotluste läbivaatamiseks; toetab seetõttu EMEA taotlust saada juurde 48 
ajutist töötajat erialase töökogemusega spetsialiseerunud teadustöötajateks, kusjuures 
sellel ei ole mõju ELi eelarvele, kuna asjaomaseid ametikohti rahastatakse üksnes 
tasudest;

10. väljendab muret rahvatervise, veterinaar- ja taimetervise meetmetele eraldatavate 
kulukohustuste assigneeringute kavandatava vähendamise üle 340 miljoni euroni ning 
rõhutab, et loomahaiguste likvideerimise osas on vaja säilitada valvsus;

11. võtab teadmiseks komisjoni (tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi) kavandatava 
tähtaja, et järgida Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklit 45, 
milles nõuti 2005. aasta märtsiks konsultatsioonidokumendi esitamist selle kohta, kas on 
võimalik ja soovitatav võtta Euroopa Toiduohutusameti tasude kohta vastu ELi õigusakt; 
tuletab sellega seoses meelde, et 2010. aasta eelarves paigutati sama küsimusega seoses 
assigneeringud reservi.
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LÜHISELGITUS

Taust

2011. aasta eelarvemenetlus on esimene Lissaboni lepingul põhinev menetlus ning selle 
ülesehitus näeb ette üht lugemist, mis lõpeb teise eelarvepädeva institutsiooniga 
lepitusmenetluse käigus sõlmitava kokkuleppega kõigi kulude osas.
2011. aasta eelarveprojekt sisaldab kulukohustuste assigneeringuid kokku 142,5764 miljardit 
eurot ja maksekohustuste assigneeringuid 130,1472 miljardit eurot, millest tulenevalt on varu 
kulukohustuste assigneeringute osas 1,2244 miljardit eurot ja maksekohustuste 
assigneeringute osas 4, 4178 miljardit eurot. Need summad moodustavad vastavalt 11,5% ja 
1,05% ELi 2011. aastaks prognoositavast RKTst.

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni vastutusalasse jäävad eelarved -
Keskkond

Kliimamuutused

Kliimamuutuste vastane võitlus ja loodusvarade tõhus kasutamine on Euroopa 2020. aasta 
strateegia kaks peamist prioriteeti. Kliimameetmete prioriteetsus tõi ühtlasi kaasa 
kliimapoliitikale (muutuste leevendamisele ja nendega kohanemisele) pühendatud spetsiaalse 
peadirektoraadi – kliimameetmete peadirektoraadi – loomise 2010. aasta veebruaris. 

Keskkonna- ja kliimameetmete suur prioriteet kajastub ühtlasi programmi LIFE + 
assigneeringute ja vastavate eelarveridade kavandatavas mahus. 
Komisjon on teinud ettepaneku suurendada programmi LIFE + assigneeringuid 2010. aasta 
306,855 miljonilt eurolt kokku 333,500 miljonile eurole, mida on 8,6% rohkem kui 2010. 
eelarves. See on ühtlasi 7,4 miljonit eurot rohkem, kui programmi esialgne finantsplaneering 
ette nägi, ja komisjon kavatseb seda suundumust kajastada ka 2010. ja 2013. aasta 
assigneeringute tasemes.

Suuremaid assigneeringuid kasutatakse eelkõige järgmiste tegevuste rahastamiseks:
- kasutada olevate vahendite suurendamine kõigi poliitikavaldkondade, sealhulgas 

kliimapoliitika projektideks eelarvereal 07 03 07 (240 miljonilt eurolt 2010. aastal 
260,13 miljonile eurole 2011. aasta eelarveprojektis);

- 60% võrra suurenevad vahendid meetmeteks, mida komisjon võtab kliimapoliitika ja 
valdkonna õigusaktide toetamiseks (7,2 miljoni euro suurune kasv 2011. aastal 2010. 
aastaga võrreldes);

- püsival tasemel toetus VVOdele ja keskkonnapoliitikat toetavad meetmed, võttes 
arvesse suuremaid nõudmisi haldustoe osas, et valida, teostada järelevalvet ja levitada 
projektide tulemusi kooskõlas kontrollikoja ja Euroopa Parlamendi soovitustega 2008. 
aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise raames (projektide jätkusuutlikkuse 
edendamine).

Neid asjaolusid arvesse võttes on 2011. aasta eelarveprojekti liigendus programmi LIFE + 
osas järgmine:
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- projektide ja VVOde toetamine jääb õigusliku aluse nõuetest tulenevalt keskkonna 
peadirektoraadi hallata (kliimamuutustega seotud prioriteetide rahastamise mahtu ei ole 
võimalik a priori kindlaks määrata) – eelarveread 07 01 04 01 ja 07 03 07;

- komisjoni võetavad meetmed keskkonnapoliitika / õigusaktide väljatöötamise ja 
rakendamise toetuseks (sealhulgas projektide valiku, järelevalve, auditeerimise ja 
hindamise toetamine) jäävad samuti peatükki 07 03 – eelarveread 07 01 04 01 ja 07 03 
07;

- konkreetsed eelarveread, mis loodi keskkonnapoliitika / õigusaktide väljatöötamiseks ja 
rakendamiseks (sealhulgas teadlikkuse tõstmiseks, väljaanneteks ja IT-süsteemideks 
CITL ning ODS) komisjoni poolt võetavate meetmete toetuseks konkreetsetel 
eelarveridadel – 07 01 04 05 ja 07 12 01.

Programm LIFE+

Komisjon tegi 2010. aasta eelarve kulutusi käsitleva rahastamisotsuse 2009. aasta oktoobris.

Konkursikutse avaldati 4. mail 2010 kogumahus 240 000 000 eurot. Projektiga seotud 
ettepanekud tuleks esitada asjaomastele riiklikele asutustele hiljemalt 1. septembriks 2010. 
Seejärel edastavad riikide asutused projekti ettepanekud 4. oktoobriks 2010 Euroopa 
Komisjonile, misjärel komisjon kontrollib projektide kavandeid programmi LIFE+ 
abikõlblikkuse kriteeriumide alusel ning hindab ettepanekuid programmi LIFE+ valiku- ja 
lepingu sõlmimise kriteeriumide alusel. Rahastamiseks välja valitud projektid tehakse 
lõplikult teatavaks eeldatavalt 2011. aasta juulis-augustis ning projekte alustatakse kõige 
varem 1. septembril 2011.
Konkursikutse on kaetud vastavalt finantsmääruse artiklile 76 ja rakendusmääruse artiklile 92 
vastavas summas võetud üldise kulukohustusega, mis võimaldab sõlmida toetuse saajatega 
toetuslepingud enne 2011. aasta lõppu.

Kasutada olevad 2010. aasta kulukohustuste assigneeringud kasutatakse seetõttu täies mahus 
ära.

Maksete assigneeringud (167 miljonit) kasutatakse eeldatavalt samuti täies mahus ära.

Euroopa Keskkonnaagentuur

Euroopa Keskkonnaagentuurile eraldatavat toetust kavatsetakse suurendada 2% (sisuliselt 
aastadeflaatori võrra) eesmärgiga:

- lisada ametikohtade loetelusse üks ametikoht, et toetada agentuuri rolli ülemaailmses 
keskkonna- ja turvaseires (GMES);

- tasakaalustada antav toetus uuesti jaotistele 1 ja 2 antava toetusega, et toetada agentuuri 
keskpikka strateegiat, mis näeb ette tugeva institutsioonisisese asjatundlikkuse loomise.

Euroopa Keskkonnaagentuuri 2009. aasta eelarve ülejääk oli 851 673 eurot, mida Euroopa 
Komisjon kasutas agentuuri eelarveprojekti koostamisel sihtotstarbelise tuluna, nii nagu 
eelarvepädevad institutsioonid taotlesid nende asutuste suhtes, mida ei rahastata nende 
võetavatest tasudest. 

Sellest tulenevalt on 2011. aasta eelarveprojektis taotletav assigneeringute summa 35 105 327 
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eurot ja ELi toetuse kogumaht, kui võtta arvesse 2009. aasta ülejäägist tagasi saadud 
sihtotstarbelist tulu, on 35 957 000 eurot.

Ülemaailmsed keskkonnaküsimused

2007. aastast alates rahastatakse keskkonnaalast välistegevust välistegevuse 
rahastamisvahendist poliitikavaldkonnas 21 (Areng) ning eelkõige keskkonna ja 
loodusvarade, sealhulgas energia säästva majandamise temaatilise programmi (ENRTP) 
kaudu (eelarveprojekti peatükk 21 04).

Ainsad jaotise 07 alla jäävad assigneeringud on seotud ühenduse osalusega mitmepoolsete 
keskkonnakokkulepete, nt ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni ja Kyoto protokolli, 
bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni jne kohustuslike sissemaksetega. 2011. aastaks 
kavandatud eelarveeraldised jäävad 2010. aasta tasemega võrreldes samaks (3 000 000 eurot). 
Eelarve liigenduse osas toimub jagunemine peatüki 07 02 (ülemaailmsed 
keskkonnaküsimused) ja uue peatüki 07 11 (ülemaailmsete kliimameetmetega seotud 
küsimused) vahel, kusjuures viimane hõlmab kohustuslikke osamakseid seoses 
rahvusvaheliste lepingutega kliima ja osoonikihti kahandavate ainete valdkonnas (ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsioon ja Kyoto protokoll, Viini konventsioon ja Montreali 
protokoll).

Tuleks märkida, et Kopenhaageni kokkuleppe sõlmimisest tulenevalt teeb komisjon 
ettepaneku suurendada oluliselt keskkonna ja loodusvarade, sealhulgas energia säästva 
majandamise temaatilisele programmile (eelarverida 21 04 01) eraldatavaid vahendeid, 
millega rahastatakse eelkõige järgmist:

- vastavalt Kopenhaageni kokkuleppega antud lubadusele eraldatakse 50 miljonit eurot 
kliimamuutuste mõju leevendamise ja sellega kohanemise meetmete rahastamiseks 
arengumaades;

- täiendavad 15 miljonit eurot eraldatakse ülemaailmse kliimamuutuste liidu toetamiseks 
kõige vähem arenenud riikidega.

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni vastutusalasse jäävad eelarved –
Rahvatervis ja toiduohutus

Rahvatervis

Rahvatervise programmi (17 03 06) (mille kulukohustuste assigneeringud on 2010. aastal 45,7 
miljonit eurot ja 2011. aastaks kavandatakse 47,06 miljonit eurot) eesmärk on täiendada 
riiklikku poliitikat ja ergutada koostööd liikmesriikide, läbirääkijariikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonide vahel.

Programmi kolm peamist eesmärki on parandada kodanike tervisekaitset ja tervist ning 
koguda ja levitada teavet ja teadmisi tervise kohta. Assigneeringute väike suurendamine on 
kooskõlas finantsplaneeringuga.
Rahvatervise (17 03) jaoks ette nähtud kogusumma 205,11 miljonit eurot on 15,77 miljoni 
euro võrra väiksem kui 2010. aasta eelarves. Kahanemine on peamiselt seotud tubakaalase 
uurimistöö ja teabelevi fondi ja tubakatootjate-poolset suitsetamisvastase kampaania 
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rahastamist sätestava määruse kohaldamise lõppemisega.

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarvet vähendati 3,49 miljoni euro võrra, 
kuna keskus ei kasutanud eelnenud aastatel ära kõiki talle eraldatud assigneeringuid. Euroopa 
Komisjon kasutas neid kasutamata assigneeringuid keskuse eelarveprojekti koostamisel 
sihtotstarbelise tuluna.

Euroopa Ravimiamet

ELi panus Euroopa Ravimiameti rahastamisse on 38,42 miljonit eurot, millest 5,477 miljonit 
eurot on sihtotstarbeline tulu. Komisjon eirab taas parlamendi hääletustulemusi tasudest 
sõltuvate ametite sihtotstarbeliste tulude käsitlemise kohta.

Ka tuleb märkida, et 2011. aastal võib olla vaja täiendavaid assigneeringuid praegu Euroopa 
Parlamendis ja nõukogus arutlusel oleva farmaatsiatoodete paketi jaoks.

Toidu ja sööda ohutus ning veterinaarmeetmed

Selle meetme eesmärk on parandada kogu toiduahelat vastavalt nn laudast lauale lähenemisele 
toidu ja sööda ohutusele. See valdkond on ELi tasandil täielikult ühtlustatud. Samas on 
peatüki 17 04 (toidu ja sööda ohutus) kavandatavad assigneeringud 2011. aastal 340,3 
miljonit eurot 2010. aasta 354,9 miljoni euroga võrreldes. 

Eelarve vähenemine on peamiselt seotud loomahaiguste likvideerimise meetmete (15 miljonit 
eurot) ja hädaolukordade fondi meetmetega (10 miljonit eurot). Loomahaiguste likvideerimise 
meetmete osas tuleneb see katarraalse palaviku vastase vaktsineerimise ja muude meetmete 
vähendamisest. Hädaolukordade fondi meetmete assigneeringute vähenemine tuleneb selle 
kasutamise ebakindlusest, kuna kasutus sõltub taudide puhkemisest. Kui taudi puhkemise 
tõttu peaks vajadus äkitselt suurenema, tehakse assigneeringud kiiresti kättesaadavaks.

Toidu ja sööda kontrolli valdkonnas kavandatakse suurendada uutele meetmetele eraldatavaid 
assigneeringuid 4 miljonit euro võrra, et rahastada ELi referentlaboratooriumite tegevuse 
muutusi ja mesilaste tervisega tegeleva uue labori võimalikku loomist.
Taimetervisealased meetmete osas kavandatakse väikest kasvu (0,45 miljonit eurot). 
Täiendavad vahendid on vajalikud selleks, et komisjon saaks täita talle taimekaitsevahendeid 
käsitleva uue määruse nr 1107/2009 jõustumisest tulevaid uusi ülesandeid ja kohustusi. Need 
uued ülesanded ja kohustused täiendavad jätkuvat taimetervise alast haldustegevust, mida on 
eelnevatel aastatel sellelt eelarverealt rahastatud. 

Euroopa Toiduohutusamet

Euroopa Toiduohutusameti lõpliku asukoha otsus tehakse kavakohaselt 2011. aasta märtsis 
ning ameti töötajate kolimine uude asukohta peaks seetõttu eeldatavalt toimuma enne 
aastavahetust. Kuna hoone valdussevõtmise kulud on juba kaetud olemasolevate 
eelarveassigneeringutega, on hoone sisustamise tegelike kulude, ülemineku haldamise, 
ümberkolimise, üldkasutatavate rajatiste ja täiendavate seadmete rahastamiseks ning 
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topeltüüri maksmiseks kolmekuulisel üleminekuajal tehtud ettepanek eraldada ameti 
eelarvesse täiendavad 3,29 miljonit eurot. 

Muud ENVI pädevuses olevad eelarveread

Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)

Tulenevalt komisjoni ettepanekust võtta vastu määrus, milles käsitletakse biotsiidide 
turulelaskmist ja kasutamist (KOM(2009)267) ja milles nähakse ette paljud ülesanded seoses 
toimeainete hindamise ja lubade andmisega alates aastatest 2013 ja 2014, teeb komisjon 
ettepaneku luua vajalikud eelarveread toetuste maksmiseks kohe pärast määruse vastuvõtmist 
(eelarveread 07 03 60 01 ja 07 03 60 02). Samas ei ole assigneeringuid ette nähtud, et 
võimaldada ametil teha vajalikud ettevalmistused uute ülesannete täitmiseks 2011. ja 2012. 
aasta lõpuni.

Katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed

Komisjon teeb 2011. aasta eelarveprojektis järgmised ettepanekud:

- uue ettevalmistava meetme (kliimameetmete süvalaiendamine ja kohandamine) 
(eelarverida 07 03 13) loomine;

- ettevalmistava tegevuse (Musta mere basseini keskkonnaseire ja Musta mere piirkonna 
arengu ühine Euroopa raamprogramm) (eelarverida 07 02 04) pikendamine.

2010. aasta eelarves hääletati 9 katseprojekti ja ettevalmistavat meedet, millest 8 rakendavad 
keskkonna peadirektoraat ning tervise- ja 1 tarbijaküsimuste peadirektoraat.


