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EHDOTUKSET

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

1. muistuttaa, että ympäristön ja terveyden suojelun korkea taso unionissa on taloudellisen 
vaurauden edellytys ja että elintarvikkeiden ja rehun turvallisuus sekä mekanismit, jotka 
auttavat suojelemaan luonnononnettomuuksilta ja ihmisten aiheuttamilta 
onnettomuuksilta, ovat keskeisen tärkeitä unionin kaikille kansalaisille ja siten myös 
Euroopan parlamentille;

2. on samalla myös täysin tietoinen siitä, että tämän valiokunnan toimivaltaan kuuluvat 
politiikkatoimet ja rahoitusvälineet ovat vähäisiä verrattuina otsakkeisiin 2 ja 3 kuuluviin 
muihin politiikkatoimiin ja rahoitusvälineisiin eivätkä ne saa yhtä paljon huomiota kuin 
muut ohjelmat ja rahastot; torjuu siksi jyrkästi ohjelmien ja talousarviokohtien 
rahoituksen mahdolliset lisävähennykset, sillä niiden vaikutukset olisivat sietämättömiä; 
kehottaa erityisesti jäsenvaltioita näkemään ympäristö- ja ilmastoystävällisten 
politiikkojen, toimien ja hankkeiden toteuttamisen mahdollisuutena voimistaa kasvua 
eikä taakkana;

3. panee merkille, että kansallisella tasolla on ankaria talousarviorajoitteita ja että 
parhaillaan toteutetaan vakautustoimia; painottaa kuitenkin, että budjettivallan käyttäjien 
on pidettävä mielessä tämän valiokunnan toimivaltaan kuuluvien politiikkatoimien ja 
rahoitusvälineiden oleellinen eurooppalainen lisäarvo, kun ne päättävät 
talousarvioesityksestä vuodelle 2016;

4. muistuttaa, että Horisontti 2020 -ohjelma auttaa osaltaan saavuttamaan tämän 
valiokunnan toimivaltaan kuuluvia tavoitteita ilmasto-, terveys- ja ympäristöalalla; 
vahvistaa olevansa sitoutunut seuraamaan hankkeiden ja tavoitteiden vastaavuutta sekä 
täytäntöönpanon edistymistä;

5. korostaa, että ympäristötutkimus ja -innovointi ovat keskeisellä sijalla haasteessa "
HYPERLINK "http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-
action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials" Ilmastotoimet, ympäristö, 
resurssitehokkuus ja raaka-aineet", jonka tavoitteena on saavuttaa resurssitehokas ja 
ilmastonmuutosta kestävä talous ja yhteiskunta, suojella ja hallinnoida kestävällä tavalla 
luonnonvaroja ja ekosysteemejä sekä varmistaa raaka-aineiden kestävät toimitukset ja 
käyttö, jotta täytetään maailman kasvavan väestön tarpeet luonnonvarojen ja 
ekosysteemien kestävissä rajoissa;

6. panee merkille, että vuoden 2016 unionin talousarvioesityksen kokonaismäärä on 
153,5 miljardia euroa maksusitoumusmäärärahoina (mukaan lukien vuodelta 2014 
uudelleenkohdennetut 4,5 miljardia euroa) ja 143,5 miljardia euroa 
maksusitoumusmäärärahoina; toteaa, että jos ohjelmasuunnittelun muutoksen vaikutus 
vuosina 2015 ja 2016 jätetään huomiotta, maksusitoumusmäärärahat lisääntyvät 
2,4 prosenttia ja maksumäärärahat 1,6 prosenttia verrattuna vuoden 2015 talousarvioon; 
korostaa, että kaiken kaikkiaan maltillisilla ja monivuotisen rahoituskehyksen mukaisilla 



PE560.881v01-00 4/5 PA\1066940FI.doc

FI

lisäyksillä otetaan huomioon inflaatio ja reaalista lisäystä ei ole juuri lainkaan, minkä 
vuoksi on korostettava varojen käytön tehokkuutta ja vaikuttavuutta;

7. muistuttaa, että maksumäärärahojen osalta viime vuodet ovat olleet hyvin vaikeita ja että 
unionin politiikkojen täytäntöönpanoa ovat haitanneet useat rajoitteet hyväksytyissä 
maksumäärärahoissa, mikä on johtanut toistuviin lisätalousarvioihin, jotta osia jäljellä 
olevista tarpeista on voitu kattaa;

8. kehottaa neuvostoa pidättymään kaikista leikkauksista tämän valiokunnan toimivaltaan 
kuuluvista politiikkatoimista ja rahoitusvälineistä;

9. torjuu jyrkästi sen mahdollisuuden, että mikäli maksut eivät ole riittäviä vuonna 2016, 
komissio voisi päättää samalla tavalla kuin aiemmin, että maksusitoumusmäärärahoja ei 
käytetä kokonaan, mikä olisi vastoin parlamentin toistuvasti esittämiä sitoumuksia 
ympäristö- ja terveysalalla sekä elintarvike- ja rehuturvallisuuden aloilla; toteaa, että 
maksujen puute vahingoittaa unionin mainetta kun ohjelmien edunsaajille ei suoriteta 
maksuja;

10. muistuttaa, että Life-ohjelma on se EU:n rahoitusväline, jolla tuetaan ympäristöä, 
luonnonsuojelua ja ilmastotoimia koskevia hankkeita kaikkialla unionissa: painottaa 
erityisesti ongelmia, joita liittyy Life-ohjelman maksumäärärahojen vähyyteen, mikä 
saattaa estää ja viivyttää tämän tärkeän ohjelman asianmukaista toteuttamista; 

11. suhtautuu myönteisesti Life-määrärahojen lisäämiseen 27,7 miljoonalla eurolla vuoden 
2016 talousarvioesityksessä; panee kuitenkin merkille, että Life-ohjelman osuus vuoden 
2016 talousarvioesityksestä on vain 0,3 prosenttia ja että otsakkeessa 2 sen osuus on vain 
0,72 prosenttia (maksusitoumuksina) ja että nämä prosenttiosuudet ovat pysyneet samalla 
tasolla kuluneina vuosina; 

12. korostaa, että investoinnit tutkimukseen ja innovointiin useilla tämän valiokunnan 
toimialaan kuuluvilla aloilla ovat keskeisen tärkeitä, ja korostaa, että vuoden 2016 
talousarviossa on asianmukaisesti otettava huomioon, että kyseiset investoinnit ovat yksi 
painopisteistä;

13. muistuttaa unionin hyvin oleellisesta lisäarvosta lääketieteellisessä tutkimuksessa 
(esimerkiksi pediatrian ja harvinaislääkkeiden tutkimuksessa) ja myös rajatylittävien 
terveysuhkien torjunnassa; pitää edellä esitetyn perusteella erittäin valitettavana, että 
kansanterveysohjelma, jonka yhteenlasketut maksusitoumukset ovat vain 62,2 miljoonaa 
euroa, mikä vastaa edellisten vuosien tapaan 0,04 prosenttia vuoden 2016 
talousarvioesityksen maksusitoumuksista, ei täysin vastaa terveyden merkitystä 
itseisarvona tai edellytyksenä kasvun edistämiselle;

14. korostaa, että unionilla on maailman korkeimmat elintarvikkeiden 
turvallisuusvaatimukset; pitää siksi valitettavan myös sitä, että elintarvike- ja 
rehuohjelma, jonka yhteenlasketut maksusitoumusmäärärahat ovat vain 264,1 miljoonaa 
euroa, mikä vastaa vain 0,17 prosenttia vuoden 2016 talousarvioesityksen 
maksusitoumuksista, ei täysin vastaa elintarvikkeiden ja rehun turvallisuuden merkitystä 
unionissa;
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15. muistuttaa, että unionin pelastuspalvelumekanismi on eräs unionin yhteisvastuun 
kulmakivistä; muistuttaa, että jäsenvaltioilla on päävastuu ihmisten sekä ympäristön ja 
omaisuuden, kulttuuriperintö mukaan lukien, suojelussa; painottaa, että unionilla on 
jäsenvaltioiden toimia tukeva, koordinoiva ja täydentävä "mahdollistava rooli", jonka 
mukaisesti se auttaa jäsenvaltioita ehkäisemään onnettomuuksia, kehittämään valmiuksia 
ja reagoimaan onnettomuuksiin; pitää myönteisenä tämän ohjelman maksumäärärahojen 
hienoista kasvua; 

16. muistuttaa hajautettujen virastojen keskeisestä roolista teknisten, tieteellisten ja 
hallinnointitehtävien hoitamisessa ja toteaa, että kyseiset virastot auttavat oleellisesti 
unioniin toimielimiä laatimaan ja toteuttamaan politiikkoja;

17. katsoo, että yleisesti ottaen hajautettujen virastojen on muiden toimielinten tapaan 
kannettava kohtuullinen osuutensa kustannussäästöistä; panee merkille, että tämän 
valiokunnan toimialaan kuuluvien virastojen (EYK, ECHA, ECDC, EFSA, EMA)
välinen tehostettu yhteistyö ja jatkuva sitoutuminen tehokkuuden lisäämiseen ovat jo 
johtaneet parempaan varainkäyttöön;

18. palauttaa kuitenkin mieliin ne erittäin tärkeät tehtävät, joita nämä viisi hajautettua 
virastoa suorittavat sekä komission että unionin kansalaisten hyväksi, ja tehtävät, joita 
maksua perivät virastot kuten ECHA ja EMA suorittavat ulkoisten asiakkaiden hyväksi; 
korostaa näin ollen, että on oleellista, että nämä virastot saavat asianmukaiset henkilöstö-
ja taloudelliset resurssit, jotta ne voivat suorittaa vaativat ja äärimmäisen tärkeät 
tehtävänsä aisanmukaisesti, riippumattomasti ja ajoissa;

19. on siksi huolissaan komission omaksumasta hajautettuja virastoja koskevasta 
lähestymistavasta, sillä niiltä vaaditut leikkaukset erityisesti henkilöstöresursseista ovat 
epäoikeudenmukaisia ja asiaankuulumattomia verrattuna niihin, joita vaaditaan unionin 
muilta toimielimiltä; aikoo palata asianmukaiseen kunkin viraston tarpeiden 
tapauskohtaiseen arviointiin;

20. ei yleisesti ole vakuuttunut siitä, että palvelujen ulkoistaminen, jolla pyritään 
vähentämään henkilöstön määrää, olisi pitkällä aikavälillä kustannustehokkaampaa, sillä 
palveluntuottajat tarvitsevat valvontaa ja ohjausta samalla kun ne pyrkivät tekemään 
voittoa;

21. painottaa, että pilottihankkeet ja valmistelutoimet ovat erittäin arvokkaita välineitä uusien 
toimintojen ja toimien käynnistämisessä; muistuttaa, että monet tämän valiokunnan 
aiemmat ideat on pantu onnistuneesti täytäntöön; aikoo siksi käyttää kyseisiä välineitä 
myös vuonna 2016; kehottaa käyttämään täysin hyväksi kussakin otsakkeessa 
käytettävänä olevaa liikkumavaraa;

22. kehottaa komissiota luomaan seurantamenettelyn, jolla parlamentille tiedotetaan 
pilottihankkeiden ja valmistelutoimien toteuttamisen etenemisestä.


