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 MENETLUS  

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni 27. juulil 2004 toimunud koosolekul 
määrati arvamuse koostajaks Jutta D. Haug. 

Komisjon vaatas arvamuse läbi  2. ja  27. septembri 2004. a koosolekutel. 

Viimasel koosolekul võttis komisjon ... poolt-, ... vastuhäälega, erapooletuid ... /ühehäälselt 
vastu järgmised ettepanekud. 

Hääletuse ajal olid kohal: Karl-Heinz Florenz (esimees), Johannes Blokland, Satu Maijastiina 
Hassi ja Georgs Andrejevs (aseesimehed), Jutta D. Haug (arvamuse koostaja) ja ... . 
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LÜHIKE PÕHJENDUS 

Taust 
 
Euroopa Komisjon võttis 28. aprillil 2004 vastu 2005. aasta ja 25 liikmesriigiga ELi esialgse 
eelarveprojekti. Esialgne eelarveprojekt järgib iga-aastases poliitikastrateegias seatud 
prioriteete, millest enamusega oli Euroopa Parlament nõus ning võttis nad üle.  
 
Eelnõu assigneeringute koguväärtus 25 liikmesriigiga ELi jaoks on 117,2 miljardit eurot 
kulukohustuste osas (+5,2% võrreldes aastaga 2004) ja 109,5 miljardit eurot maksete osas 
(+9,8% võrreldes aastaga 2004). Maksed moodustavad 1,03% ühenduse RKTst ning seega 
jääb finantsperspektiivi ülemmäärani väike varu (4,7 miljardit eurot). 
 
Esialgsele eelarveprojektile eraldatakse vahendeid ELi poliitilisteks prioriteetideks, nt 
laienemise edu kindlustamiseks, konkurentsivõime ja ühtekuuluvuse parandamiseks, 
turvalisuse ja Euroopa kodakondsuse arendamiseks ning uute väliste vastutuste võtmiseks, 
eriti naaberaladel.  
 

Olukord kulukategooriate kaupa 
 
Olukord kategooriate kaupa on esitatud allpool. Üksikute kategooriate arvnäitajad on 
järgmised (ABB liigendus, 2004: EL-25): 
 
          miljon EUR 

 
2004. aasta eelarve 2005. aasta esialgne 

eelarveprojekt 
(Euroopa Komisjon) 
(1) 

2005. aasta 
eelarveprojekt 
(nõukogu)(2) 

põllumajandus 
46 781 50 675 

(+8,3%) 
49 675 

struktuurimeetmed 41 035 42 378 
(+3,3%) 

42 378 

sisepoliitika   8705   8958 
(+2,9%) 

  8903 

välistegevus   5176   5234 
(+1,1%) 

  5104 

halduskulud   6121   6360 
(+3,9%) 

  6308 

reservid ja 
tagavarad 

   442    446 
(+0,9%) 

  446 

ühinemiseelne 
strateegia 

  1733   1856 
(+7,1%) 

  1856 
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hüvitised 1410   1305 
(-7,4%) 

  1305 

KOKKU 111 404 117 214 
(+5,2%) 

115 977 

 
(1) Erinevus võrreldes 2004. aasta eelarvega 
(2) COREPERi muudatusettepanekud 2005. aasta esialgse eelarveprojekti kohta 
 
Keskkonnapoliitika ja rahvatervis 
 
2005. aasta keskkonna eelarve ettepanek on võrreldes aastaga 2004 vähenenud. 
Kulukohustused moodustavad 250 537 miljonit eurot, mis on 6,2% väiksem eelmise aasta 
summast. See vähenemine on tingitud peamiselt kulude vähendamisest LIFE programmis, 
mida pikendatakse aastateni 2005–2006. Vastavalt parlamendi ja nõukogu vahel pikendamise 
osas saavutatud kokkuleppele on programmi kolme haru (loodus, keskkond, kolmandad 
riigid) jaoks ette nähtud kogusumma 2005. aastal 150 miljonit eurot võrreldes 2004. aasta 
167,7 miljoni euroga. Lisaks lõpeb aastal 2004 Urban-programm. Euroopa Komisjon teeb 
ettepaneku vahendite suurendamiseks keskkonnaga seotud valitsusväliste organisatsioonide 
(+0,8 miljonit eurot), tsiviilkaitse (+1,0 miljonit eurot) ja  merereostuse vastase võitluse (+2,0 
miljonit eurot) edendamiseks.  
 
Keskkonnapoliitika elluviimiseks ja uute poliitiliste algatuste arendamiseks on kogusummat 
veidi suurendatud (23,5 miljonit eurot võrreldes 22,2 miljoni euroga aastal 2004).  Euroopa 
Komisjoni ettepaneku alusel tehakse aga vahet kahe suuna vahel, kusjuures suurendatakse 
rakendamiseks ettenähtud vahendeid ja vähendatakse väikeses mahus uute poliitiliste 
algatuste arendamiseks mõeldud summasid. 
 
Rahvatervise kulud on jagatud rahvatervise programmi (kogusumma 58,9 miljonit eurot), 
ühenduse tubakaalase uurimistöö ja teabelevi fondi (14,4 miljonit eurot) ja uue Euroopa 
haiguste tõrje- ja ennetamise keskuse (vaata allpool) vahel.  
 
Rahvatervise programmi assigneeringud katavad tegevuskulud (51,3 miljonit eurot) ja 
halduskulud (7,6 miljonit eurot). Halduskulude põhiosa (4,6 miljonit eurot) kantakse üle uuele 
rakendusasutusele kohe pärast selle asutamist.  
 
Ühenduse tubakaalase uurimistöö ja teabelevi fondi  haldavad ühiselt SANCO ja  AGRI 
peadirektoraadid. Fondi rahastatakse tubakatootjatele aasta n-1 toodangu eest makstud 
lisatasudest maha arvatava protsendi alusel vastavalt määrusele 2182/2002. Aastal 2005 oleks 
kogusumma 3-protsendilise mahaarvamise korral 28,8 miljonit eurot. 
 
Asutused: EEA, EMEA, EFSA ja ECDPC 
 
Euroopa Keskkonnaagentuurile (EEA) pakutud subsiidium ulatub kogusummas 26,9 miljoni 
euroni, mida on 0,3 miljonit eurot vähem kui sellel aastal. Sellest summast eraldatakse 14,0 
miljonit eurot halduskuludeks ja 12,9 miljonit eurot tegevuskuludeks. 
 
Euroopa Komisjon pakub Euroopa Ravimihindamisameti (EMEA) halduskulude väikest 
suurendamist võrreldes eelmise aastaga, kuid mitte tegevuskulude suurendamist. ELi 
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subsiidiumi kogusumma oleks siis 25,4 miljonit eurot. Lisaks suureneks toetus harva 
kasutatavate ravimite maksudest vabastamiseks 0,2 miljonilt eurolt 3,7 miljonile eurole. 
 
Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) viib sel sügisel oma tegevuse üle alalisse asukohta 
Parmas. Kolimine tuleb viia lõpule ühe aastaga. Euroopa Komisjon pakub 36,7 miljoni euro 
suurust eelarvet, sellest 13,9 miljonit eurot tegevuskuludeks ja 22,8 miljonit eurot 
halduskuludeks. Osa haldusassigneeringutest on ette nähtud Brüsselist Parmasse kolimise 
rahastamiseks. Eelarve suurenemine võrreldes aastaga 2004 (+27%) tuleneb EFSA 
tööprogrammis määratletud tegevusega seotud vajadustest ja täiendab majasiseste 
teadusekspertide teenistuste välja arendamist. Eelarve suurenemine on osaliselt seotud uute 
ülesannetega, mis on antud EFSAle lisaks algsetele ülesannetele. Muuhulgas sisaldavad need 
toitumisprofiilide arendamist ja kõikide lubatud toidulisandite uuestihindamist.  
 
Määrus Euroopa haiguste tõrje ja ennetamise keskuse (ECDPC) loomise kohta võeti vastu 
2004. aasta kevadel. Käimas on ettevalmistused keskuse tegelikuks loomiseks. Keskus hakkab 
tegutsema Stockholmis aastal 2005, esimeseks aastaks on ette nähtud 4,8 miljoni euro suurune 
summa.  
 
Kemikaalid 
 
Vastutus REACH ettevalmistustööks on antud ettevõtluse peadirektoraadile. Loodi 
eelarverida (02 04 04, p.m.). Siiski on üleminekufaasi tarbeks ettenähtud vahendid eelarvereas 
02 04 01 ("Siseturu toimimine ja arendamine"). 
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ETTEPANEKUD 

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon kutsub vastutavat eelarvekomisjoni üles 
lisama oma resolutsiooni ettepanekusse järgmisi ettepanekuid: 

1. osutab sellele, et põllumajandus- ja struktuuripoliitikatel on tohutu mõju keskkonnale; 
rõhutab, et pärast laienemist on veelgi enam suurenenud vajadus jätkata ühenduse 
poliitikate ökoloogiliselt säästvamaks muutmist, viies läbi  keskkonnamõjude hoolikaid ja 
metoodiliselt usaldatavaid hindamisi kõigis poliitikavaldkondades; 

2. on mures keskkonna peadirektoraadis rikkumismenetlustega tegelevate ametnike vähese 
arvu pärast, eriti kuna keskkonnaga seotud rikkumisjuhtumid moodustavad järjekindlalt 
peaaegu poole kõikidest menetluses olevatest rikkumisjuhtumitest ELis, ning kutsub 
Euroopa Komisjoni üles oluliselt suurendama ametnike arvu selles sektoris, kooskõlas 
säästvale kasvule antud prioriteediga ja oma ülesandega, olla  asutamislepingute 
järelevalvaja  ning seega vastutav ELi keskkonnamääruste ja -direktiivide korraliku 
rakendamise eest;   

3. nõuab tungivalt, et Euroopa Komisjon eraldaks piisavalt personali, et keskkonnaalaseid 
programme ja poliitikaid saaks rakendada nii vanades kui ka uutes liikmesriikides;  toetab 
strateegilist lähenemist, mille puhul rakendamisele pannakse suuremat rõhku kui uute 
poliitiliste algatuste juurutamisele;  

4. kahtleb kas REACHiga tegeleva agentuuri ettevalmistamise meetmete õige koht on 
ettevõtluse peadirektoraadis; ootab igal juhul head koostööd ettevõtluse peadirektoraadi 
ja keskkonna peadirektoraadi vahel; nõuab, et Euroopa Komisjon esitaks 
keskkonnakomisjonile korrapärased arenguaruanded kahe peadirektoraadi koostöö ning 
agentuuri asutamisega seotud ettevalmistustöö kohta; 

5. tunnustab ja nõustub enamjaolt 2005. aasta eelarve piirangutega ja toetab peaaegu kõiki 
Euroopa Komisjoni esialgse eelarveprojekti osi. 
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