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EHDOTUKSET

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

1. toteaa, että ilmastonmuutoksen torjunta ja luonnonvarojen tehokas käyttö ovat kaksi 
ensisijaista tavoitetta Eurooppa 2020 -strategiassa ja että ilmastonmuutoksen etusijalle 
asettaminen näkyy myös siinä, että ilmastopolitiikkaa, ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja 
siihen sopeutumista varten perustettiin erillinen pääosasto; pitää ilmastonmuutoksen 
torjuntaa silti myös EU:n toiminnan yleisenä prioriteettina; toteaa, että 
ilmastonmuutokseen sopeutumisen sisällyttäminen EU:n koko talousarvioon on nyt 
ensisijainen toimi, ja suosittelee, että asianomaisiin pilottihankkeisiin ja valmistelutoimiin 
kiinnitettäisiin erityistä huomiota;

2. panee merkille, että osaston 07 nimike on muutettu muotoon "Ympäristö ja 
ilmastotoimet"; panee tyytyväisenä merkille, että talousarvioon on luotu ilmastotoimia 
varten omat lukunsa (07 11, 07 12 ja 07 13), sekä panee merkille, että ilmastotoimiin 
liittyvän EU:n politiikan ja lainsäädännön täytäntöönpanoon osoitettavia määrärahoja 
ehdotetaan lisättävän;

3. panee tyytyväisenä merkille, että LIFE+ -määrärahojen kokonaismäärä korotettiin 
333,5 miljoonaan euroon eli määrärahat nousivat 8,68 prosenttia vuoden 2010 
talousarviosta, ja toteaa, että tämä antaa mahdollisuuden korottaa kaikkiin 
toimintalohkoihin, ilmastotoimet mukaan luettuina, liittyvien hankkeiden määrärahoja ja 
myös korottaa 60 prosentilla määrärahoja, joista tuetaan komission käynnistämiä toimia 
ilmastopolitiikan ja -lainsäädännön tukemiseksi, sekä säilyttää tuki ympäristöpoliittisille 
toimille;

4. katsoo, että Eurooppa 2020 -strategiassa vahvistettujen ilmastonmuutosta koskevien 
kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseksi on toteutettava tehokkaampia toimia, 
muun muassa lisättävä LIFE+ -määrärahoja ja erityisesti painotettava jätepuun 
hyödyntämistä energiantuotannossa sekä aurinkoenergiaa, jotta voidaan säilyttää 
luonnonvarat;

5. huomauttaa, että budjettinimikkeistöä oli mukautettava uuden komission tiettyjen 
toimintojen ja palvelujen uudelleenjärjestämisen vuoksi ja varsinkin sen tähden, että 
pelastuspalvelu siirrettiin humanitaarisen avun pääosastoon;

6. korostaa jälleen tarvetta lisätä kansalaisten tietoisuutta aktiivisen ja passiivisen 
tupakoinnin haittavaikutuksista ja on huolissaan siitä, että yhteisön tupakka-alan rahasto, 
josta myönnetään rahoitustukea tiedotus- ja kasvatushankkeisiin, lakkautetaan vuonna 
2010; pyytää luomaan uuden oikeusperustan, jotta tätä onnistunutta valistustoimintaa 
voitaisiin jatkaa ja keskittyä lasten altistumiseen tupakoinnin haittavaikutuksille, ja 
kehottaa komissiota (ts. maatalouden ja maaseudun kehittämisen sekä terveys- ja 
kuluttaja-asioiden pääosastoja) etsimään tyydyttävän ratkaisun, jotta kampanjaa voitaisiin 
jatkaa siirtymäkauden ajan;
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7. on vakuuttunut siitä, että kemikaaliviraston rahoitussuunnitelma vuosiksi 2011–2013 on 
liian optimistinen, ja pitää hyvin epärealistisena ajatusta, että virasto olisi vuonna 2011 
omarahoitteinen; huomauttaa, että vuodeksi 2011 ennakoidut maksuista saatavat tulot 
perustuvat vuonna 2006 tehtyihin arvioihin; pyytää ottamaan käyttöön tarvittaessa 
sovellettavia varotoimenpiteitä;

8. on tietoinen siitä, että kemikaaliviraston käyttöön on annettava lisävaroja 
biosidilainsäädäntöä varten, jos viraston vastuualaan kuuluvien lisätehtävien hoitaminen 
edellyttää valmistelutehtäviä;

9. panee merkille, että EU:n maksuosuus Euroopan lääkevirastolle on vuosien kuluessa 
laskenut, vaikka EU:n lainsäätäjä on antanut virastolle kansanterveyteen liittyviä 
lisätehtäviä, jotka olisi rahoitettava EU:n tuista; panee lisäksi merkille, että tämän 
seurauksena yhä useampia kansanterveysalan toimia on rahoitettava ristikkäin maksuista 
saatavista tuloista, minkä seurauksena kansanterveyteen liittyviä toimia on vähennettävä, 
koska viraston on ensisijaisesti hoidettava maksuihin liittyvät tehtävänsä; on siksi 
huolissaan siitä, että komissio on jälleen sisällyttänyt talousarvioesityksessä lääkeviraston 
käyttötarkoitukseen sidotut tulot virastoa koskeviin laskelmiin;

10. muistuttaa, että Euroopan lääkeviraston oikeudellisena velvoitteena on käsitellä kaikki 
lääkkeitä koskevat hakemukset tietyssä ajassa; toteaa, että hakemusten lisääntyminen ei 
pelkästään tuo lisää maksuja vaan edellyttää myös lisähenkilöstöä näiden hakemusten 
käsittelyyn; tukeekin lääkeviraston pyyntöä saada rekrytoida 48 väliaikaista toimihenkilöä 
kokeneiksi tieteellisiksi erityisasiantuntijoiksi ja toteaa, että tällä ei ole vaikutusta EU:n 
talousarvioon, sillä toimet rahoitetaan yksinomaan maksuin;

11. ilmaisee huolensa siitä, että kansanterveys-, eläinlääkintä- ja kasvinsuojelutoimien 
maksusitoumusmäärärahoja on suunniteltu vähennettävän 340 miljoonaan euroon, ja 
korostaa, että eläintautien hävittäminen vaatii jatkuvaa valppautta; painottaa 
tuhohyönteisten (muun muassa punaisen palmukuoriaisen, mäntyankeroisen, anoplophora 
chinensis -kovakuoriaisen ja juurikuoriaisen) leviämisen torjumistoimien tärkeyttä;

12. muistuttaa, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 
45 artiklassa pyydetään julkaisemaan maaliskuuhun 2005 mennessä kuulemisasiakirja 
siitä, onko mahdollista ja suositeltavaa antaa unionin säädös 
elintarviketurvallisuusviranomaisen saamista maksuista, ja panee merkille aikataulun, 
jossa komissio (terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto) aikoo noudattaa pyyntöä; 
muistuttaa tässä yhteydessä, että tätä varten myös vuoden 2010 talousarviossa on otettu 
määräraha varaukseen.
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LYHYET PERUSTELUT

Yleinen tausta

Vuoden 2011 talousarviomenettely on ensimmäinen Lissabonin sopimukseen perustuva 
talousarviomenettely. Siinä on vain yksi käsittely, jonka päätteeksi järjestettävässä 
sovittelussa toisen budjettivallan käyttäjän kanssa tehdään sopimus kaikista menoista.

Vuoden 2011 talousarvioesitykseen sisältyy maksusitoumusmäärärahoja yhteensä 
142 576,4 miljoonaa euroa ja maksumäärärahoja 130 147,2 miljoonaa euroa. Liikkumavaraa 
maksusitoumusmäärärahoihin jää näin ollen 1 224,4 miljoonaa euroa ja maksumäärärahoihin 
4 417,8 miljoonaa euroa. Maksusitoumusmäärärahojen kohdalla tämä vastaa 
1,15:tä prosenttia ja maksumäärärahojen kohdalla 1,05:tä prosenttia EU:n vuoden 2011 
BKTL-ennusteista.

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

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutoksen torjunta ja luonnonvarojen tehokas käyttö ovat Eurooppa 2020 -strategian 
kaksi päätavoitetta. Ilmastotoimien etusijalle asettaminen näkyy myös siinä, että helmikuussa 
2010 perustettiin erillinen ilmastotoimien pääosasto (ilmastonmuutoksen hillitseminen ja 
siihen sopeutuminen) PO CLIMA.

Sekä ympäristö- että ilmastotoimien tärkeys korostuu ja näkyy myös LIFE+ -ohjelmaan ja 
vastaaviin budjettikohtiin ehdotetuissa määrärahoissa.

Komissio ehdottaa, että vuoden 2010 yhteensä 306,855 miljoonasta eurosta LIFE+ -ohjelman 
kokonaismäärärahoja nostetaan 333,500 miljoonaan euroon eli 8,68 prosenttia vuoden 2010 
määrästä. Määrärahat ovat siten 7,4 miljoonaa euroa korkeammat kuin ohjelman 
alkuperäisessä rahoitussuunnitelmassa, ja komissio aikoo toteuttaa saman lisäyksen myös 
vuosina 2012 ja 2013.

Lisämäärärahoilla rahoitetaan etenkin

– lisäys kaikkien toimintalohkojen hankemäärärahoihin, ilmastotoimet mukaan luettuina, 
budjettikohdassa 07 03 07 (vuoden 2010 240 miljoonasta eurosta vuoden 2011 
talousarvioesityksen 260,13 miljoonaan euroon)

– 60 prosentin lisäys varoihin, jotka osoitetaan komission toteuttamille toimille 
ilmastopolitiikan ja -lainsäädännön tukemiseksi (7,2 miljoonan euron lisäys vuosien 2010 
ja 2011 välillä)

– ympäristöalan valtioista riippumattomille järjestöille ja ympäristöpolitiikan 
tukitoimenpiteisiin annettavan tuen jatkaminen entisellään ottaen huomioon hankkeiden 
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valintaan ja valvontaan ja niiden tuloksista tiedottamiseen liittyvää hallinnollista tukea 
koskevat kasvaneet vaatimukset tilintarkastustuomioistuimen ja Euroopan parlamentin 
vuoden 2008 vastuuvapausmenettelyn yhteydessä esittämien suositusten mukaisesti 
(hankkeiden kestävyyden edistäminen).

Näiden seikkojen perusteella vuoden 2011 talousarvioesityksessä hyväksytty 
budjettinimikkeistö perustuu LIFE+:n osalta seuraaviin:

– ympäristöasioiden pääosasto hallinnoi edelleen hankkeiden ja valtioista riippumattomien 
järjestöjen tukea oikeusperustaan liittyvien vaatimusten vuoksi 
(ilmastonmuutosprioriteettien edellyttämää rahoituspanosta ei voida tietää etukäteen): 
budjettikohdat 07 01 04 01 ja 07 03 07

– komission toteuttamat toimet ympäristöpolitiikan ja -lainsäädännön kehittämisen ja 
täytäntöönpanon tukemiseksi (myös tuki hankkeiden valinnalle, valvonnalle, 
tarkastukselle ja arvioinnille) pysyvät myös luvun 07 03 alla: budjettikohdat 07 01 04 01 
ja 07 03 07

– luodaan erityisiä budjettikohtia, joista tuetaan komission toimia, joilla se tukee 
ilmastotoimien ja -lainsäädännön kehittämistä ja täytäntöönpanoa (mukaan lukien valistus, 
julkaisut ja CITL- ja ODS-tietojärjestelmät) erityisistä budjettikohdista 07 01 04 05 ja 
07 12 01.

Life+

Komissio päätti vuoden 2010 talousarvion rahoituksesta lokakuussa 2009.

Arvoltaan kaiken kaikkiaan 240 000 000 euron arvoinen ehdotuspyyntö julkaistiin 
4. toukokuuta 2010. Hanke-ehdotukset olisi lähetettävä toimivaltaiselle kansalliselle 
viranomaiselle viimeistään 1. syyskuuta 2010. Sen jälkeen kansalliset viranomaiset lähettävät 
hanke-ehdotukset Euroopan komissiolle 4. lokakuuta 2010 mennessä ja komissio tarkastaa 
hankeluonnokset LIFE+:aan liittyviä tukikelpoisuuskriteereitä vasten ja arvioi ehdotukset 
LIFE+:n valinta- ja hyväksymisperusteiden perusteella. Lopullinen ilmoitus rahoitettaviksi 
hankkeiksi on odotettavissa heinä-elokuussa 2011, ja hankkeet käynnistyisivät aikaisintaan 
1. syyskuuta 2011.

Ehdotuspyyntö katetaan vastaavan suuruisella kokonaissitoumuksella, joka tehdään 
varainhoitoasetuksen 76 artiklan ja sen soveltamissääntöjen 92 artiklan mukaisesti. Näin 
edunsaajien avustussopimukset voidaan allekirjoittaa vuoden 2011 loppuun mennessä.

Vuonna 2010 käytettävissä olevat maksusitoumusmäärärahat käytetään siten 
kokonaisuudessaan.

Maksumäärärahat (167 miljoonaa euroa) käytettäneen täysimääräisesti.

Euroopan ympäristökeskus

Euroopan ympäristökeskuksen määrärahoihin ehdotetaan 2 prosentin lisäystä (käytännössä 
vuotuinen deflaattori), jonka perusteella
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– henkilöstötaulukon virkojen määrää lisätään yhdellä keskuksen roolin vahvistamiseksi 
GMES:ssä

– tukea siirretään osastoille 1 ja 2 keskuksen sisäisen asiantuntemuksen vahvistamista 
koskevan välistrategian tukemiseksi.

Ympäristökeskuksen talousarvioon jäi vuonna 2009 yhteensä 851 673 euron ylijäämä, jonka 
komissio otti käyttötarkoitukseen sidotuiksi tuloiksi ympäristökeskuksen talousarvioesitystä 
varten, kuten budjettivallan käyttäjä pyysi sellaisten virastojen kohdalla, joiden toimintaa ei 
rahoiteta tuloilla.

Vuoden 2011 talousarvioesityksessä pyydetty määrä on siten 35 105 327 euroa ja EU:n tuki 
on yhteensä vuoden 2009 ylijäämästä palautetun käyttötarkoitukseensa sidotun tulon kanssa 
35 957 000 euroa.

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).

Ainoat osastoon 07 jäävät määrärahat on tarkoitettu niiden monenvälisten 
ympäristösopimusten pakollisiin maksuosuuksiin, joissa yhteisö on mukana, kuten 
ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimus ja Kioton pöytäkirja ja biologista 
monimuotoisuutta koskevan yleissopimus (CBD). Ehdotettu määräraha vuonna 2011 on sama 
kuin vuoden 2010 talousarviossa (3 000 000 euroa). Budjettinimikkeistö on jaettu kahteen 
osaan, lukuun 07 02 (Maailmanlaajuiset ympäristöasiat) ja uuteen lukuun 07 11 
(Maailmanlaajuiset ilmastotoimet), joista jälkimmäinen kattaa pakollisen osallistumisen 
kansainvälisiin ilmastosopimuksiin ja otsonia tuhoavia aineita koskeviin sopimuksiin 
(ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimus ja Kioton pöytäkirja, Wienin yleissopimus ja 
Montrealin pöytäkirja).

Merkille pantavaa on lisäksi, että Kööpenhaminan sitoumuksen jälkeen komissio ehdottaa, 
että ympäristöä ja luonnonvarojen kestävää hoitoa, energia mukaan luettuna, koskevan 
teemaohjelman (budjettikohta 21 04 01) määrärahoja korotetaan huomattavasti, jotta se 
kattaisi etenkin seuraavat:

– Kööpenhaminan sitoumuksessa tehdyn lupauksen mukaisesti 50 miljoonaa euroa, joista 
rahoitetaan hillitsemis- ja sopeutumistoimia kehitysmaissa

– 15 miljoonan euron lisäyksen, josta tuetaan maailmanlaajuista ilmastonmuutosliittoumaa 
vähiten kehittyneiden maiden kanssa.
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Määrärahat, jotka kuuluvat ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunnan toimialaan – Kansanterveys ja elintarvikkeiden turvallisuus

Kansanterveys

Terveysohjelmasta (17 03 06), jonka maksusitoumusmäärärahat ovat vuonna 2010 yhteensä 
45,7 miljoonaa euroa ja johon ehdotetaan vuodeksi 2011 47,06 miljoonaa euroa, pyritään 
täydentämään kansallisia toimia ja kannustamaan jäsenvaltioiden, liittymisneuvotteluja 
käyvien maiden ja kansainvälisten järjestöjen välistä yhteistyötä.

Sen kolme päätavoitetta ovat kansalaisten terveysturvan parantaminen, terveyden edistäminen 
ja terveystiedon ja -tietouden hankkiminen ja levittäminen. Määrärahojen lievä nousu on 
rahoitussuunnitelman mukaista.

Kansanterveyteen (17 03) varattu kokonaismäärä, 205,11 miljoonaa euroa, merkitsee sitä, että 
määrärahat vähenevät vuoden 2010 talousarviosta 15,77 miljoonaa euroa. Lasku johtuu 
lähinnä siitä, että tupakkarahaston rahoitusta ja tupakoinnin vastaista tupakantuottajien 
tiedotuskampanjaa koskeva asetus lakkautetaan.

Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus

ECDC:n määrärahoja vähennetään 3,49 miljoonaa euroa, koska siltä on jäänyt määrärahoja 
käyttämättä aiempina vuosina. Komissio siirsi käyttämättä jääneet määrät 
käyttötarkoitukseensa sidotuiksi tuloiksi viraston talousarvioesitystä varten.

Euroopan lääkevirasto

Euroopan lääkeviraston EU:n maksuosuus on 38,42 miljoonaa euroa, joista 5 477 miljoonaa 
euroa on käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Jälleen kerran komissio uhmaa parlamentin 
äänestystulosta maksuista riippuvaisten virastojen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen 
kohtelusta.

Lisäksi on pantava merkille, että vuonna 2011 saatetaan tarvita lisämäärärahoja Euroopan 
parlamentissa ja neuvostossa paraikaa tekeillä olevan lääkealan paketin vuoksi.

Elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus ja eläinlääkintätoimet

"Tilalta pöytään" -periaatteen mukaisesti elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuuteen liittyvillä 
toimilla pyritään parantamaan koko ravintoketjua. Tämä ala on täysin harmonisoitu EU:n 
tasolla. Lukuun 17 04 (Elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus) ehdotetaan kuitenkin 
340,3:a miljoonaa euroa, kun määrärahat vuonna 2010 olivat 354,9 miljoonaa euroa.

Vähennys liittyy lähinnä eläintautien hävittämistoimiin (15 miljoonaa euroa) ja hätärahastoon 
(10 miljoonaa euroa). Eläintautien hävittämisen kohdalla tämä johtuu siitä, että bluetongue-
taudin vastaisia rokotus- ja muita toimia on asteittain vähennetty. Hätärahaston määrärahoja 
vähennettiin, koska niiden käyttö on epävarmaa ja riippuvaista puhkeamistapauksista. Jos 
tautia alkaa yhtäkkiä esiintyä, määrärahat saadaan nopeasti käyttöön.



AD\831901FI.doc 9/10 PE443.010v02-00

FI

Uusiin elintarvikkeiden ja rehujen valvontatoimiin ehdotetaan 4 miljoonan euron lisäystä, 
josta rahoitetaan EU:n vertailulaboratorioiden toimintaa ja mahdollista mehiläissairauksien 
lisälaboratorion perustamista.

Kasvinsuojelutoimien määrärahoja ehdotetaan nostettavaksi hieman (0,45 miljoonaa euroa). 
Lisävarat ovat tarpeen, jotta komissio voi täyttää uudet tehtävänsä ja velvoitteensa uuden 
kasvinsuojeluaineita koskevan asetuksen (EY) N:o 1107/2009 voimaantulon myötä. Nämä 
uudet tehtävät ja velvoitteet täydentävät kasvinsuojeluun liittyviä hallinnollisia toimia, joita 
on rahoitettu tästä budjettikohdasta aiempina vuosina.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen

Elintarvikeviranomainen asettautuu suunnitelmien mukaan lopulliseen toimipaikkaansa 
maaliskuussa 2011, joten viraston henkilöstön muutto toteutuu todennäköisesti ennen vuoden 
loppua. Koska kiinteistön käyttöönotosta aiheutuvat kustannukset katetaan jo talousarviosta, 
EFSAn talousarvioon on ehdotettu 3,29 miljoonan euron lisäystä tilojen kunnostamisesta, 
siirtovaiheen hallinnoinnista, kaksinkertaisen vuokran maksusta kolmen kuukauden 
siirtymävaiheen aikana, tiloihin muuttamisesta, yleisten palvelujen järjestämisestä ja joistakin 
lisävarusteista aiheutuvia todellisia kuluja varten.

Muut ENVI-valiokunnan toimialaan kuuluvat budjettikohdat

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)

Komissio teki biosidivalmisteiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä asetusehdotuksen 
(KOM(2009)0267), jossa määritellään joukko tehoaineiden arviointiin ja lupamenettelyihin 
vuodesta 2013 ja 2014 eteenpäin liittyviä tehtäviä. Sen perusteella komissio ehdottaa 
tarpeellisia budjettikohtia, jotta tukea voitaisiin maksaa heti, kun asetus hyväksytään 
(budjettikohdat 07 03 60 01 ja 07 03 60 02). Kohtiin ei ole kuitenkaan osoitettu määrärahoja. 
Näin virastolle annetaan mahdollisuus valmistautua uusiin tehtäviin tarvittavalla tavalla 
vuoden 2011 lopussa ja vuonna 2012.

Pilottihankkeet ja valmistelutoimet

Komissio ehdottaa talousarvioesityksessä 2011

– uutta valmistelutointa "Ilmastotoimien ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen 
valtavirtaistaminen" (momentti 07 13 13)

– valmistelutoimen "Mustanmeren alueen ympäristön seuranta ja yhteinen eurooppalainen 
puiteohjelma Mustanmeren alueen kehittämistä varten" (momentti 07 02 04) jatkamista.

Vuoden 2010 talousarviossa äänestettiin yhdeksästä pilottihankkeesta ja valmistelutoimesta, 
joista kahdeksaa toteuttaa ympäristöasioiden pääosasto ja yhtä terveys- ja kuluttaja-asioiden 
pääosasto.
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