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ETTEPANEKUD

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

1. tuletab meelde, et kõrgetasemeline keskkonna- ja tervisekaitse liidus on majandusliku 
jõukuse eeltingimus ning toidu- ja söödaohutus ning looduskatastroofide või 
inimtegevusest tingitud katastroofide ennetamise mehhanismid on Euroopa kodanike 
ja seega Euroopa Parlamendi jaoks väga suure väärtusega;

2. on samas igati teadlik asjaolust, et keskkonnakomisjoni vastutusvaldkonnas olevad 
poliitikavaldkonnad ja rahastamisvahendid on väikesed teiste rubriikide 2 ja 3 alla 
jäävate poliitikavaldkondade ja rahastamisvahenditega võrreldes ega pälvi nii suurt 
tähelepanu kui muud programmid ja rahalised vahendid; lükkab seetõttu kindlalt 
tagasi programmide ja eelarveridade edasised kärped, kuna selle mõju ei oleks talutav; 
nõuab tungivalt, et liikmesriigid näeksid keskkonna- ja kliimasõbralikus poliitikas, 
meetmetes ning projektides eelkõige kasvu edendamise võimalust ja mitte koormat;

3. tunnistab riikide tasandil eksisteerivaid tugevaid eelarvepiiranguid ja jätkuvaid 
konsolideerimise püüdlusi; juhib siiski tähelepanu asjaolule, et eelarvepädevad 
institutsioonid peavad 2016. aasta eelarveprojekti üle otsustamisel silmas pidama 
keskkonnakomisjoni vastutusvaldkonda jäävate poliitikavaldkondade ja 
rahastamisvahendite märkimisväärset Euroopa lisaväärtust;

4. tuletab meelde, et programm „Horisont 2020” aitab saavutada keskkonnakomisjoni 
vastutusvaldkonda jäävaid eesmärke teadusprojektide kaudu kliima, tervise ja 
keskkonna valdkondades; kinnitab, et on võtnud endale kohustuse jälgida nende 
projektide kooskõla vastavate eesmärkidega ning edusamme nende elluviimisel;

5. toonitab, et keskkonnaalase teadustöö ja innovatsiooni raskuskese on programmi 
„Horisont 2020” osa „Kliimameetmed, keskkond, ressursitõhusus ja toorained”, mille 
eesmärk on saavutada ressursitõhus ning kliimamuutustele vastupanuvõimeline 
majandus ja ühiskond, loodusvarade ja ökosüsteemide kaitse ja jätkusuutlik 
majandamine ning tagada tooraine kestlikud varud ja kasutus, et rahuldada planeedi
loodusvarade ja ökosüsteemide jätkusuutlikke piire arvestades maailma suureneva 
elanikkonna vajadusi;

6. märgib, et ELi 2016. aasta eelarve projekti kulukohustuste assigneeringud on 153,5 
miljardit eurot (sealhulgas 2014. aasta eelarvest üle kantud 4,5 miljardit eurot) ja 
maksete assigneeringud 143,5 miljardit eurot; juhib tähelepanu sellele, et jättes 
kõrvale ümberkavandamise mõju 2015. ja 2016. aastal, tähendab see, et kulukohustusi 
suurendatakse 2015. aasta eelarvega võrreldes 2,4 % ja makseid 1,6 %; toonitab, et see 
assigneeringute üldine mõõdukas suurendamine, mille puhul on järgitud mitmeaastase 
finantsraamistiku seatud suunda ja arvestatud inflatsiooni, ei kujuta endast peaaegu 
mitte mingisugust reaalkasvu, millega rõhutatakse kulutuste tõhususe ja 
tulemuslikkuse olulisust;

7. tuletab meelde, et maksete assigneeringute osas on viimased aastad olnud väga 
keerulised ning liidu poliitika elluviimist on takistanud ranged piirangud lubatud 
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maksete assigneeringute tasemes, mis on toonud kaasa korduva paranduseelarvete 
koostamise osa katmata vajaduste rahuldamiseks;

8. nõuab tungivalt, et nõukogu hoiduks kärbete tegemisest keskkonnakomisjoni 
vastutusvaldkonda jäävates poliitikavaldkondades ja rahastamisvahendites;

9. lükkab kindlalt tagasi võimaluse, et komisjon võiks ebapiisavate maksete 
assigneeringute korral 2016. aastal otsustada (nagu ta seda varem on teinud) mitte 
kasutada kulukohustuste assigneeringuid täies mahus, mis läheks vastuollu Euroopa 
Parlamendi korduvalt rõhutatud kohustustega keskkonna, tervise, toidu- ja 
söödaohutuse valdkonnas; jõuab ühtlasi järeldusele, et maksete tegematajätmine 
kahjustab liidu mainet, kuna vastavate programmide alusel maksete saajatele jäetakse 
maksmata;

10. tuletab meelde, et programm LIFE on keskkonna-, looduskaitse ja kliimameetmete 
projekte kogu liidus toetav rahastamisvahend; toonitab eelkõige probleeme, mis 
kaasnevad sellega, kui programmil LIFE napib maksete assigneeringuid, mis pärsiks 
selle olulise programmi nõuetekohast elluviimist ning lükkaks selle edasi; 

11. väljendab heameelt LIFE eelarve suurendamise üle 2016. aasta eelarve projektis 27,7 
miljoni euro võrra; märgib siiski, et programm LIFE moodustab vaid 0,3 % kogu 
2016. aasta eelarve projekti mahust ning ainult 0,73 % rubriigist 2 (kulukohustuste 
osas) ning need suhtarvud on püsinud viimastel aastatel muutumatuna; 

12. juhib tähelepanu asjaolule, et investeeringute tegemine teadusuuringutesse ja 
innovatsiooni mitmes keskkonnakomisjoni vastutusvaldkonda jäävas sektoris on 
äärmiselt tähtis, ning toonitab, et 2016. aasta eelarve peab asjakohaselt kajastama 
selliste investeeringute prioriteetsust;

13. tuletab meelde, kui olulist lisaväärtust annab liit meditsiiniuuringute valdkonnas (nt 
pediaatrias kasutatavad ravimid ja harvikravimid) ning ka võitluses piiriüleste 
terviseohtude vastu; kahetseb seda tausta arvestades sügavalt, et rahvatervise 
programm, mille kulukohustuste maht kokku on vaid 62,2 miljonit eurot ja mille 
osakaal 2016. aasta eelarve projekti kulukohustustest on – nii nagu eelnenud aastatel –
, vaid 0,04 %, ei kajasta täielikult tervist kui väärtust iseenesest ega tervist kui 
eeltingimust majanduskasvu edendamiseks;

14. toonitab, et liidus kehtivad maailma rangeimad toiduohutusnõuded; kahetseb seetõttu 
ka seda, et toidu- ja söödaprogramm, mille kulukohustuste maht kokku on vaid 264,1 
miljonit eurot ja mille osakaal 2016. aasta eelarve projekti kulukohustustest on vaid 
0,17 %, ei kajasta täielikult toidu- ja söödaohutuse tähtsust liidus;

15. tuletab meelde, et liidu kodanikukaitse mehhanism on liidu solidaarsuse nurgakivi; 
tuletab meelde, et esmane vastutus inimeste, aga ka keskkonna ja vara, sealhulgas 
kultuuripärandi kaitse eest on liikmesriikidel; toonitab, et liidul on toetav ülesanne 
anda tuge, koordineerida või täiendada liikmesriikide meetmeid katastroofide 
ärahoidmisel, nendeks valmistumisel ja neile reageerimisel; väljendab heameelt selle 
programmi rahastamise mõningase suurendamise üle; 

16. tuletab meelde detsentraliseeritud asutuste ülitähtsat rolli tehniliste, teaduslike või 
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haldusülesannete täitmisel, mis aitavad liidu institutsioonidel olulisel määral poliitikat 
kujundada ja ellu viia;

17. usub, et üldreeglina peavad detsentraliseeritud asutused kärpima kulusid õiglasel 
määral, nii nagu teised institutsioonid; märgib, et süvenenud koostöö 
keskkonnakomisjoni vastutusvaldkonnas olevate asutuste (EEA, ECHA, ECDC , 
EFSA, EMA ) vahel ning jätkuv pühendumine tõhususe suurendamisele on juba 
aidanud parandada kulutusi ja rahaliste vahendite kasutamist;

18. tuletab ühtlasi meelde väga tähtsaid ülesandeid, mida need viis detsentraliseeritud 
asutust täidavad nii Euroopa Komisjoni ja liidu kodanike kui ka tasu teenivate asutuste 
(nt ECHA, EMA) välisklientide jaoks; toonitab sellega seoses, et on väga oluline, et 
need asutused saaksid piisavad inim- ja rahalised ressursid, et olla suutelised täitma 
neid nõudlikke ja väga olulisi ülesandeid nõuetekohaselt, sõltumatult ja õigeaegselt;

19. tunneb seetõttu muret komisjoni lähenemiseviisi üle detsentraliseeritud asutustele, 
kuna neile kehtestatud kärped, eriti tööjõu osas, on ebaõiglased ja asjakohatud teiste 
liidu institutsioonide suhtes kehtestatud kärbetega võrreldes; on kindlalt otsustanud 
pöörduda tagasi kõikide asutuste vajaduste nõuetekohase juhtumipõhise hindamise 
juurde;

20. ei ole üldiselt veendunud, et teenuste allhange ametikohtade loetelus olevate kohtade 
vähendamise eesmärgil on pikas perspektiivis kulutõhusam, sest teenuste pakkujad 
vajavad järelevalvet ja suunamist ning püüavad samas kasumit teenida;

21. toonitab, et katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed on väga väärtuslikud uute 
meetmete ja poliitika algatamise vahendid; kordab, et mitu keskkonnakomisjoni ideed 
on varem edukalt ellu viidud; kasutab seetõttu neid vahendeid ka 2016. aastal; 
julgustab kasutama kõigi rubriikide all olevad varud täielikult ära;

22. palub komisjonil seada sisse jätkumenetlus, et hoida Euroopa Parlamenti kursis 
edusammudega katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete elluviimisel ning 
elluviimise tasemega.


