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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 toiduohutusega seotud eelarveridade üldine 
täitmismäär on rahuldav;

2. rõhutab, et keskkonna vallas oli kulukohustuste assigneeringute üldine täitmismäär 
97,12%, mis on võrreldes eelnenud aasta 95,15%-lise täitmismääraga parem tulemus; 
märgib lisaks, et maksete täitmismäär oli 99,92%, st kõrge;

3. tunneb heameelt, et rahvatervise valdkonnas oli kulukohustuste ja maksete 
assigneeringute täitmismäär märkimisväärselt kõrge, sest kulukohustused olid kõikidel 
eelarveridades täidetud peaaegu 100%-liselt;

4. märgib, et toiduohutuse, loomade tervishoiu, loomade heaolu ja taimetervise valdkonna 
kulukohustuste täitmismäär oli sama kõrge nagu eelnenud aastal (98%); on teadlik, et 
maksete täitmismäär langes veidi (82%); kutsub liikmesriike üles esitama komisjonile 
likvideerimismeetmete kohta täpsemaid eelarvestusi;

5. tunneb heameelt, et programmi LIFE+ tegevuseelarvest täideti 99,35%, eelkõige kuna 
eelarvepädevad institutsiooni suurendasid kulukohustuste assigneeringuid võrreldes 
komisjoni esialgse ettepanekuga 29 miljoni euro võrra; märgib, et programmi LIFE+ 
kolmanda kutse raames valiti välja 210 projekti valdkondades, nagu loodus ja bioloogiline 
mitmekesisus (84), keskkonnapoliitika ja -juhtimine (115), teave ja teabevahetus (11); 

6. rõhutab, et eelarvereal „Osalemine rahvusvahelises keskkonnalases tegevuses”, millelt 
rahastatakse kohustuslikke ja vabatahtlikke sissemakseid seoses rahvusvaheliste 
konventsioonide, protokollide ja lepingutega, saavutati üldine täitmismäär 84,46% (2008. 
aastal 76,12%); on teadlik sellest, et täitmismäära mõjutavad ka vahetuskursi muutused, 
sest enamik osamakseid tehakse USA dollarites;

7. märgib, et kodanikukaitse rahastamisvahendi (mis hõlmab tegevusi suurõnnetuste korral, 
valmisolekumeetmeid ja hädaolukorra tagajärgede ennetus- ja leevendusmeetmeid) 
täitmismäär oli 72,56%, mis vastab 15 411 miljonile eurole; märgib, et maksete 
assigneeringute täitmismäär on 44,52%, sest hankemenetlused avalikustati alles 2009. 
aasta esimeses pooles ja projekte ei ole veel lõpule viidud;

8. märgib, et hädaolukordade fondide ja suurõnnetuste toimumisega seotud vahendite osas 
on liikmesriikide lõplikud väljamaksetaotlused sageli väiksemad kui esialgsed 
eelarvestused; kutsub liikmesriike üles esitama komisjonile likvideerimismeetmete kohta 
täpsemaid eelarvestusi ning nõuab tungivalt, et komisjon annaks liikmesriikidele 
eelarvestamisel rohkem abi;

9. märgib, et 2009. aasta eelarve raames viidi keskkonna vallas ellu kolm katseprojekti ja 
kaks ettevalmistavat meedet ning rahvatervisevaldkonnas neli ettevalmistavat meedet; 
võtab teadmiseks, et katseprojektile „Vääveldioksiidi heitkogustega kauplemine 
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Läänemerel” esitatud taotlused olid halva kvaliteediga, mistõttu lepingut ei sõlmitud; on 
teadlik sellest, et ettevalmistav tegevus, mis käsitles kontrollpunkte seoses loomade veoga, 
tühistati taotluste halva kvaliteedi tõttu, sest need ei vastanud minimaalsetele 
hindamiskriteeriumidele; 

10. rõhutab, kui tähtis on täpsustada hankemenetlusi ja anda taotlejatele rohkem abi, eelkõige 
rahvatervise programmide puhul, et vältida selliste projektitaotluste esitamist, mis on 
selgelt rahastamiskõlbmatud või ebakvaliteetsed; on siiski teadlik sellest, et mõne projekti 
elluviimisel tekib alati probleeme; 

11. juhib tähelepanu sellele, et finantsmääruse haldus- ja finantssätete järgimine ei tohiks 
põhjustada tarbetuid viivitusi toetuste andmisel ega rahastatavate projektide valimisel; 
kutsub komisjoni üles jätkama pingutusi nende haldusmenetluste parandamiseks, mis 
avaldavad mõju kulukohustuste ja maksete assigneeringute täitmisele;

12. märgib, et 2009. aasta lõpus haldas Euroopa Komisjoni haldusüksusena tegutsev Tervise-
ja Tarbijaküsimuste Rakendusamet 361 kaasrahastatavat rahvatervise programmi projekti, 
millest 287 osas olid sõlmitud lepingud ja milleks oli ELi eelarvest kokku eraldatud 156 
miljonit eurot; rõhutab, et ühenduse programmide elluviimiseks vajalik Tervise- ja 
Tarbijaküsimuste Rakendusameti halduskulude kogueelarve oli 6,4 miljonit eurot; võtab 
teadmiseks uued struktureeritud aruandemeetodid, tänu millele on võimalik eelarve 
täitmist paremini kontrollida, vältida assigneeringute ülekandmist ja eelarve aastasuse 
põhimõttest rangelt kinni pidada;

13. on olemasolevate andmete põhjal seisukohal, et komisjoni tegevusele võib seoses 2009. 
aasta keskkonnapoliitika, rahvatervise ja toiduohutuse valdkonna kuludega anda 
heakskiidu.
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LÜHISELGITUS

Käesolevas arvamuses analüüsitakse eelarve täitmist keskkonna, rahvatervise ja toiduohutuse 
valdkonnas 2009. aastal.

Keskkond

Eelarve täitmise üldine määr (97%), mis suurenes võrreldes eelnenud aastaga kõigil 
eelarveridadel, oli rahuldav.

LIFE+
Programmi LIFE+ kulukohustuste assigneeringute täitmist võib pidada väga heaks. 
Eelarvemenetluse käigus suurendasid eelarvepädevad institutsioonid kulukohustuste 
assigneeringuid võrreldes komisjoni esialgse eelarveprojektiga peaaegu 29,3 miljoni euro 
võrra ning kõik vastuvõetud lisavahendid kasutati täielikult ära.
Komisjon täitis programmi LIFE+ tegevuseelarve (eelarverida 07 03 07) 99,35%-liselt:
− 250 000 000 eurot eraldati meetmetoetuse abil rahastatavate projektidega seotud 
toetustaotluste esitamise kutsetele, mis avaldati 15. mail 2009. aastal ja mida rahastati 
vastavas summas üldisest kulukohustusest vastavalt finantsmääruse artiklile 76 ja 
rakenduseeskirjade artiklile 92, võimaldades kvalifitseerimismenetluse ja pakkumise valimise 
läbi viia 2009.−2010. aastal. Projektide valikust teatati 2010. aasta juulis-augustis ning 
toetuslepingud abisaajatega oli võimalik sõlmida 2010. aasta lõpuks.

− 8 749 860 euroga toetati selliste valitsusväliste organisatsioonide tegevust, kes tegelevad 
peamiselt keskkonnakaitse ja keskkonnaseisundi parandamisega Euroopa tasandil ning 
osalevad ühenduse poliitika ja õigusaktide väljatöötamises ning rakendamises. Toetustaotluste 
esitamise kutse lõplik tähtaeg oli 1. detsembril 2008 ning toetuslepingud kirjutati alla 2009. 
aasta esimesel poolel.
− 39 302 812 eurot eraldati meetmetele, mille eesmärk on toetada komisjoni poliitika ja 
õigusaktide algatamisel ning järelevalvel, samuti teabevahetuses ning teadlikkuse tõstmisel 
(roheline nädal, Euroopa liikuvusnädal, kliimamuutuse ja bioloogilise mitmekesisused alased 
teavituskampaaniad).
− 15 029 334 eurot kasutati haldustoetuskuludeks, mille täitmismäär oli 87,63% (vastuvõetud 
eelarves oli summa 17 150 000 eurot) ja see on rohkem kui 2008. aasta täitmismäär 75,65%. 
Tuleks siiski märkida, et 2009. aasta toetustaotluste esitamise kutse raames väljavalitud 
projektide järelevalvega seotud haldustoetuskulud (võttes arvesse eelarvepädevate 
institutsioonide poolt heakskiidetud assigneeringute suurenemist) langevad peamiselt 2010. 
aastale ja sellele järgnevatele aastatele. 

Kodanikukaitse rahastamisvahend 
Uue kodanikukaitse õigusliku alusega, mis võeti vastu 5. märtsil 2007, laienes 
rahastamisvahendi kohaldusala selliselt, et see hõlmab praegu eelkõige inimeste, aga ka 
keskkonna ja materiaalse vara, sh kultuuripärandi kaitset loodusõnnetuste või inimtegevuse 
tagajärjel toimunud suurõnnetuste, terroriaktide, tehnoloogilistele ning kiirgus- ja 
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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 riikides toimunud suurõnnetusega, rahastatakse meetmeid eelarverealt 
07 04 01; kui suurõnnetus on toimunud kolmandas riigis, rahastatakse meetmeid 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
Selle valdkonna õiguslik alus võimaldab eelkõige toetada ja kaasrahastada teatud tingimustel 
antava kodanikukaitseabi transporti hädaolukorras olevasse riiki. Komisjon võttis 8. augustil 
2007 vastu uute meetmete rakenduseeskirjad1. 2009. aasta oli esimene aasta, mil 
kodanikukaitseabi transporti hädaolukorras olevasse riiki reguleeriti lepingulise raamistikuga, 
sest 17. detsembril 2008. sõlmiti vahendajaga selliseid tegevusi puudutav raamleping. 

Uute meetmete rahastamise otsusega eraldati esialgu 10 742 000 eurot (8 192 000 eurot 
eelarvereal 19 06 05, mis on ettenähtud missioonideks kolmandates riikides, ja 2 550 000 
eurot eelarvereal 07 04 01 missioonideks Euroopa Liidus).
Rahaliste 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 2009. aastal paigutati 1 500 000 
euro ulatuses assigneeringuid eelarverealt 07 04 01 ümber (DEC 41/2009) 
tervishoiuprogrammile (H1N1 pandeemia ennetusega seotud lisameetmeteks). Samuti 
paigutati eelarverealt 19 06 05 („Kodanikukaitsemissioonid kolmandates riikides”) 
Afganistani kasuks ümber 5 000 000 eurot (DEC 37/2009).

Vastumeetmete lõplikuks täitmise summaks oli 784 968 eurot. 2009. aastal andis ühendus 
kodanikukaitse mehhanismi abil kodanikukaitseabi nii liikmesriikides (metsatulekahjud 
Bulgaarias, Prantsusmaal, Portugalis ja Kreekas, maavärin Itaalias) kui ka kolmandates 
riikides (Moldova (gaasidefitsiit), Fidži (üleujutused), Gaza (relvastatud konflikt), Namiibia 
(üleujutused), Tadžikistan (üleujutused), Benin (üleujutused), Albaania (metsatulekahjud), 
Taiwan (taifuun), Burkina Faso (üleujutused), Filipiinid (üleujutused), Indoneesia (maavärin), 
Samoa (tsunami), Ukraina (H1N1), Gruusia (maavärin)).
2010. aasta alguses eraldas komisjon järelevalve- ja teabekeskuse kaudu märkimisväärsel 
hulgal vahendeid pärast maavärinat hädaabi transportimiseks Haitisse. 
Valmisoleku ja ennetamise valdkonnas täideti eesmärgid rahuldavalt, 2009. aasta esimeses 
pooles avaldatud toetustaotluste esitamise kutsete ja hankemenetluste kuludeks ette nähtud 

                                               
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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16 100 000 euro suurustest assigneeringutest täideti 89%.
Vt ka punkti 1.4 kodanikukaitse valdkonna ettevalmistava tegevuse täitmismäära kohta.

Alates 2010. aastast haldab kodanikukaitse rahastamisvahendit komisjoni humanitaarabi 
peadirektoraat. 

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 ning seetõttu 
võivad tegelikku täitmismäära mõjutada vahetuskursi muutused. 2009. aasta täitmismäär 
(84,46%) oli rahuldav.

Katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed
2009. aasta eelarvest rahastati kokku viit katseprojekti ja ettevalmistavat tegevust:

Eelarve-
rida

Pealkiri Kulukohustuste 
assigneeringud 

Täitmismäär

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

1.000.000 100%

07 03 15 Katseprojekt – Vääveldioksiidi 
heitkogustega kauplemine Läänemerel 
(2. aasta)

2.000.000 100%

07 03 16 Katseprojekt – Ennetavate meetmete 
väljatöötamine kõrbestumise 
peatamiseks Euroopas (1. aasta)

1.000.000 99,98%

07 03 17 Ettevalmistav tegevus – Pannoonia 
madaliku kliima (1. aasta)

2.500.000 100%

07 04 05 Ettevalmistav tegevus – ELi 
kiirreageerimisvõime (2. aasta)

7.500.000 87,84%

Täitmismäär oli rahuldav: kolme tegevuse puhul viiest oli tegemist 2. aastaga ning nende 
puhul oli võimalik kasutada eelnenud aasta kogemusi. 
ELi reageerimisvõimega seotud tegevus ühendab kaht 2008. aasta eelarves olnud varasemat 
tegevust, millest üks oli katseprojekt liikmesriikide vahelise koostöö tõhustamiseks 
metsatulekahjudega võitlemisel (2008. eelarve 3 500 000 eurot) ja teine ELi 
kiirreageerimisvõimet puudutav ettevalmistav tegevus (2008. aasta eelarve 4 000 000 eurot). 7 
500 000 euro suuruste assigneeringute täitmismäär (87,85%) on rahuldav. Assigneeringutest 
kaeti ühe toetustaotluste esitamise kutse, ühe hankemenetluse ning ühe uurimuse (mille 
tulemuse kirjutati alla kolm teenuslepingut), ühe uuringulepingu ja 7 toetuslepinguga seotud 
kulud. 
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Maksete assigneeringud
Üldiseks täitmismääraks saavutati 87,26%, mis on võrreldes 2008. aasta määraga (79,71%) 
suurem. 

Kirjeldus

Maksete 
assigneeringud 

(sh 
paranduseelar

ved ja 
ümberpaiguta

mised)

Makstud
2009. 
aasta 
määr

2008. 
aasta 
määr

Tehnilise abiga seotud eelarveread / 
liigendamata assigneeringud    18.004.160          

4.062.036   22,56% 21,86%
Tegevusassigneeringute eelarveread / 
liigendatud assigneeringud    282.353.590        

258.020.101   91,38% 85,14%
LIFE + / LIFE III / VVOd / Forest 
Focus 208.562.150 201.859.366 96,79% 92,28%
Euroopa Keskkonnaagentuur 35.389.440 35.389.440 100,00% 97,72%
Kodanikukaitse rahastamisvahend 15.274.400 8.984.275 58,82% 44,52%
Osalemine rahvusvahelises 
keskkonnaalases tegevuses 
(kohustuslikud sissemaksed seoses 
mitmepoolsete 
keskkonnakokkulepetega) 4.150.000 3.087.506 74,40% 55,31%
Katseprojektid ja ettevalmistavad 
meetmed 18.577.600 8.699.514 46,83% 24,44%
Konkurentsivõime ja uuendustegevuse 
raamprogramm 400.000 0 0,00% na

KOKKU 300.357.750 262.082.137 87,26% 79,71%

Rahvatervis

2009. aasta kulukohustuste assigneeringute üldine täitmismäär (100%) on kõrge ja võrreldes 
2008. aasta määraga (98%) paranenud. Kõigi eelarveridade täitmismäär on kas 100% või 
peaaegu 100%. 
Maksete assigneeringute täitmismäär (87%) on rahuldav ja see on parem kui 2008. aastal 
saavutatud 84%.

Rahvatervise programm 
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Maksete assigneeringute täitmismäär (99,37%) on võrreldes 2008. aasta määraga (89%) 
märkimisväärselt suurenenud.

Tubakaalase uurimistöö ja teabelevi fond
Maksete assigneeringute puhul on tegemist liigendamata assigneeringutega ja maksete 
tegemine võib kesta kulukohustuste võtmisele järgneval aastal kuni 31. detsembrini. Sellel 
konkreetsel juhul kirjutati leping alla 2009. aastal ning see leping lõppeb 2010. aastal. 
Vastavad maksed tehakse 2010. aastal, mil eeldame, et täitmismääraks kujuneb 100%. 
Maksete täitmismäär 2009. aasta lõpus oli 51% ning see vastab 2008. aastal võetud 
kulukohustustega seotud maksetele. Seetõttu ei ole siin tegemist alatäitmisega.

Katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed
Need assigneeringud on liigendatud ning makseid tehakse mitme aasta jooksul. 
Eelarverealt 17 03 08 tegi tervise- ja tarbijakaitse peadirektoraat 2009. aastal makseid seoses 
2008. aastal võetud kulukohustustega (0,5 miljonit eurot). 2009. aastal seda katseprojekti 
pikendati ning eelarvepädevad institutsioonid eraldasid sellele lisaks veel 1 miljoni euro 
ulatuses kulukohustuste ja maksete assigneeringuid. 2009. aastal ei olnud täiendavaid maksete 
assigneeringuid vaja, sest maksed tehakse 2010. ja 2011. aastal.

Eelarverea 17 03 09 jaoks oli 2009. aasta esimene rakendamise aasta, mil tegeleti projekti 
käivitamise, toetustaotluste esitamise kutsete korraldamise ja lepingupartneri valimisega. 
Eelarvepädevad institutsioonid eraldasid maksete assigneeringud, kuid neid ei olnud 2009. 
aastal vaja, sest maksed tehakse 2010.−2012. aastal.

Toiduohutus, loomade heaolu ja taimetervis 
a) Kulukohustuste assigneeringud: kõrge täitmismäär (98%)
2009. aasta üldine kõrge täitmismäär on sama mis 2008. aastal (98%). 

Kõigi eelarveridade täitmismäär on kas 95% või sellest kõrgem. 
Ainus valdkond, kus täitmismäär oli madalam, oli seotud eelarvereaga 17 04 04 01, mis 
puudutab rahvusvahelisi lepinguid ja kuulumist rahvusvahelistesse organisatsioonidesse, sest 
liikmetasu maksti Šveitsi frankides, ning euro ja Šveitsi frangi vahetuskurss mõjutasid nii 
eelarvepädevate institutsioonide taotletud assigneeringute eelarvestust kui ka kulukohustusi ja 
aasta hiljem tehtud makseid.

b) Maksete assigneeringud: rahuldav täitmismäär (82%)
Täitmismäär on veidi väiksem kui 2008. aastal (87%). 

Et kasutada olevad assigneeringud olid suured, jäi nii likvideerimismeetmete kui ka 
hädaolukordade fondidest kasutamata 20 miljonit eurot. 

Likvideerimismeetmete osas on liikmesriikide lõplikud väljamaksetaotlused sageli väiksemad 
kui esialgsed eelarvestused, mis olid kulukohustuste võtmisel aluseks. Taotletud maksete 
assigneeringute summa vastab liikmesriikidele tehtavate lõplike maksete eelarvestusele ning 
see moodustab teatava protsendi eelnenud aastal võetud kulukohustuse summast. 2009. aastal 
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piirasime eelarvepädevatelt institutsioonidelt taotletud maksete assigneeringud 83%-ile 
kulukohustuste summast. 2010. aastal piirasime eelarvepädevatelt institutsioonidelt taotletud 
maksete assigneeringud veelgi rohkem ning seetõttu eeldame, et maksete assigneeringute 
täitmismäär paraneb.

Hädaolukordade fondi osas otsustas tervise- ja tarbijakaitse peadirektoraat kuluaruannete 
keerukuse ning sellega kaasnevate riskide tõttu korraldada enne 2 miljonit eurot ületavate 
kulutaotluste väljamaksmist kohapealseid finantsalaseid eelkontrolle. See pikendas 
kuluaruannete kinnitamise aega ning lükkas paljud maksed 2010. aastasse.

Lisaks võeti 2009. aastal Euroopa Parlamendi taotlusel 4 miljoni euro ulatuses kulukohustusi 
seoses ettevalmistava tegevusega, mis puudutab loomade veoga seotud kontrollpunkte, kuid 
nagu ülal selgitatud, tehakse maksed 2010. aastal ja sellele järgnevatel aastatel. 2008. aastal 
sama katseprojekti jaoks saadud assigneeringuid ei kasutatud. Hindamiskomisjon leidis, et 
kumbki kahest esitatud taotlusest ei vastanud kutse minimaalsetele hindamiskriteeriumidele. 
Pärast eri võimaluste kaalumist eraldatud assigneeringute kasutamiseks otsustati 2008. aastal 
tegevus tühistada.
Eelarveridadele (17 01 04 01, 17 01 04 05 ja 17 01 04 06) allesjäänud summad makstakse 
välja 2010. aastal.


