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ETTEPANEKUD

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

1. võtab teadmiseks 27. juunil 2013. aastal 2014.−2020. aasta finantsraamistiku kohta 
sõlmitud poliitilise kokkuleppe, tänu millele on võimalik jätkata poliitika rahastamist, 
keskendudes uutele prioriteetidele, mille eesmärk on saavutada 2020. aasta strateegia 
eesmärgid; on veendunud, et Euroopa Liidu heal tasemel keskkonnakaitse, 
majandusliku heaolu eelduseks olev tervis, toidu- ja söödaohutus ning loodusõnnetuste 
ja inimtegevusest põhjustatud katastroofide eest kaitsta aitavad mehhanismid on kõigi 
Euroopa kodanike jaoks keskse tähtsusega;

2. on täiesti teadlik sellest, et need selle komisjoni pädevusalasse kuuluvad 
poliitikavaldkonnad ja rahastamisvahendid on väikesed ega pälvi nii palju tähelepanu 
kui muud programmid ja rahastamisvahendid; ei kavatse seetõttu nõustuda ühegi 
programmi ega eelarverea suurema kärpimisega, sest selle mõju oleks lubamatu; 
kutsub eelkõige liikmesriike ja piirkondi üles nägema keskkonna- ja 
kliimakaitsemeetmete ja -projektide rakendamises võimalust soodustada 
majanduskasvu, mitte pidama seda koormaks;

3. juhib üldises mõttes tähelepanu 2014. aasta eelarveprojektile, mille kulukohustuste 
summa on 142,4676 miljardit eurot, mis on 2013. aasta eelarvega võrreldes 6% 
väiksem; rõhutab peale selle, et maksete assigneeringuteks on ette nähtud 136,0658 
miljardit eurot, mida on 2013. aastaga võrreldes 5,8% vähem; rõhutab ühtlasi, et 
maksetest on ainult 10,7 miljardit eurot ette nähtud uutest programmidest tulenevate 
kohustuste katmiseks ja 70,7 miljardit eurot on kavandatud välja maksmata maksete 
assigneeringute katmiseks; 

4. väljendab muret selle pärast, et kui maksetest ei piisa, võib komisjon otsustada, et ta ei 
kasuta kulukohustuste assigneeringuid täielikult ära − selle tagajärjel ei oleks aga 
parlamendil võimalik täita kohustusi, mille ta on keskkonna-, tervishoiu-, toidu- ja 
söödaohutuse valdkonnas korduvalt võtnud; on peale selle kindel, et maksete puudus 
mõjub halvasti liidu mainele, sest vastavate programmide toetusesaajad jäävad ilma 
rahata; 

5. märgib, et programm LIFE moodustab kogu 2014. aasta eelarveprojektist 0,28% ja 2. 
rubriigist 0,68% (kulukohustustes); juhib tähelepanu sellele, et programmi LIFE 
assigneeringuid on 2013. aastaga võrreldes suurendatud, sest programmi kohaldusala 
laiendati ja see hõlmab nüüd ka kõiki kliimamuutusega seotud meetmeid; märgib 
sellega seoses, et jaotis 34 loodi üksnes kliimameetmete peadirektoraadi vastutusel;

6. toetab selliste Euroopa piirkondade esiletõstmist, kus transpordi, keskkonna, energia ja 
jäätmete suhtes kohaldatakse ühtset kliimasäästlikku tegutsemisviisi; soovitab 
komisjonil anda eesmärgid täitnud piirkondadele iga viie aastal järel auhind, millega 
tunnustada nende pingutusi;

7. on seisukohal, et rahvatervise programmi puhul, mis moodustab 2014. aasta 
eelarveprojekti kulukohustustest 0,04%, ei ole täielikult arvesse võetud, et tervis on 
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omaette väärtus ja majanduskasvu soodustamiseks vajalik eeldus, ka seoses piiriüleste 
terviseriskidega;

8. tuletab meelde, et programm „Horisont 2020” aitab selle komisjoni pädevusvaldkonna 
eesmärkide saavutamisele k a a s a  kliima-, tervise- ja keskkonnaalaste 
uurimisprojektidega; kinnitab, et kavatseb kindlasti jälgida, et projektid oleksid 
kooskõlas vastavate eesmärkidega, ja kuidas elluviimine kulgeb; 

9. on seisukohal, et seda, milline on rubriikide 2 ja 3 osakaal 2014. aasta eelarves, ja 
seda, kuidas komisjon ja nõukogu neid rubriike mitmeaastase finantsraamistiku 
läbirääkimiste käigus suurendasid ja vähendasid, tuleb pidada mustkunstitrikiks, sest 
näiteks peatükk 17 04 „Toidu- ja söödaohutus, loomade tervishoid, loomade heaolu ja 
taimetervis” viidi rubriigist 2 rubriiki 3;

10. rõhutab, et rakendusametid on liidu programme või nende osasid tulemuslikult ellu 
viinud; juhib tähelepanu sellele, et tulevikus ei ole mitte ainult terviseprogrammi 
elluviimine Tervise- ja Tarbijaküsimuste Rakendusameti vastutusel, vaid ka osa uuest 
programmist „LIFE” hakkab ellu viima Konkurentsivõime ja Uuendustegevuse 
Täitevasutus; rõhutab aga, et komisjon delegeerib vastutuse rakendusametitele ja 
lähetab sinna töötajaid, siis toimub see programmide tegevusassigneeringute arvelt ja 
samas vähenevad ka komisjoni halduskohustused; 

11. rõhutab, et katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed on uute algatuste ja meetmete 
mõttes kasulikud vahendid; kordab, et mitmed selle komisjoni ideid on juba 
tulemuslikult ellu rakendatud; kavatseb neid vahendeid seetõttu edaspidigi kasutada; 
innustab kõikide rubriikide varusid täielikult ära kasutama;

12. on seisukohal, et detsentraliseeritud asutused peavad nagu muudki institutsioonid 
andma kulude kokkuhoidu oma õiglase osa; märgib, et kuna asutused teevad tihedamat 
koostööd ja püüavad tõhusust pidevalt suurendada, on rahaliste vahendite kasutamine 
juba paremaks muutunud; on aga väga mures selle pärast, kuidas komisjon 
detsentraliseeritud asutustesse suhtub, sest nende suhtes eelkõige inimressursside osas 
kohaldatud kärped on ebaõiglased ja muude liidu institutsioonidega võrreldes kohatud; 
ei kiida heaks, et selleks, et saavutada kõigi asutuste peale kokku töötajate arvu 2% 
vähenemine, peab töötajate arvu suurendamine teatavates varem loodud asutustes või 
ka hiljuti loodud asutustes toimuma muude asutuste arvelt; samas on komisjon (sh 
Horvaatia ühinemist arvestades) kavandanud enda jaoks ainult 0,1% vähenemise; 
kavatseb iga asutuse vajaduste hindamiseks hakata jälle konkreetseid olusid asutuste 
kaupa hindama; 

13. märgib, et Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskusel ning Euroopa 
Keskkonnaametil on väga stabiilsed struktuurid ja praegu neile mingeid suuri uusi 
ülesandeid juurde ei anta ning komisjoni meetodi kohaselt vähendatakse nende 
töötajate arvu 2%;

14. on teadlik sellest, et REACH-määruse läbivaatamise tõttu antakse Euroopa 
Kemikaaliametile (ECHA) mitmed uued ülesanded, näiteks VKE suurema toetamise ja 
väga ohtlike kemikaalide kindlakstegemise vallas; väljendab murest selle pärast, et 
2014. aasta eelarveprojekti kohaselt tuleb REACH- ja CLP-määrusega tegelevate 
töötajate arvu vähendada isegi rohkem kui 2% (mis vastab 10 ametikoha kaotamisele); 
märgib, et kuigi komisjon lubas ametile rubriigist 5 välja maksta Euroopa kooli (II 
tüüp) osamaksuks kogu toetuse, ei kohaldata seda REACH- ja CLP-määrusega seotud 
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tegevuse suhtes, mis tähendab, et amet peab ise kogu summa maksma; on seisukohal, 
et selline käitumine ei ole lubatav, sest ECHA ei saa neid kulusid vastava lõivude 
korra raames arvesse võtta;

15. märgib, et Euroopa Toiduohutusametile (EFSA) on esitatud lisanõudmised, nagu 
keskkonnaalased riskianalüüsid, üldsuse survel suurema läbipaistvuse saavutamine ja 
esitatavate arvamuste sõltumatuse tagamine; on teadlik sellest, et EFSA kavatses 
suurima sõltumatuse tagamiseks võtta teataval arvul eksperte tööle koosseisuliste 
töötajatena, kuid loobus sellest plaanist, sest töötajate arvu vähendati 7 ametikoha 
võrra (lubatav oleks olnud 4 ametikoha võrra);

16. rõhutab, et Euroopa Ravimiamet on üks neis ametitest, mille töö on suunatud 
tööstusele ja millele ei ole viimase kolme aasta jooksul antud ravimiohutuse 
õigusaktide rakendamiseks ühtegi lisaametikohta, mille tagajärjel on dokumentide 
töötlemine aeglasemaks muutunud; ei kiida heaks komisjoni sellist käitumist ega kogu 
ameti suhtes kohaldatavat 2% kärbet (mis vastab 12 ametikoha kaotamisele), 
arvestades, et 5/6 töötajatest saavad töötasu lõivude arvelt;

17. ei ole üldisemas mõttes veendunud, et teenuste andmine koosseisuväliste töötajate 
kätte, mida tehakse selleks, et ametikohtade loetelus oleks võimalik töötajate arvu 
vähendada, on pikas perspektiivis kulutõhusam, sest teenuseosutajad vajavad 
järelevalvet ja suunamist ning samal ajal on nad huvitatud kasumist.


