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ETTEPANEKUD

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

1. toetab igati põhimõtet, et ELi rahastamine peaks tooma kaasa Euroopa keskkonna ja 
rahvatervise üldise seisundi paranemise, millega aidatakse kaasa Euroopa 2020. aasta 
strateegias seatud eesmärkide saavutamisele; väljendab heameelt selle üle, et ELi 2020. 
aasta strateegias käsitletakse esmatähtsa poliitikavaldkonnana jätkusuutlikuma, 
ressursitõhusama ja rohelisema majanduse edendamist, ning rõhutab, et see peab 
kajastuma paremas õiguslikus raamistikus ning rahastamises;

2. võtab sellest tulenevalt teadmiseks, et 2012. aasta eelarve projektis on jaotise 07 
„Keskkond ja kliimameetmed” tegevuskulude üldsumma 401,792 miljonit eurot, mis teeb 
kulukohustuste assigneeringute juurdekasvuks 2011. aasta vastuvõetud eelarvega 
võrreldes 2,60%, ning märgib ühtlasi rahvatervise poliitika kavandatud tegevuskulude 
2,4%-list juurdekasvu 2011. aasta 206,106 miljoni euroga võrreldes;

3. avaldab heameelt asjaolu üle, et 2012. aasta eelarve projektis loetakse esmatähtsaks 
keskkonna- ja kliimameetmed;  on veendunud, et eduka LIFE+ programmi 
assigneeringute üldise mahu suurenemisega 354,755 miljoni euroni peab kaasnema 
maksete assigneeringute samaväärne maht; 

4. tunneb üldist muret nõukogu kärbete üle maksete assigneeringute osas, mille eesmärk on 
kunstlikult suurendada maksete varusid; on veendunud, et keskkonna-, rahvatervise- ja 
toiduohutuse programmide ning meetmete eduka täitmise tõttu tuleb teha rahalised 
vahendid igal juhul kättesaadavaks; 

5. kutsub liikmesriike üles parandama veelgi ELi keskkonnaalaste õigusaktide rakendamist; 
julgustab komisjoni tugevdama sellele vastavalt rikkumismenetlusi asjaomastele üksustele 
täiendavat tuge andes ja/või määrates kindlaks juhtumite määra; teeb ettepaneku teha 
vastavad andebaasid avalikult juurdepääsetavaks;

6. on seisukohal, et üks rahvatervise olulisemaid komponente on mitmekesisele ja 
tervislikule toidule tuginev tasakaalustatud toitumine;  võtab teadmiseks, et Euroopa 
Kohus tegi 2011. aasta aprillis otsuse tühistada osaliselt komisjoni määrus (EÜ) nr 
983/20081 sekkumisvarudest pärit toiduainete tarnimise kohta enim puudust kannatavatele 
isikutele; on mures Euroopa Komisjoni teate üle, et ühenduse enim puudust kannatavate 
isikute ELi toidujaotusprogrammi eelarveeraldistes tehakse suured kärped, eriti arvestades 
rasket sotsiaalset olukorda paljudes liikmesriikides finants- ja majanduskriisi järel; kutsub 
komisjoni ja nõukogu üles leidma võimalus enim puudust kannatavate isikutele suunatud 
programmi jätkamiseks sellisel kujul, mida kohtus ei saa vaidlustada, et kõige rohkem abi 
vajavatele isikutele suunatud toidujagamise assigneeringuid oleks võimalik säilitada 
vajalikul tasandil;

                                               
1 3. oktoober 2008, 2009. aastaks ettenähtud vahendite liikmesriikidele eraldamise kava sekkumisvarudest 

pärit toiduainete tarnimiseks ühenduses enim puudust kannatavatele isikutele.
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7. kinnitab veel kord, et vaja on tõsta üldsuse teadlikkust tubakatarbimise, sealhulgas 
passiivse suitsetamise kahjulikust mõjust; toetab komisjoni pingutusi jätkata tubakavaba 
elu edendavat Help-kampaaniat, eraldades selleks rahvatervise programmi raames 10 
miljonit eurot; 

8. toonitab veel kord asjaolu, et detsentraliseeritud asutused vajavad piisavat rahastamist ja 
töötajaid, et täita nii seniseid ülesandeid kui ELi seadusandja ja komisjoni poolt määratud 
uusi ülesandeid; taunib endiselt sihtotstarbeliste tulude kasutamist selleks, et vähendada 
ELi eelarvest makstavat toetust lõivudest sõltuvatele ametitele, nt Euroopa Ravimiametile 
(EMA);

9. märgib, et komisjoni esialgse seadusandliku ettepaneku (mis sisaldab 23 uut töötajat) 
põhjal tuleb vaadata ümber ravimiohutuse järelevalve õigusakte käsitlev finantsselgitus;  
tunnistab EMA täiendavaid uusi ülesandeid ja palub komisjonil esitada muudetud 
finantsselgitus ja lõivusid käsitlev määrus aegsasti enne õigusakti jõustumist 1. juulil 
2012; kinnitab oma toetust EMA-le seoses harva kasutatavate ravimite õigusaktiga;

10. märgib, et liikmesriikide ja komisjoni taotletud kliima- ja energiapaketiga seotud mõne 
täiendavat nõudmisega (nt CO2 ja autodega seotud tegevus) võiks tegelda Euroopa 
Keskkonnaagentuur (EKA); tunnistab, et selle uue ülesande täitmine ei ole täielikult 
võimalik prioriteetide ümbervaatamise ja töötajate ümberpaigutamise teel ning väljendab 
seetõttu heameelt EKA eelarveprojekti üle;

11. tunnistab, et Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) peab hakkama tegelema talle määratud uute 
ülesannetega, nt loa saamise taotluste töötlemise ja komisjonile teaduslike arvamuste 
koostamisega, mille põhjal tehakse ELi otsused lubade andmise kohta, ja võtma uusi 
ülesandeid, mis tulenevad keemiliste ainete kohta antud liikmesriikide ametiasutuste 
hinnangute kooskõlastamisest ja sellega seotud otsuste tegemisest; kinnitab ECHA sellest 
tulenevat taotlust kümne uue ametikoha järele, mis eelarvele mõju ei avalda; 

12. toonitab ühtlasi, et biotsiidide õigusakte ja ohtlike keemiliste ainete eksporti ning importi 
käsitlevate finantseselgituste edasine läbivaatamine peab tuginema lõplikule õiguslikule 
kokkuleppele ja vajadusel tuleb ameti käsutusse anda täiendavad rahalised vahendid; 
palub komisjonil esitada täies mahus asjaomastes komisjoni padirektoraatides saavutatav 
sääst (eelarve ja töötajate osas), kui ECHA hakkab täitma eespool nimetatud üleandeid.
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 LÜHISELGITUS
Taust
Euroopa Liidu üldeelarve on dokument, kus on esitatud ja millega kiidetakse igal aastal heaks 
Euroopa Ühenduse ja Euroopa Aatomienergiaühenduse jaoks vajalikuks peetavate tulude ja 
kulude kogusumma.

Komisjon esitas 20. aprillil 2012. aasta eelarve projekti kulukohustuste kogumahus 147,435 
442 miljardit eurot, mis vastab 1,12%-le kogurahvatulust. See teeb mitmeaastase 
finantsraamistikuga (2007–2013) ette nähtud aastase ülemmäära alla jääva varu suuruseks 
1,6035 miljardit eurot. Maksete assigneeringute kogusumma on 132,738713 miljardit eurot, 
mis vastab 1,01%-le kogurahvatulust. 

Komisjoni teatel on eelarveprojektis arvestatud liikmesriikide püüetega eelarveid 
konsolideerida ja sellega seotud raskustega. Assigneeringute üldise taseme kavandatav 
suurendamine kujutab endast väärtuslikku panust Euroopa majanduse elavdamisse ja kasvu 
ning on vajalik ELi lepingulistest kohustusest tingitud jooksva aasta ja varasemate aastate 
täitmata kulukohustuste suurenemise tõttu, nüüd kui kõik suuremad programmid on 
täiskoormusel käivitunud. Maksete assigneeringute korrapärast arengut on vaja ka selleks, et 
vältida täitmata kulukohustuste taseme edasist tõusu.

COREPER võttis 7. juulil vastu seisukoha 2012. aasta eelarve projekti kohta. Kulukohususte 
assigneeringute mahuks peaks kujunema 146,245338 miljardit eurot ja maksete 
assigneeringute mahuks 129,088042 miljardit eurot. 

See seisukoht tugineb põhimõttele järgida 2011. aasta veebruaris nõukogu järeldustega vastu 
võetud 2012. aasta eelarvesuuniste raamistikku ja sellist lähenemist, mis võimaldab 
kinnipidamist eelarvedistsipliinist ja usaldusväärsest finantsjuhtimisest, võttes ühtlasi 
nõuetekohaselt arvesse majanduslikke ja eelarvelisi piiranguid liikmesriikides,  võimaldada 
piisav rahastamine Euroopa Liidu eri prioriteetidele ning hoida maksete assigneeringud 
kindlalt kontrolli all mitmeaastase finantsraamistiku kõigis rubriikides ja alamrubriikides.

Pärast kirjaliku menetluse lõpuleviimist võtab nõukogu 25. juulil 2011 vastu oma seisukoha 
ELi 2012. aasta eelarve kohta.

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni vastutusalasse jäävad eelarved

Programm LIFE+
Keskkonna- ja kliimameetmed on 2012. aasta eelarveprojektis esmase tähtsusega ja see 
kajastub programmi LIFE+ assigneeringute ning vastavate eelarveridade kavandatavas 
mahus.

Komisjon on teinud ettepaneku suurendada programmi LIFE+ assigneeringuid 354,755 
miljonile eurole, mis teeb juurdekasvuks 4,3% 2010. aasta eelarvega (340,2 miljonit eurot) 
võrreldes. See on kooskõlas finantsplaneeringuga.
See kasv on mõeldud kõigi poliitikavaldkondade, sealhulgas kliimavaldkonna projektide 
rahastamiseks, et toetada kliimapoliitika ja õigusaktide toetuseks võetud komisjoni meetmed, 
samuti VVOsid, poliitikat toetavaid meetmeid, võttes ühtlasi arvesse haldustoega seonduvaid 
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suuremaid vajadusi, et valida, teostada järelevalvet ja levitada projektide tulemusi ja 
hindamisnõudeid.

Taotletakse eelarverea 07 01 04 05 (kliimameetmeid käsitleva poliitika halduskorralduskulud) 
suurendamist, et tegelda uute vajadustega, mis on seotud kliimameetmetud käsitlevate 
väljaannetega (sealhulgas audiovisuaaltoodetega), samuti ühenduse sõltumatu tehingute 
registri ja registrite (pärast direktiivis nõutud arenguid) ning muude väga oluliste 
andmetöötlussüsteemide (osoonikihti kahandavad ained) pidamiseks ja hooldamiseks. 
COREPER tegi ettepaneku kulukohustuste ja maksete assigneeringute ulatuslikuks 
kärpimiseks kõigil asjaomastel eelarveridadel. 

Ülemaailmsed keskkonnaküsimused
Alates 2007. aastast 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). Siinjuures tuleks aga märkida, et komisjon teeb ettepaneku 
suurendada oluliselt seda eelarverida (200,7 miljonit eurot kulukohustuste assigneeringute ja 
170,0 miljonit eurot maksete assigneeringutena). Vastavalt Kopenhaageni kokkuleppe 
kohaselt antud lubadusele eraldatakse 50 miljonit eurot kliimamuutuste mõju leevendamise ja 
sellega kohanemise meetmete rahastamiseks arengumaades.

Nõukogu tegi ettepaneku kärpida seda eelarverida 1,5 miljoni euro võrra kulukohustuste 
assigneeringute ja 30,5 miljoni euro võrra maksete assigneeringute osas.

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. 2012. aastaks 
kavandatud eelarveeraldised jäävad 2011. aasta tasemega võrreldes samaks (3,1 miljonit 
eurot). 
Tuleks märkida, et COREPER on teinud kärpeid ka ELi rahvusvahelisteks makseteks ette 
nähtud rahaliste vahendite osas.

Rahvatervis
Rahvatervise programmi assigneeringuid suurendatakse kooskõlas selle programmi üldise 
raamistikuga aastateks 2008–2013 1,240 miljardi euro võrra. Kuigi peamine vastutus 
rahvatervise eest on liikmesriikidel ja rahvatervise programmil on sisuliselt kaudne mõju ELi 
elanike tervisele, on ELil oluline roll meemete ja reformi katalüsaatorina liikmesriikides, eriti 
valdkondades, kus ELi tasandi koosöö on möödapääsmatu ja kus ELi õigusakte on vaja 
jõustada, ajakohastada või luua. Rahvatervise programmi raames võetavad meetmed 
täiendavad ja annavad lisandväärtust liikmesriikide meetmetele tervishoiu edendamise ja 
haiguste ärahoidmise valdkonnas.

Kuni 2010. aastani rahastati tubakavaba elu edendavat Help-kampaaniat assigneeringutest, 
mis arvati maha tubakatootjatele anud toetusest (5%, nagu sätestati määruse 1782/2003 
artiklis 110), s.t assigneeringud kanti üle rubriigist 2 (põllumajanduskulutused) (16 miljonit 
eurot aastas).  Kuna toetused tubakatootjatele peatati 2009. aastal, siis oli 2010. aasta viimane 
aasta, mil assigneeringud kanti üle rubriigist 2. Alates 2011. aastat on suitsetamisvastast 
kampaaniat rahastatud rahvatervise programmist. 2012. aastal eraldatakse selleks 
kampaaniaks 10 miljonit eurot.
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Veterinaarmeetmed
Eelarveprojektis on ette nähtud veterinaarmeetmete rahastamise vähendamine 17,050 miljoni 
euro võrra ja rahastamise kavandatav kogusumma on 2012. aastal 333 miljonit eurot. 
Assigneeringute vähendamine on seotud katarraalse palaviku vastase vaktsineerimise ja 
muude meetmete oodatavat vähenemisega, samuti hädaolukordade fondi meetmete 
assigneeringute vähenemisega, mis tuleneb selle kasutamise ebakindlusest, kuna kasutus 
sõltub taudide puhkemisest. Komisjon kinnitas, et vajadusel eraldatakse hädaabifondile 
täiendavad assigneeringud.

Taimetervisealaste meetmete osas on lepitud kokku rahastamise suurendamises 2 miljoni euro 
võrra, et rahastada täiendavaid meetmeid männi nematoodi puhangute vastu ja hoida kontrolli 
all kaht põrnikaliiki ning palmikahjurit Rhynchophorus ferrugineus.
Toidu ja sööda kontrolli valdkonnas on lepitud kokku suurendada uutele meetmetele 
eraldatavaid assigneeringuid 2 miljonit euro võrra, et rahastada ELi referentlaboratooriumite 
tegevuse muutusi ja mesilaste tervisega tegeleva lisalabori loomist (komisjoni määrus nr 
208/2011).

COREPER soovitas veterinaarmeetmete vastavaid eelarveridasid kärpida.

Katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed
2011. aasta eelarves hääletati jaotise 07 all 8 katseprojekti ja ettevalmistavat meedet ning neid 
rakendavad kas keskkonna peadirektoraat või kliimameetmete peadirektoraat. 
Komisjon teeb 2012. aasta eelarveprojektis ettepaneku jätkata teist aastat järjest 
ettevalmistavat meedet „kliimameetmete süvalaiendamine ja kohandamine” (eelarverida 07 
03 13). 

Detsentraliseeritud asutused
Komisjoni esitatud 2012. aasta eelarve projektis eraldatakse detsentraliseeritud asutustele 
tegevus- ja haldusülesanneteks 741,5 miljonit eurot. See summa moodustab 0,5% kogu ELi 
2012. aasta eelarve projektist. Ametikohtade loeteludes nähakse ette 4854 ametikohta 
detsentraliseeritud asutustes (lepingulised töötajad välja arvatud).
COREPERi lähenemine on järgmine:

– täiskoormusel töötavad asutused: ei kasvu ega uusi töökohti;
– uute ülesannetega asutused: maksimaalselt 1,5%-line kasv pluss üks kolmandik taotletud 

ametikohtadest, lubatud on iserahastatavad ametikohad;
– käivitamisetapis olevad asutused: jaotise 1 ja 2 kasv on piiratud kolme neljandikuni pluss 

kolm neljandikku taotletud ametikohtadest.

 Euroopa Keskkonnaamet
Ametil tuleb täita lisaülesandeid, mis on seotud ELi keskkonna- (õhu kvaliteet) ja kliimaalaste 
õigusaktide järelevalve- ja aruandlussätetega, samuti kliima- ja energiapaketiga seotud 
liikmesriikide ja komisjoni taotletud mõne täiendavat nõudmisega (nt CO2 ja autodega seotud 
tegevus).  
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Seetõttu tegi komisjon ettepaneku suurendada eelarvevahendeid 2,82% (võttes arvesse kahe 
eelnenud aasta ülejäägist tulenevat sihtotstarbelist tulu) ja lisada kaks ametikohta. 

 Euroopa Kemikaaliamet 
Eelarveprojektis ei nähta ametile 2012. aastaks eraldisi ette.
Samas tuleb võtta arvesse uusi ülesandeid, mis tulenevad õigusaktidest biotsiidide valdkonnas 
ja ohtlike keemiliste ainete ekspordi ning impordi osas (eelnevalt teatatud nõusolek). 
Biotsiidide osas (eelarveread 07 03 60 01 ja 07 03 60 02) on seadusandja komisjoni esialgse 
ettepanekuga (KOM(2009)267) võrreldes märkimisväärselt laiendanud ECHA biotsiididega 
seotud ülesanded ning eeldatavasti käsitletakse seda olukorda varsti ka nõukogu ühises 
seisukohas. 2012. aasta eelarve projektis taotletud summad kajastavad praeguses etapis 2009. 
aastal esitatud komisjoni esialgses õigusaktile lisatavas finantsselgituses sisaldunud 
hinnanguid. Pärast nõukogu ühisseisukoha vastuvõtmist ja sõltuvalt ülesannete ulatusest 
lõpuks ameti pädevusse määratud biotsiidide valdkonnas peab komisjon esitama ühist 
seisukohta käsitleva teatise ja muudetud finantsselgituse, milles on arvesse võtud uusi 
ülesandeid ja eeldatava väljundi mahtu. Komisjon peaks seepärast kohaldama tavapärase 
eelarvemenetluse käigus ECHA 2012. aasta eelarve personalikulusid ja ELi eelarvest saadava 
toetuse suurust. Ohtlike keemiliste ainete ekspordi ja impordi osas on komisjoni ettepaneku 
täiendada määrust (EÜ) nr 698/2008 eesmärk ühtlustada see kemikaalide liigitamist, 
sildistamist ja pakendamist reguleerivate õigusaktidega ning see viiks Euroopa 
Kemikaaliameti kaasamisele nn eelnevalt teatatud nõusoleku meetmete rakendamisse. 
Komisjon peaks eelduste kohaselt esitama oma ettepaneku 2011. aasta teises kvartalis 
(eelarveread 07 03 70 01 ja 07 03 70 02).

 Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus
 Komisjoni poolt vastu võetud ELi toetus on 57,3 miljonit eurot, mis on 1,4 miljonit eurot 
vähem kui keskus taotles, kuid on kooskõlas komisjoni eeskirja kohaldamisega.  Haiguste 
Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus töökohti juurde ei taotlenud.

 Euroopa Toiduohutusamet 
Komisjoni poolt vastu võetud ELi toetus on 77,121 miljonit eurot (sealhulgas eelnenud aastate 
sihtotstarbeline tulu). See on 2% suurem kui 2011. aastal, aga 0,37 miljonit eurot ameti poolt 
taotletust vähem.  Toiduohutusamet töökohti juurde ei taotlenud.

 Euroopa Ravimiamet
 Ravimiameti taotletud kogusumma 2012. aasta eelarveprojektis oli 238,4 miljonit eurot, 
kaasa arvatud lõivudest saadav tulu 171,2 miljoni euro suuruses summas. Seega on 
ravimiameti taotletud ELi toetus 57,1 miljonit eurot, kaasa arvatud sihtotstarbeline tulu 9,8 
miljoni euro suuruses summas. Sellest 17,8 miljonit eurot on ette nähtud uuteks vajadusteks 
seoses ravimite ohutuse järelevalve määrusega. Rakendamiseks vajalikud täiendavad 
ametikohad tuleb veel ette näha. Täitmist vajavate ülesannete muutumise tõttu ei vasta 
hinnangud ravimite ohutuse järelevalve osas komisjoni poolt heaks kiidetud esialgsele 
finantsselgitusele, milles nähti ette 23 uut töötajat. Ühtlasi nähti ette täiendavate kulude 
katmine lõivudest. Need lõivud ei jõustu enne 1. juulit 2012 ja seega peab kulud katma EL. 
Komisjon aga otsustas, et ravimiameti osalust ravimite ohutuse järelevalves ei ole võimalik 
suurendada ilma komisjonis vastu võetud ja parlamendis ning nõukogus heaks kiidetud 
muudetud finantsselgituseta. Pärast uue finantsselgituse heaskiitmist teeb komisjon 
ettepaneku 2012. aasta eelarve kohandamiseks. Seetõttu suureneb ameti töökohtade loetelu 



PA\871581ET.doc 9/9 PE467.318v01-00

ET

komisjonis vastu võetud eelarveprojektis 23 töötaja võrra, nii nagu esialgses finantsselgituses 
kavandati.


