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EHDOTUKSET

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

1. panee merkille monivuotisesta rahoituskehyksestä 27. kesäkuuta 2013 tehdyn poliittisen 
sopimuksen, joka mahdollistaa sen, että politiikan rahoituksessa painotetaan vastedeskin 
uusia painopistealoja Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamiseksi; on 
vakuuttunut siitä, että ympäristönsuojelun korkea taso Euroopan unionissa, terveys 
taloudellisen vaurauden perusedellytyksenä, elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus sekä 
mekanismit luonnonkatastrofeilta ja ihmisen aiheuttamilta katastrofeilta suojelemiseksi 
ovat hyvin tärkeitä EU:n kansalaisille;

2. on täysin tietoinen siitä, että nämä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunnan toimivaltaan kuuluvat politiikanalat ja rahoitusvälineet ovat 
pieniä eikä niihin kiinnitetä yhtä paljon huomiota kuin muihin ohjelmiin ja rahastoihin;  
on siksi hyvin valppaana eikä hyväksy lisävähennyksiä budjettikohtien ja ohjelmien 
määrärahoihin, koska niiden vaikutus olisi kestämätön; kehottaa erityisesti jäsenvaltioita 
ja alueita näkemään ympäristön ja ilmaston suojeluun tarkoitetut politiikat, toimet ja 
hankkeet mahdollisuutena lisätä kasvua eikä rasitteena;

3. kiinnittää huomiota varainhoitovuoden 2014 talousarvioesitykseen, jossa esitetään 
142 467,6 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoja, mikä on 6 prosenttia vähemmän 
kuin vuoden 2013 talousarviossa; korostaa lisäksi, että maksumäärärahoihin esitetään 
136 065,8 miljoonaa euroa, mikä on 5,8 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2013; toteaa 
lisäksi, että vain 10 700 miljoonaa euroa maksumäärärahoista on varattu uusiin ohjelmiin 
liittyviin velvoitteisiin ja että 70 700 miljoonaa euroa on varattu maksamatta oleviin 
maksusitoumuksiin; 

4. on huolestunut siitä, että jos maksumäärärahat osoittautuvat riittämättömiksi, komissio 
saattaisi päättää olla käyttämättä sitoumusmäärärahoja täysimääräisesti, mikä olisi 
ristiriidassa parlamentin ympäristöalalla sekä terveydenhuollon ja elintarvikkeiden ja 
rehujen turvallisuuden alalla tekemien toistuvien sitoumusten kanssa; lisäksi parlamentti 
katsoo, että maksusitoumusten maksamatta jättäminen vahingoittaa unionin mainetta 
asianomaisten ohjelmien edunsaajien jäädessä ilman tukea; 

5. toteaa, että Life-ohjelman osuus vuoden 2014 koko talousarvioesityksestä on 
0,28 prosenttia ja 0,68 prosenttia otsakkeesta 2 (maksusitoumusmäärärahoina); 
huomauttaa, että Life-ohjelman määrärahojen lisäystä vuoteen 2013 verrattuna 
tarkasteltaessa on otettava huomioon, että ohjelman soveltamisalaa on laajennettu ja 
siihen on sisällytetty kaikki ilmastonmuutokseen liittyvät toimet;  toteaa tässä yhteydessä, 
että ”osasto 34” on luotu yksinomaan ilmastotoimien pääosaston vastuualueeksi; 

6. tukee niitä alueita Euroopassa, jotka soveltavat yhdennettyä ympäristöystävällistä 
liikenne-, ympäristö-, energia- ja jätestrategiaa; ehdottaa, että komissio palkitsisi 
tavoitteet saavuttaneiden alueiden ponnistelut jakamalla niille joka viides vuosi 
palkinnon;

7. katsoo, etteivät kansanterveyden ohjelmaan varatut määrärahat, joiden osuus on 
0,04 prosenttia vuoden 2014 talousarvioesityksen sitoumusmäärärahoista, täysin kuvasta 
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terveyden arvoa sinänsä eikä sen merkitystä edellytyksenä kasvun lisäämiselle, mukaan 
luettuina rajat ylittävät terveysuhat; 

8. muistuttaa, että Horisontti 2020 -ohjelmassa edistetään ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan toimivaltaan kuuluvien tavoitteiden 
saavuttamista toteuttamalla tutkimushankkeita ilmasto-, terveydenhuolto- ja 
ympäristöalalla;  vahvistaa olevansa sitoutunut seuraamaan hankkeiden ja tavoitteiden 
vastaavuutta sekä täytäntöönpanon edistymistä; 

9. katsoo tarpeelliseksi todeta, että otsakkeiden 2 ja 3 osuuksia vuoden 2014 talousarviossa 
sekä komission ja neuvoston näihin budjettikohtiin monivuotisesta rahoituskehyksestä 
käytyjen neuvottelujen aikana tekemiä lisäyksiä ja vähennyksiä on pidettävä 
silmänkääntötemppuina, koska esimerkiksi luvun 17 04 (”elintarvikkeiden ja rehujen 
turvallisuus, eläinten terveys ja hyvinvointi sekä kasvinterveys”) on siirretty otsakkeesta 
2 otsakkeeseen 3;  

10. korostaa, että toimeenpanovirastot ovat toteuttaneet menestyksekkäästi unionin ohjelmia 
tai osia niistä; huomauttaa, että terveysohjelman toteutuksesta vastaa vastedes terveys- ja 
kuluttaja-asioiden toimeenpanovirasto (EAHC) ja että sen lisäksi kilpailukyvyn ja 
innovoinnin toimeenpanoviraston (EACI) on tarkoitus vastata osittain Life-ohjelman 
toteutuksesta; painottaa kuitenkin, että vastuun siirtäminen toimeenpanovirastoille ja 
henkilöstön lähettäminen komissiosta niihin tapahtuu ohjelmien toimintamäärärahojen 
kustannuksella ja että se samalla vähentää komission hallinnollista taakkaa;  

11. korostaa, että pilottihankkeet ja valmistelevat toimet ovat hyviä välineitä uusien toimien 
ja politiikkojen alulle panemiseen; toteaa, että monia ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan ideoita on jo pantu täytäntöön 
menestyksekkäästi; haluaa siksi vastedeskin käyttää näitä välineitä; kannustaa 
käyttämään täysimääräisesti kussakin otsakkeessa käytettävissä olevaa liikkumavaraa;

12. katsoo, että hajautettujen virastojen on kannettava oma osuutensa säästöistä, kuten 
muutkin toimielimet tekevät; toteaa, että virastojen välinen tiiviimpi yhteistyö ja jatkuva 
sitoutuminen sen tehostamiseen on jo parantanut varojen käyttöä;  on kuitenkin hyvin 
huolissaan komission hajautettuja virastoja kohtaan omaksumasta suhtautumistavasta, 
koska niiden määrärahojen ja erityisesti inhimillisiin voimavaroihin tarkoitettujen 
määrärahojen vähentäminen on epäoikeudenmukaista ja kohtuutonta verrattuna unionin 
muihin toimielimiin; ei aio hyväksy sitä, että henkilöstön lisäykset joissakin virastoissa 
tai vasta perustetuissa virastoissa aiotaan kompensoida henkilöstön vähennyksillä toisissa 
virastoissa, jotta kaikkien virastojen henkilöstön kokonaismäärää saadaan vähennetyksi 
2 prosenttia; toteaa, että komissio (Kroatian liittymisen huomioon ottaen) ehdottaa 
samalla, että sen omaa henkilöstöä vähennetään vain 0,1 prosentilla; aikoo ryhtyä jälleen 
arvioimaan kunkin viraston tarpeet tapaus tapaukselta; 

13. panee merkille, että tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisella keskuksella ja 
Euroopan ympäristökeskuksella on hyvin vakaa rakenne eikä niille ole toistaiseksi 
tarkoitus antaa merkittäviä lisätehtäviä; toteaa, että komission strategian mukaisesti 
niiden henkilöstöä vähennetään 2 prosentilla; 

14. on tietoinen siitä, että REACH-asetuksen tarkistamisen jälkeen Euroopan 
kemikaalivirastolle annetaan monia uusia tehtäviä, jotka liittyvät muun muassa pk-
yrityksille annettavan tuen lisäämiseen ja erityistä huolta aiheuttavien kemikaalien 
yksilöimiseen; on huolestunut siitä, että vuoden 2014 talousarviossa esitetään REACH- ja 
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CLP-toimista vastaavan henkilöstön vähentämistä jopa yli 2 prosentilla (mikä vastaa 
10 viran vähentämistä);  toteaa lisäksi, että vaikka komissio ilmoitti maksavansa 
virastolle täysimääräisen tuen tyypin II Eurooppa-kouluille maksettavana tukena 
otsakkeesta 5, se ei ole soveltanut sitä REACH- ja CLP-toimiin, minkä vuoksi virasto on 
yksinään joutunut vastaamaan maksuista;  katsoo, ettei tällaista menettelyä voida 
hyväksyä, koska Euroopan kemikaalivirasto ei voi sisällyttää näitä menoja asiaa 
koskeviin säännöksiin;

15. panee merkille Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle asetetut lisävaatimukset, 
kuten ympäristöriskiarviointien tekeminen, avoimuuden lisäämistä koskeviin kansalaisten 
vaatimuksiin vastaaminen ja annettujen lausuntojen riippumattomuuden takaaminen;  on 
tietoinen siitä, että Euroopan elintarviketurvaviranomainen oli aikonut palkata joitakin 
asiantuntijoita taatakseen mahdollisimman suuren riippumattomuuden mutta että sen 
täytyi luopua näistä suunnitelmista, koska siltä on tarkoitus vähentää 7 virkaa sen sijaan 
että olisi vähennetty 4 virkaa, mikä olisi ollut hyväksyttävissä;

16. korostaa, että Euroopan lääkevirasto on yksi toimialaan kytköksissä olevista virastoista, 
joka ei viimeisen kolmen vuoden aikana ole saanut yhtään uutta virkaa 
lääketurvatoimintaa koskevan lainsäädännön täytäntöön panemiseen, mikä on pidentänyt 
asioiden käsittelyaikoja; ei aio hyväksyä komission menettelyä tässä asiassa eikä 
myöskään suunniteltua 2 prosentin henkilöstövähennystä (vastaa 12 virkaa), jota on 
tarkoitus soveltaa koko henkilöstöön, vaikka 5/6 henkilöstöstä rahoitetaan maksuilla;

17. ei ole yleisesti ottaen vakuuttunut siitä, että palvelujen ulkoistaminen, joka vähentäisi 
henkilöstön määrää henkilöstötaulukoissa, olisi kustannustehokkaampaa pitkällä 
aikavälillä, koska palveluntarjoajia on valvottava ja ohjattava ja koska ne pyrkivät 
saamaan voittoa.


