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EHDOTUKSET

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

1. pitää ympäristöä, ilmastotoimia, kansanterveyttä ja elintarvikkeiden turvallisuutta 
koskevien budjettikohtien yleistä toteutusastetta komissiossa vuonna 2018 tyydyttävänä;

2. on tyytyväinen toimivaltaansa kuuluvien viiden hajautetun viraston työskentelyyn 
niiden hoitaessa teknisiä, tieteellisiä ja hallinnollisia tehtäviä, joilla autetaan unionin 
toimielimiä laatimaan ja harjoittamaan ympäristö-, ilmasto- ja kansanterveyspolitiikkaa 
sekä elintarvikkeiden turvallisuutta koskevaa politiikkaa; on myös tyytyväinen tapaan, 
jolla näiden virastojen talousarvioita on toteutettu;

3. panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin totesi vuosikertomuksessaan talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, että olennaista virhetasoa esiintyy edelleen 
maaseudun kehittämisen, Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahasto) 
markkinatoimenpiteiden, kalastuksen sekä ympäristö- ja ilmastotoimien menoaloilla, ja 
muistutti, että näiden alojen menoihin sovelletaan monimutkaisia 
tukikelpoisuusedellytyksiä, ja kiinnitti huomiota mahdollisesti esiintyviin 
virhetyyppeihin, kuten tukeen oikeuttamattomat edunsaajat, toiminnot, hankkeet tai 
ilmoitetut kulut; toteaa, että ”Luonnonvarat”-otsakkeen virhetason (2,4 prosenttia) 
arvioimiseksi käytetyn otoksen 251 tapahtumasta kuusi liittyi ympäristöön, 
ilmastotoimiin ja kalastukseen; panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin ei 
arvioinut kokonaisvirhetasoa otsakkeelle 3, joka kattaa terveyteen sekä elintarvikkeiden 
ja rehujen turvallisuuteen liittyvät menot; 

Ympäristö ja ilmastotoimet

4. korostaa, että vuonna 2018 ympäristöasioiden pääosastossa oli 456 työntekijää ja sen 
talousarvio oli 469,02 miljoonaa euroa;

5. huomauttaa, että maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 99,8 prosenttia ja 
maksumäärärahojen käyttöaste 97,7 prosenttia vuonna 2018;

6. painottaa, että lakisääteiset määräajat ylittäneiden maksujen osuus oli 8,20 prosenttia 
ympäristöasioiden pääosaston vuonna 2018 suorittamista maksuista (5,85 prosenttia 
vuonna 2017, 3,92 prosenttia vuonna 2016); pitää erityisen valitettavana, että Life-
ohjelman maksuviivästysten osuus kasvoi vuonna 2018 (10,3 prosenttia, kun vastaava 
luku oli 5,8 prosenttia vuonna 2017 ja 3,9 prosenttia vuonna 2016);

7. panee merkille, että vuonna 2018 ympäristöasioiden pääosasto esitti vuotuisessa 
toimintakertomuksessaan, että keskimääräinen jäännösvirhetaso oli 0,09 prosenttia, 
mikä ei ylittänyt 2 prosentin olennaisuusrajaa;

8. toteaa ympäristöasioiden pääosaston korostaneen vuotuisessa toimintakertomuksessaan, 
että pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston kanssa tehtävää 
yhteistyötä koskevan ulkoistamispäätöksen henkilöstöä koskevat ehdot antavat 
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ymmärtää, että ympäristöasioiden pääosaston henkilöstötilanne on erittäin tiukka Life-
ohjelman toimintojen osalta, mikä saattaa edellyttää pääosaston työmenetelmien ja 
-järjestelyjen lisätarkastelua;

9. korostaa, että vuonna 2018 ilmastotoimien pääosasto hallinnoi 131,9 miljoonaa euroa 
unionin talousarvion ”Ilmastotoimet” -osastossa ja siinä oli 200 työntekijää; 
huomauttaa, että kyseiseen osastoon sisältyvien maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste 
oli 99,77 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 92,04 prosenttia;

10. on tyytyväinen, että vuonna 2018 vain 0,93 prosenttia kaikista ilmastotoimien 
pääosaston maksuista maksettiin myöhässä lakisääteisiin määräaikoihin verrattuna 
(3,9 prosenttia vuonna 2017);

11. korostaa, että ilmastotoimien pääosasto ja budjettipääosasto seuraavat monivuotisen 
rahoituskehyksen ilmastotoimien 20 prosentin valtavirtaistamistavoitetta ja että 
ilmastotoimien pääosasto tukee muita pääosastoja ilmastonäkökohtien sisällyttämisessä 
niiden toimintaan; pitää myönteisenä, että vuonna 2018 unionin talousarviosta 
20,1 prosenttia käytettiin ilmastoon liittyviin toimiin mutta pitää valitettavana, että 
vuoden 2019 alussa arvioitiin edelleen, että unionin talousarviokehityksen perusteella 
osuus olisi vain 19,7 prosenttia käynnissä olevan monivuotisen rahoituskehyksen 
kauden aikana;

12. pyytää komissiota toimittamaan Euroopan parlamentille joka vuosi kertomuksen kunkin 
budjettikohdan yksityiskohtaisesta vaikutuksesta ilmastotoimien 
valtavirtaistamistavoitteeseen, jotta sen seurantaa voidaan helpottaa;

13. on erittäin huolissaan siitä, että maineeseen ja oikeudellisiin, rahoituksellisiin ja 
institutionaalisiin syihin perustuva varauma, joka liittyy EU:n päästökauppajärjestelmää 
koskevan unionin rekisterin huollossa ja toiminnassa havaittuihin merkittäviin 
turvallisuusriskeihin, joista on kerrottu vuotuisessa toimintakertomuksessa vuodesta 
2010 lähtien ja jotka vahvistettiin vuoden 2018 riskinarvioinnissa, toistuu 
ilmastotoimien pääosaston vuoden 2018 vuotuisessa toimintakertomuksessa; pitää 
valitettavana tämän varauman epätavallista kestoa; kehottaa komissiota ratkaisemaan 
tämän tilanteen pikaisesti;

Kansanterveys, elintarvikkeiden turvallisuus, eläinten terveys ja hyvinvointi sekä kasvien 
terveys

14. panee merkille, että vuonna 2018 terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosasto 
toteutti 484,9 miljoonan euron talousarvion politiikanaloillaan;

15. korostaa, että julkinen hankinta on tärkein varainhoidon väline kansanterveyden alalla ja 
että vuonna 2018 maksusitoumus- ja maksumäärärahat käytettiin kokonaisuudessaan; 
korostaa, että elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuuden alalla talousarvio on toteutettu 
suurelta osin suorina avustuksina jäsenvaltioille ja että maksusitoumusten 
toteuttamisaste oli 99,0 prosenttia ja suoritettavien maksujen 98,6 prosenttia;

16. panee merkille, että vuonna 2018 terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosasto esitti 
vuotuisessa toimintakertomuksessaan, että keskimääräinen jäännösvirhetaso oli 
1,9 prosenttia, mikä ei ylittänyt 2 prosentin olennaisuusrajaa;
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17. panee huolestuneena merkille, että avustusten hallinnointiin liittyvien, terveyden ja 
elintarviketurvallisuuden pääosaston ajallaan maksamien maksujen osuus laski 
97 prosentista 83 prosenttiin vuosina 2016–2018;

18. korostaa, että vuonna 2018 terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosastossa oli 
778 työntekijää (780 vuonna 2017);

19. kiinnittää huomiota terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston vuotuisessa 
toimintakertomuksessaan yksilöimiin haasteisiin, jotka koskevat unionin kolmannen 
terveysalan toimintaohjelman 2014–2020 täytäntöönpanoa; panee merkille, että kyseiset 
haasteet koskevat terveysalan toimintaohjelman nykyistä rahoitusmekanismia, joka 
mahdollistaa vain hankekeskeisen rahoituksen ja voi vaikuttaa kielteisesti toteutettujen 
toimien pidemmän aikavälin kestävyyteen, sekä terveysalan toimintaohjelman joidenkin 
mekanismien, kuten jäsenvaltioiden kanssa toteutettavien yhteistoimien, 
monimutkaisuutta, mikä johtaa siihen, että määräajat toiminnan alustavasta 
suunnittelusta sen varsinaiseen käynnistämiseen voivat olla pitkiä;

20. korostaa terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston vuotuisessa 
toimintakertomuksessaan yksilöimiä, elintarvikeketjuun liittyvän yhteisen 
rahoituskehyksen 2014–2020 toteuttamista koskevia haasteita, kuten sitä, ettei 
kriisivaraus ole saatavilla eikä ole olemassa vakiintunutta arvostusmenetelmää tautien 
leviämistä estävien toimien yhteydessä tuhottaville eläimille, kasveille ja tuotteille;

21. katsoo, että komissiolle voidaan käytettävissä olevien tietojen ja talousarvion toteutusta 
koskevan kertomuksen perusteella myöntää vastuuvapaus ympäristö- ja 
ilmastopolitiikkaa, kansanterveyttä ja elintarvikkeiden turvallisuutta koskevista 
varainhoitovuoden 2018 menoista.


