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EHDOTUKSET

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

1. tukee täysin periaatetta, jonka mukaan EU:n rahoituksen olisi johdettava Euroopan 
ympäristön ja kansanterveyden yleisen tilan paranemiseen, jotta voidaan myötävaikuttaa 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamiseen; panee tyytyväisenä merkille, että 
kestävämmän, resurssitehokkaamman ja ekologisemman talouden edistäminen on otettu 
Eurooppa 2020 -strategiassa ensisijaiseksi toiminta-alueeksi, ja korostaa, että tämän on 
näyttävä lainsäädäntökehyksen ja rahoituksen parantumisena;

2. panee näin olleen merkille, että vuoden 2012 talousarvioesityksessä on osastossa 07 
"Ympäristö ja ilmastotoimet" toimintamenoihin yhteensä 401,792 miljoonaa euroa eli 
2,60 prosenttia enemmän maksusitoumusmäärärahoja kuin vuodeksi 2011 hyväksytyssä 
talousarviossa, ja toteaa lisäksi, että kansanterveyspolitiikan toimintamäärärahoihin on 
ehdotettu 2,4 prosentin lisäystä vuoden 2011 määrään verrattuna (206,106 miljoonaa 
euroa);

3. panee tyytyväisenä merkille, että ympäristö ja ilmastotoimet ovat korkealla vuoden 2012 
talousarvioesityksen tärkeysjärjestyksessä; on vakuuttunut siitä, että menestyksekkään 
LIFE+-ohjelman määrärahojen nostamiseen 354,755 miljoonaan euroon on liitettävä 
verrannollinen määrä maksumäärärahoja;

4. on yleisesti ottaen huolissaan siitä, että neuvosto on leikannut maksumäärärahoja 
pyrkiessään lisäämään maksumarginaaleja keinotekoisesti; on vakuuttunut siitä, että 
varoja on joka tapauksessa annettava käyttöön ympäristöä, kansanterveyttä ja
elintarviketurvallisuutta koskevien ohjelmien ja toimien menestymisen myötä;

5. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan edelleen EU:n ympäristölainsäädännön 
täytäntöönpanoa; kannustaa komissiota vahvistamaan rikkomismenettelyjään vastaavasti 
ja antamaan lisätukea asiasta vastaaville yksiköille ja/tai määrittämään tapausmääriä; 
kehottaa tekemään asiaa koskevista tietokannoista julkisia;

6. katsoo, että yksi kansanterveyden keskeisiä tekijöitä on tasapainoinen ruokavalio, joka 
koostuu monipuolisesta ja terveellisestä ravinnosta; panee merkille, että unionin 
tuomioistuin perui huhtikuussa 2011 osittain komission asetuksen (EY) N:o 983/20081

interventiovarastoista peräisin olevien elintarvikkeiden toimittamiseksi yhteisön 
vähävaraisimmille henkilöille; on huolestunut komission ilmoituksesta, että määrärahoja 
EU:n ohjelmalle elintarvikkeiden jakamiseksi yhteisön vähävaraisimmille henkilöille 
leikataan merkittävästi, etenkin kun otetaan huomioon vaikea sosiaalinen tilanne monissa 
jäsenvaltioissa rahoitus- ja talouskriisin jälkeen; kehottaa komissiota ja neuvostoa 
jatkamaan vähävaraisimmille suunnattua ohjelmaa sellaisessa muodossa, jota tuomioistuin 

                                               
1 Varainhoitovuodelle 2009 kirjattavien varojen jakamisesta jäsenvaltioille koskevan suunnitelman 
hyväksymisestä interventiovarastoista peräisin olevien elintarvikkeiden toimittamiseksi yhteisön 
vähävaraisimmille henkilöille 3. lokakuuta 2008 annettu asetus.
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ei voi moittia, jotta elintarvikkeiden jakeluun vähävaraisimmille tarkoitetut määrärahat 
voidaan pitää tarvittavalla tasolla;

7. vahvistaa uudelleen tarpeen lisätä yleistä tietoisuutta tupakoinnin haittavaikutuksista, 
passiivinen tupakointi mukaan luettuna; tukee komission ponnisteluja HELP – elämä 
ilman tupakkaa -kampanjan jatkamiseksi osoittamalla 10 miljoonaa euroa 
kansanterveysohjelmaan;

8. korostaa jälleen, että erillisvirastojen rahoituksen ja henkilöstön pitää olla riittävä, jotta ne 
voivat hoitaa vanhat tehtävänsä sekä Euroopan unionin lainsäätäjän ja komission niille 
osoittamat uudet tehtävät; toistaa jälleen, ettei hyväksy sitä, että käyttötarkoitukseensa 
sidottujen tulojen käyttö vähentää EU:n talousarviosta annettavaa osuutta maksuista 
riippuvaisille erillisvirastoille, kuten Euroopan lääkevirasto (EMA);

9. panee merkille tarpeen tarkistaa lääketurvatoiminnan lainsäädäntöön liittyvää 
rahoitusselvitystä, koska komission alkuperäisessä lainsäädäntöehdotuksessa esitetään 
23 lisätointa; tunnustaa, että EMA on saanut uusia tehtäviä, ja pyytää komissiota 
esittämään tarkistetut rahoitusselvityksen ja maksuja koskevan asetuksen hyvissä ajoin 
ennen kuin lainsäädäntö tulee voimaan 1. heinäkuuta 2012; vahvistaa sitoutuvansa 
tukemaan EMAa harvinaislääkkeitä koskevan lainsäädännön osalta;

10. panee merkille, että Euroopan ympäristökeskus (EEA) voisi ottaa hoitaakseen tiettyjä 
ilmasto- ja energiapakettiin liittyviä lisävaatimuksia, joita jäsenvaltiot ja komissio ovat 
pyytäneet (esimerkiksi hiilidioksidi ja autot); tunnustaa, että tämän uuden tehtävän 
suorittaminen ei ole täysin mahdollista ensisijaisuusjärjestyksen uudelleenarviointien ja 
henkilöstön uudelleenjärjestelyn avulla, ja panee tältä osin tyytyväisenä merkille EEA:n 
määrärahat talousarvioesityksessä;

11. tunnustaa, että Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) on aloitettava sille osoitetut uudet 
tehtävät, kuten lupahakemusten käsittely ja tieteellisten lausuntojen valmistelu komissiolle 
luvan myöntämistä koskevien EU:n päätösten pohjaksi, ja otettava uusia tehtäviä, jotka 
johtuvat jäsenvaltioiden viranomaisten tekemien kemiallisten aineiden arviointien 
koordinoinnista ja niitä koskevasta päätöksenteosta; panee merkille ECHA:n tähän 
liittyvän kymmentä uutta tointa koskevan pyynnön, joka ei vaikuta talousarvioon;

12. korostaa lisäksi, että biosidilainsäädäntöä sekä vaarallisten kemikaalien vientiä ja tuontia 
koskevien rahoitusselvitysten tarkistamisen on perustuttava lopulliseen 
lainsäädännölliseen sopimukseen ja että virastolle on tarpeen mukaan annettava lisävaroja; 
kehottaa komissiota esittämään täysimääräisesti ne säästöt (talousarvion ja henkilöstön 
osalta) asianomaisissa komission pääosastoissa, joita saadaan kun ECHA suorittaa edellä 
mainitut tehtävät;
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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 20. huhtikuuta talousarvioesityksen (TE) vuodeksi 2012, jossa on yhteensä 
147 435,442 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoja (MSM) ja maksumäärärahoja 
(MM), mikä vastaa 1,12 prosenttia BKTL:stä. Tämä jättää 1 603,5 miljoonan euron 
yleismarginaalin monivuotisen rahoituskehyksen (2007–2013) vuosittaiseen 
enimmäismäärään. Maksumäärärahojen osalta kokonaismäärä on 132 738,713 miljoonaa 
euroa eli 1,01 prosenttia BKTL:stä.

Komission mukaan TE:ssä otetaan huomioon jäsenvaltioissa käynnissä olevat 
vakauttamistoimet ja niihin liittyvät vaikeudet. Määrärahoihin tehtäväksi ehdotettu 
kokonaislisäys tarjoaa mahdollisuuden tukea Euroopan talouden elpymistä ja kasvua. Lisäystä 
tarvitaan myös, jotta unioni voisi kattaa kuluvaan ja aikaisempiin vuosiin liittyvät 
maksattamatta olevat sitoumukset ja näin täyttää sopimusvelvoitteensa tilanteessa, jossa 
tärkeimpien ohjelmien toteuttamisessa on päästy hyvään vauhtiin. Maksumäärärahojen 
maltillinen kasvu on tarpeen myös, jotta maksattamatta olevien sitoumusten määrä ei kasvaisi 
nykyisestä.

Coreper hyväksyi 7. heinäkuuta kantansa vuoden 2012 talousarvioesityksestä. 
Maksusitoumusmäärärahoja on 146 245,338 miljoonaa euroa ja maksumäärärahoja 
129 088,042 miljoonaa euroa.

Kanta perustuu periaatteeseen, jonka mukaan toimitaan niiden talousarvion suuntaviivojen 
puitteissa, jotka neuvosto laati vuoden 2012 talousarviota varten helmikuussa 2011 
hyväksytyissä päätelmissä ja noudatetaan lähestymistapaa, joka johtaa siihen, että talousarvio 
noudattaa talousarvion kurinalaisuutta ja moitteetonta varainhoitoa, sekä otetaan 
asianmukaisesti huomioon jäsenvaltioiden taloudelliset ja talousarviolliset rajoitteet; lisäksi 
annetaan Euroopan unionin erilaisiin prioriteetteihin tarkoituksenmukainen rahoitus ja 
pidetään rahoituskehyksen kaikkien otsakkeiden maksumäärärahat tiukasti hallinnassa.

Neuvosto hyväksyy kantansa Euroopan unionin vuoden 2012 talousarviosta 25. heinäkuuta 
2011 kirjallisen menettelyn päätyttyä.

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

Life+
Ympäristöasioiden ja ilmastotoimien tärkeys korostuu ja näkyy myös LIFE+ -ohjelmaan ja 
vastaaviin budjettikohtiin vuoden 2012 talousarvioesityksessä ehdotetuissa määrärahoissa.
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Komissio ehdottaa, että LIFE+ -ohjelman määrärahoja nostetaan yleisesti 354,755 miljoonaan 
euroon eli 4,3 prosenttia vuoden 2011 määrästä (340,2 miljoonaa euroa). Tämä on 
rahoitussuunnitelman mukaista.
Lisäyksellä on tarkoitus rahoittaa kaikkien toimintalohkojen hankkeita, ilmasto mukaan 
lukien, tukea komission toimia ilmastopolitiikan ja -lainsäädännön tukemiseksi, tukea 
kansalaisjärjestöjä ja ympäristöpolitiikan tukitoimenpiteitä sekä ottaa huomioon lisääntyneet 
vaatimukset, jotka liittyvät hankkeiden valintaan ja valvontaan ja niiden tuloksista 
tiedottamiseen liittyvään hallinnolliseen tukeen.

Budjettikohtaan 07 01 04 05 (Ilmastotoimiin liittyvän unionin politiikan ja lainsäädännön 
täytäntöönpano – Hallintomenot) pyydetään lisää määrärahoja, jotta voitaisiin hoitaa 
ilmastotoimien uudet julkaisutarpeet (myös audiovisuaalipuoli) sekä rahoittaa yhteisön 
riippumattoman tapahtumalokin ja rekisterien ylläpito ja verkkotallennuspalvelu (direktiivin 
edellyttämän kehityksen mukaisesti) ja muut kriittiset atk-järjestelmät (otsonikerrosta 
heikentävät aineet).

Coreper on ehdottanut isoja leikkauksia maksusitoumus- ja maksumäärärahoihin kaikissa 
asiaan liittyvissä budjettikohdissa.

Maailmanlaajuiset ympäristöasiat
Vuodesta 2007 ympäristöalan ulkoinen toiminta on katettu toimintalohkossa 21 
(Kehitysyhteistyö) olevilla ulkoisten toimien välineillä ja erityisesti ympäristöalan ja 
luonnonvarojen, energia mukaan luettuna, kestävää hoitoa koskevan temaattisen ohjelman 
kautta (talousarvioesityksen luku 21 04). Merkille pantavaa on, että komissio ehdottaa 
kuitenkin huomattavaa lisäystä tämän budjettikohdan määrärahoihin (200,7 miljoonaa euroa 
MSM ja 170,0 miljoonaa euroa MM). Kööpenhaminan sopimuksessa tehdyn lupauksen 
mukaisesti 50 miljoonalla eurolla rahoitetaan ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämis- ja 
sopeuttamistoimia kehitysmaissa.
Neuvosto on ehdottanut tämän budjettikohdan määrärahojen leikkaamista 1,5 miljoonaa euroa 
(MSM) ja 30,5 miljoonaa euroa (MM).
Ainoat osastoon 07 "Ympäristö" jäävät määrärahat on tarkoitettu niiden monenvälisten 
ympäristösopimusten pakollisiin maksuosuuksiin, joissa yhteisö on mukana, kuten 
ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimus ja Kioton pöytäkirja, biologista 
monimuotoisuutta koskevan yleissopimus (CBD) jne. Ehdotettu määräraha vuonna 2012 on 
samantasoinen kuin vuoden 2011 talousarviossa (3,1 miljoonaa euroa).

On syytä huomata, että Coreper on leikannut myös Euroopan unionin kansainvälisten 
osuuksien määrärahoja.

Kansanterveys
Kansanterveysohjelman määrärahoja on lisätty 1,240 miljoonaa euroa kauden 2008–2013 
ohjelman kokonaismäärärahojen mukaisesti. Vaikka päävastuu kansanterveysasioissa on 
jäsenvaltioilla ja vaikka kansanterveysohjelmalla on pohjimmiltaan välillinen vaikutus 
Euroopan unionin väestön terveyteen, EU:lla on tärkeä rooli toiminnan ja uudistusten 
käynnistäjänä jäsenvaltioissa etenkin aloilla, joilla EU-tason yhteistyö on välttämätöntä ja 
EU:n lainsäädäntö on pantava täytäntöön, päivitettävä tai luotava. Kansanterveysohjelman 
puitteissa toteutetut toimet täydentävät jäsenvaltioiden toimia ja tuovat lisäarvoa terveyden 
edistämisen ja sairauksien ehkäisyn aloilla.
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HELP - elämä ilman tupakkaa -kampanja rahoitettiin vuoteen 2010 asti määrärahoilla, jotka 
saatiin tupakantuottajille maksettavien tukien vähentämisestä (asetuksen N:o 1782/2003 
110 artiklassa määritelty 5 prosenttia) eli otsakkeen 2 (Maatalousmenot) määrärahoilla 
(16 miljoonaa euroa vuodessa). Koska tupakantuottajille maksettavat tuet loppuivat vuonna 
2009, vuosi 2010 oli viimeinen vuosi, jolloin otsakkeesta 2 saatiin tähän määrärahoja. 
Vuodesta 2011 alkaen tupakanvastainen kampanja on rahoitettu kansanterveysohjelmasta. 
Vuodeksi 2012 kampanjaan osoitetaan 10 miljoonaa euroa.

Eläinlääkintätoimet
Talousarvioesityksessä eläinlääkintätoimiin varattu kokonaismäärä laskee 17,050 miljoonaa 
euroa eli yhteensä vuodeksi 2012 ehdotetaan määrärahoiksi 333 miljoonaa euroa. Vähennys 
liittyy bluetongue-taudin vastaisten rokotus- ja muiden toimien odotettuun hiipumiseen. 
Hätärahaston määrärahoja vähennettiin, koska niiden käyttö on epävarmaa ja riippuvaista 
puhkeamistapauksista. Komissio vahvisti, että hätärahastoon osoitetaan lisämäärärahoja 
tarpeen mukaan.

Kasvinsuojelutoimiin annetaan 2 miljoonaa euroa lisämäärärahoja, jotta voidaan rahoittaa 
lisätoimet mäntyankeroisesiintymiä vastaan sekä kahden kuoriaislajin ja punaisen 
palmukuoriaisen torjumiseksi.

Uusiin elintarvikkeiden ja rehujen valvontatoimiin on sovittu 2 miljoonan euron lisäyksestä, 
josta rahoitetaan EU:n vertailulaboratorioiden toimintaa ja mehiläissairauksien 
lisälaboratorion perustamista (komission asetus N:o 208/2011).

Coreper on ehdottanut leikkauksia eläinlääkintätoimia koskeviin budjettikohtiin.

Pilottihankkeet ja valmistelutoimet
Vuoden 2011 talousarviossa äänestettiin kahdeksasta pilottihankkeesta ja valmistelutoimesta 
osastossa 7. Niitä toteuttaa ympäristöasioiden pääosasto tai terveys- ja kuluttaja-asioiden 
pääosasto.

Komissio ehdottaa vuoden 2012 talousarvioesityksessä, että valmistelutointa "Ilmastotoimien 
ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen valtavirtaistaminen" (momentti 07 13 13) jatketaan 
toinen vuosi.

Erillisvirastot
Komission esittämässä talousarvioesityksessä vuodeksi 2012 osoitetaan erillisvirastoille 
741,5 miljoonaa euroa toimintaan ja hallintoon. Tämä määrä on 0,5 prosenttia Euroopan 
unionin talousarvioesityksestä vuodeksi 2012. Henkilöstötaulukossa erillisvirastoille on 
4 854 tointa (sopimussuhteiset toimihenkilöt pois lukien).

Coreper lähestyy asiaa seuraavasti:
– ns. hyvässä vauhdissa olevat virastot: ei lisää määrärahoja eikä toimia
– virastot, joille tulee lisätehtäviä: lisäys rajoitettu enintään 1,5 prosenttiin + yhteen 

kolmasosaan pyydetyistä toimista + itse rahoitetut 
toimet hyväksytään

– alkuvaiheessa olevat virastot: lisäys rajoitettu kolmeen neljäsosaan osastoissa 1 ja 2 + 
kolmeen neljäsosaan pyydetyistä toimista.

 Euroopan ympäristökeskus
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Ympäristökeskuksen on toteutettava lisätehtäviä Euroopan unionin ympäristö- (ilmanlaatu) ja 
ilmastolainsäädännön määräysten seurannan ja raportoinnin alalla sekä hoidettava tiettyjä 
lisävaatimuksia, jotka liittyvät jäsenvaltioiden ja komission pyytämään ilmasto- ja 
energiapakettiin (mm. hiilidioksidi ja autot).

Komissio on tästä syystä ehdottanut määrärahojen lisäämistä 2,82 prosenttia (ottaen 
huomioon käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, joita saadaan kahden edellisen vuoden 
ylijäämistä) ja kahta uutta toimea.

 Euroopan kemikaalivirasto
Talousarvioesityksessä ei sinänsä ole varoja virastolle vuodeksi 2012.

On kuitenkin otettava huomioon, että virastolle on tullut uusia tehtäviä torjunta-aineita sekä 
vaarallisten kemikaalien vientiä ja tuontia (tietoon perustuva etukäteissuostumus, PIC) 
koskevan lainsäädännön myötä. Torjunta-aineiden osalta (budjettikohdat 07 03 60 01 ja 
07 03 60 02) lainsäätäjän virastolle suunnittelemat tehtävät ovat nyt paljon laajemmat kuin 
komission alkuperäisessä ehdotuksessa (KOM(2009)267). Ne esitetään todennäköisesti 
neuvoston yhteisessä kannassa. Tässä vaiheessa talousarvioesityksessä vuodeksi 2012 
pyydetyt määrät heijastelevat arvioita sellaisina kuin ne oli sisällytetty säädökseen liittyvään 
alkuperäiseen rahoitusselvitykseen, jonka komissio esitti vuonna 2009. Sen jälkeen kun 
neuvosto on hyväksynyt yhteisen kannan ja kun on selvinnyt, miten laaja-alaisia biosideihin 
liittyviä tehtäviä virastolle lopulta annetaan, komission on esitettävä yhteisestä kannasta 
tiedonanto ja liitettävä siihen tarkistettu rahoitusselvitys, jotta voidaan tarpeen mukaan ottaa 
huomioon lisävastuut ja siltä edellytetyt määrälliset suoritteet. Komission pitäisi siksi 
mukauttaa vuoden 2012 tarvittavat resurssit viraston henkilöstöä ja EU:n osuutta varten 
aikanaan vuosittaisen talousarviomenettelyn yhteydessä. Mitä tulee vaarallisten kemikaalien 
vientiin ja tuontiin, komission ehdotuksessa asetuksen (EY) N:o 698/2008 tarkistamisesta 
pyritään saattamaan se yhdenmukaiseksi kemikaalien luokittelua, merkintää ja pakkaamista 
koskevan lainsäädännön kanssa, ja ehdotus johtaa siihen, että Euroopan kemikaalivirasto on 
mukana ns. tietoon perustuvan etukäteissuostumukseen (Prior Informed Consent) liittyvien 
toimien täytäntöönpanossa. Komission ehdotus tehtäneen vuoden 2011 toisella neljänneksellä 
(budjettikohdat 07 03 70 01 ja 07 03 70 02).

 Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus
Komission ehdottama EU-tuki on 57,3 miljoonaa euroa eli 1,4 miljoonaa euroa vähemmän 
kuin keskus pyysi, mutta silti komission säännön mukainen. Keskus ei pyytänyt lisää 
henkilöstöä.
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 Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen
Komission hyväksymä Euroopan unionin tuki on 77,121 miljoonaa euroa (mukaan lukien 
käyttötarkoitukseensa sidotut tulot). Kyseessä on 2 prosentin nousu vuoteen 2011 verrattuna, 
mutta määrärahoja on kuitenkin 0,37 miljoonaa euroa vähemmän kuin viranomainen pyysi. 
Viranomainen ei pyytänyt lisää henkilöstöä.

 Euroopan lääkevirasto
Lääkeviraston vuodeksi 2012 pyytämät määrärahat ovat 238,4 miljoonaa euroa, mihin sisältyy 
171,2 miljoonaa euroa maksutuloja. Näin ollen Euroopan unionin osuudeksi jäi viraston 
pyynnössä 57,1 miljoonaa euroa, mihin sisältyy 9,8 miljoonan euron käyttötarkoitukseensa 
sidotut tulot. Tästä määrästä 17,8 miljoonaa euroa on tarkoitettu uusiin tarpeisiin 
lääketurvatoiminta-asetuksen alalla. Lisähenkilöstö täytäntöönpanoa varten on tarpeen. Koska 
viraston tehtävät ovat muuttuneet, nämä lääketurvatoimintaa koskevat arviot eivät vastaa 
komission hyväksymää alkuperäistä rahoitusselvitystä, jossa puhuttiin 23 lisätyöntekijästä. 
Lisäkulut oli myös tarkoitus kattaa maksuilla. Nämä maksut tulevat voimaan vasta 
1. heinäkuuta 2012, joten Euroopan unionin on katettava kulut. Komissio päätti kuitenkin, 
ettei ole mahdollista lisätä viraston osuutta lääketurvatoiminnassa ilman, että tarkistetaan 
komission laatimaa sekä parlamentin ja neuvoston hyväksymää rahoitusselvitystä. Kun uusi 
rahoitusselvitys hyväksytään, komissio ehdottaa vuoden 2012 talousarvion mukauttamista. 
Näin ollen komission hyväksymässä talousarvioesityksessä lisätään viraston 
henkilöstötaulukkoon 23 työntekijää, kuten alkuperäisessä suunnitelmassa mainitaan.


