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LÜHISELGITUS 

Praegustes finantsperspektiivides (2000–2006) keskkonnale, rahvatervisele ja toiduohutusele 
eraldatud summa moodustab umbes 0,7% kogu ELi kuludest. Euroopa Komisjoni uute 
finantsperspektiivide (2007–2013) ettepanek näitab väikest kasvu. Mõnede poliitiliste 
eesmärkide saavutamiseks tuleb keskkonna- ja terviseküsimusi laiendada teistesse poliitika 
valdkondadesse. See hõlmab nende poliitikavaldkondade vahendite – struktuurifondide, 
teadusuuringute programmide või maapiirkondade arengufondide – kasutamist. Nimetatud 
vahendid on kaugelt suuremad kui otseselt keskkonnale, rahvatervisele ja toiduohutusele 
eraldatud vahendid. Samal ajal tuleb arvestada, et keskkonnaalaste meetmete jaoks riiklikul ja 
piirkondlikul tasandil eraldatud assigneeringud on mõeldud ka teatud muude tegevuste 
rahastamiseks, nagu näiteks tööhõivepoliitika meetmed. Säilib põhiküsimus: kas uutes 
finantsperspektiivides kehtestatud vahendid on piisavad kõikide kavandatud väljakutsete 
jaoks, sealhulgas edasine laienemine? 
 
Praegune olukord 
 
Keskkonna osas on kulud praegu jaotatud kuue mitmeaastase programmi, Euroopa 
Keskkonnaagentuuri ja Euroopa Komisjoni tegevussuuniste (teadlikkuse tõstmine, uute 
õigusaktide rakendamine ja arendamine) vahel. 
 
LIFE Environment programmiga toetatakse demonstratsiooni ja pilootprojekte, mille 
eesmärk on keskkonnakaitse uute lähenemiste ja meetodite arendamine. LIFE Nature 
programmiga toetatakse ELi looduskaitsepoliitika rakendamist ja LIFE Third Countries 
programmiga rahastatakse kolmandate riikide suutlikkuse arendamist ja nende säästva arengu 
edendamist. 
 
Teised keskkonnaalased programmid on tunduvalt väiksemad. Ühenduse raamistikuga 
linnade säästva arengu alase koostöö edendamiseks antakse kohalike omavalitsuste 
võrgustikele rahalist ja tehnilist toetust. Ühenduse tegevuskavaga valitsusväliste 
organisatsioonide (VVOd) edendamiseks tagatakse finantsabi VVOdele, kes on seotud 
ühenduse keskkonnapoliitika ja keskkonnaalaste õigusaktide väljaarendamise ja 
rakendamisega. Forest Focus programmiga tagatakse metsade järelevalve ja kaitse õhusaaste 
ja tulekahjude eest. Ühenduse merereostusalase koostööraamistikuga toetatakse mere- ja 
rannikukaitse olemasolevaid vahendeid. Tsiviilkaitsealase tegevuskavaga ja ühenduse 
mehhanismiga toetatakse ja täiendatakse liikmesriikide püüdlusi isiku-, keskkonna- ja 
varakaitse alal loodus- ja tehnoloogiliste katastroofide korral. 
 
Rahvatervise valdkonnas on finantsvahendid koondatud ühe rahastamisvahendi alla alates 
2003. aastast. Praegune rahvatervise programm kestab 2008. aastani, kuid see vaadatakse 
tõenäoliselt uute finantsperspektiivide mõjudega kohandamise eesmärgil üle. Praeguse 
programmi eesmärk on tervist puudutava teabe ja teadmiste, samuti elanikkonna tervist 
ähvardavatele ohtudele reageerimise kiiruse tõstmine. 
 
Vastloodud Euroopa haiguste tõrje ja ennetamise keskus hakkab täielikult tööle kahe aasta 
jooksul. Keskuse põhiülesanne on teabe kogumine ja nakkushaigustest tulenevate inimeste 
tervisele avalduvate ohtude hindamine. 
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Hetkel ei ole toiduohutuse valdkonnas välja töötatud ühtegi eriprogrammi. Põhirõhk on 
õigusaktidel ja Euroopa Toiduohutusameti poolt läbi viidaval riski hindamisel. 
 
Tulevik – finantsperspektiivid aastateks 2007–2017 
 
Keskkonnakomisjoni seisukohalt sisaldab uute finantsperspektiivide ettepanek rida tähtsaid 
teemasid. Korraldatakse ümber rubriikide struktuur, seatakse esiplaanile Euroopa lähenemine 
ja taotletakse poliitikavaldkondadevahelise sünergia saavutamist. 
 
Keskkond on paigutatud rubriiki 2 koos põllumajanduse ja kalandusega. Põhimõtteliselt 
soovitakse näha põllumajandus-, kalandus- ja keskkonnapoliitikat ning toiduohutusalast 
poliitikat (veterinaarsed ja fütosanitaarsed meetmed) ühise rubriigi all "Loodusvarade 
säilitamine ja haldamine". Samal ajal kui Euroopa Komisjoni ettepanek põhineb suures osas 
keskkonnaalase tegevuse laiendamisel teistesse poliitikavaldkondadesse, säilitatakse 
ettepanekus spetsiaalselt keskkonnaga seotud tegevuse erivahend. LIFE+ programmiga 
asendatakse kõik praegused programmid (välja arvatud tsiviilkaitse) ja edendatakse ELi 
keskkonnapoliitika ja õigusaktide väljaarendamist, rakendamist, järelevalvet ja hindamist 
kogu perioodi jooksul. LIFE+ programmi raames rahastatakse ka NATURA 2000 programmi 
neid tegevusi, mille puhul ei ole ette nähtud rahastamist teistest allikatest, nagu näiteks 
maaelu arengufondist ja struktuurifondist. 
 
Tsiviilkaitseprogrammi rahastamist jätkatakse eraldi rubriigi 3 all ("Kodakondsus, vabadus, 
turvalisus ja õigus") spetsiaalse solidaarsus- ja kiirreageerimisvahendi abil. See oleks osa 
üldisest ettevalmistamise kavast eesmärgiga ennetada ja/või minimeerida suurte katastroofide 
mõjusid. 
 
Tulevikus rahastatakse kõik praegused keskkonnategevused väljaspool ELi välistegevuste 
rubriigi 4 raames ("EL kui globaalne partner"). 
Rahvatervis ja toiduohutus kuuluvad rubriiki 3 koos õiguse, siseasjade ja kultuuriga. 
Töötatakse välja uus rahvatervise programm praegusest oluliselt suurema eelarvega, et 
katta ülemäärane nõudlus ja laienemise mõju ning võimaldada programmi ulatuse 
laiendamist. Toiduohutuse valdkonnas valmistatakse ette järgmisi uusi meetmeid: toidu- 
ja toiteohutusmehhanismide sisseviimine, parem järelevalve kolmandatest riikidest 
imporditava kauba üle ja praeguse kiire häiresüsteemi laiendamine kolmandatele 
riikidele. Need meetmed kuuluvad 2. kategooria alla (FEOGA). 
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ETTEPANEKUD 

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon kutsub laienenud liidu poliitiliste 
väljakutsete ja eelarvevahendite (2007–2013) vastutavat ajutist komisjoni üles lisama oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. tervitab Euroopa Komisjoni ettepanekut uute finantsperspektiivide kohta ja eesmärki 
kasutada ELi täit suutlikkust, et suurendada efektiivsust, tõhusust, läbipaistvust ja 
sünergiat ühenduse poliitika puhul; 

 
2.  rõhutab, et keskkond, rahvatervis ja toiduohutus ei ole mitte ainult kodanike huvide ja 

igapäevaeluga lähedalt seotud poliitikavaldkonnad, vaid ka tegurid, mis aitavad kaasa 
Lissaboni ja Göteborgi eesmärkide saavutamisele; rõhutab seega, et keskkonnategureid ja 
-mõjusid tuleb rahastamispoliitika osas täielikult arvesse võtta rubriigi 1 "Säästev kasv" 
raames, olgugi et otsene keskkonnapoliitika kuulub rubriiki 2 "Loodusvarade säästev 
haldamine ja kaitse"; 

 
3. pooldab tugevalt keskkonna- ja tervishoiupoliitika laiendamist teistesse 

poliitikavaldkondadesse, kuid rõhutab, et seda ei tohiks kasutada ettekäändena 
keskkonna- ja terviseprogrammide arendamiseks vajaliku rahastamise vähendamiseks; 

 
4. toetab ühe rahastamisvahendi loomist keskkonna jaoks (LIFE+), kuid kutsub üles 

tuleviku finantsvajaduste hoolikale hindamisele; pöörab tähelepanu Euroopa Liidu 
suurenevatele rahvusvahelistele kohustustele keskkonna valdkonnas; seetõttu kutsub 
Euroopa Komisjoni üles tagama piisavat rahastamist rahvusvahelisele koostööle ja 
kolmandate riikide toetusele keskkonna osas ja välistegevuseks eraldatud vahendite 
raames; 

 
5. on mures plaanide pärast rahastada Natura 2000 programmi peaaegu täielikult struktuuri- 

ja maaelu arengufondidest, kuna sellega seoses jääks võrgustike rahastamisega seotud 
lõppotsuste tegemine liikmesriikidele; on mures Natura 2000 programmi valdkondade 
alarahastamise pärast antud ettepanekus, kui nendega ei kaasne efektiivne märgistatud 
tagatiste haldus; kutsub üles looma kas eraldi rahastamisvahendit Natura 2000 
programmi jaoks või suurendama oluliselt LIFE+ programmi rahastamisvahendit, 
hõlmates sellesse bioloogilise mitmekesisuse, et saavutada Natura 2000 programmi 
eesmärgid; 

 
6. toetab lisategevusprogrammi loomise ideed keskkonnatehnoloogiate edendamiseks ja 

toetamiseks, et kaasa aidata Lissaboni ja Göteborgi strateegiate uuendustele; 
 
7. tervitab plaane suurendada tervise tegevusprogrammi rahastamist, et paremini täita 

kodanike ootusi ja soove ning jätta tulevase laienemisega ruumi riikidele, kus tervishoiu 
probleemid on suuremad kui praegustes liikmesriikides; 

 
8. arvab, et toiduohutus on esmatähtsusega valdkond, kus tõhusad meetmed ja ühenduse 

tasemel koostöö võivad kaasa tuua palju lisaväärtust; nõuab meetmete piisavat 
rahastamist, et parandada toidu- ja söödaohutust, nagu näiteks veterinaarkoostöös 
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loomahaiguste vältimiseks ja nende vastu võitlemiseks, kolmandatest riikidest 
importimise mahu ja kvaliteedi kontrollimisel ning kiirelt toimiva häiresüsteemi 
eksportimisel kolmandatesse riikidesse; 

 
9. toetab ELi tasemel vahendite ja kogemuste jagamist, et saavutada parim hinna-kvaliteedi 

suhe, näiteks mitmesuguste kriisisituatsioonide ennetamises ja nendega seotud plaanide 
ettevalmistamises; soovitab, et uus ühtekuuluvus ja kiirreageerimisvahend kaasaks ka 
loodusõnnetusi, nagu näiteks üleujutused, samuti bioterrorismi ennetamine ja selle 
tagajärgede minimeerimine; 

 
10. rõhutab, et ühenduse õigusloome tõestus on selle rakendamises; nõuab piisavaid 

vahendeid meetmete jaoks, et kaasa aidata ühenduse poliitikate õigele täitmisele. 
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LISA 

Kehtiva finantsperspektiivi ja 2007. – 2013. aastaks ette pandud uue finantsperspektiivi 
vastavus * 

 
UUED KULUTUSTE RUBRIIGID ** 2004. a eelarve 

ABB struktuur 
FP** 

rubriigid 
1. SÄÄSTLIK KASV (1) (3) 
 1.a. Konkurents kasvu ja tööhõive jaoks   
HARIDUS & VÄLJAÕPE (v.a kultuur) 15 (haridus & kultuur) 3 
TEADUSUURINGUD (k.a ENTR, TREN & FISH teadusuuringud) 08 (teadusuuringud) & 10 

(otsesed teadusuuringud) 
teadusuuringud 02 (ettevõtlus) 
06 (energia ja transport) & 11 
(kalandus) 

3 

TEABEÜHISKOND (v.a eTEN) 09 (teabeühiskond) 3 
TTEVÕTLUS (Välja arvatud teadusuuringud) 02 (ettevõtlus) v.a 

teadusuuringud 
3 

SISETURG 12 (siseturg) 3 
KONKURENTSIPOLIITIKA 03 (konkurentsipoliitika) 3 
MAJANDUS- JA FINANTSASJAD (v.a laenutagatisreserv ja 
makromajanduslik finantsabi) 

01 (majandus- ja finantsasjad) 3 

MAKSU- JA TOLLILIIT 14 (maksu – ja tolliliit) 3 
STATISTIKA 29 (statistika) 3 
ENERGIA JA TRANSPORT (v.a teadusuuringud) 06 (energia & transport) v.a 

teadusuuringud 
3 

TEABEÜHISKOND (v.a teadusuuringud) 09 (teabeühiskond) 3 
TÖÖHÕIVE & SOTSIAALASJAD (3. rubriigi ("sisepoliitika") kulutus) 04 (tööhõive ja sotsiaalasjad) 3 
Muud (a) 20 (kaubandus), 24 

(pettustevastane võitlus) & 25 
(Euroopa Komisjoni poliitika 
koordineerimine ja 
õigusloomeline nõuanne) 

3 

 1. b. Ühtekuuluvus kasvu ja tööhõive jaoks   
REGIONAALPOLIITIKA – programmid FEDER, interreg 13 (regionaalpoliitika) 2 
REGIONAALPOLIITIKA – Ühtekuuluvusfond 13 04 (ühtekuuluvusfond) 2 
TÖÖHÕIVE & SOTSIAALASJAD 04 (tööhõive ja sotsiaalasjad) 2 
PÕLLUMAJANDUS (osa programmist LEADER) 05 04 (maapiirkondade areng) 2 
   
 2. LOODUSLIKE RESSURSSIDE SÄILITAMINE JA 
MAJANDAMINE 

  

KESKKOND (v.a väline dimensioon) 07 (Keskkond) 3 
PÕLLUMAJANDUS – k.a 3. rubriigi meetmed ja maapiirkondade 
arendamine 

05 (Põllumajandus)  

millest (üksnes tegevuskulud):                                           "turumeetmed" 05 1a 
maapiirkondade areng 05 1b 
maapiirkondade areng + osa programmist LEADER 05 2 
metsandus ning kontroll ja inspekteerimine 05 3 
TERVISHOID & TARBIJAKAITSE (loomatervis, loomade heaolu ja 
taimetervis) 

17 04 (loomatervis, loomade 
heaolu ja taimetervis) 

1a 

KALANDUS (v.a teadusuuringud) 11 (Kalandus) v.a 
teadusuuringud 

 

millest (üksnes tegevuskulud):                                           "turumeetmed" 11 1a 
strukturaalne sekkumine 11 2 
valitsemine ja "kontrollid ja inspekteerimine" 11 3 
 rahvusvaheline kalandus 11 4 

UUED KULUTUSTE RUBRIIGID ** 2004. a eelarve 
ABB struktuur 

FP** 
rubriigid 
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 3. KODAKONDSUS, VABADUS, TURVALISUS JA ÕIGUS  3 
KULTUUR 15 (Haridus ja kultuur) 3 
TÖÖHÕIVE & SOTSIAALASJAD – võitlus diskrimineerimise ja soolise 
võrdõiguslikkuse eest 

04 04 (kaasava ühiskonna 
edendamine) 

3 

JUSTIITS- JA SISEKÜSIMUSED 18 (vabadusel, turvalisusel ja 
õigusel rajanev ala) 

3 

TERVISHOID & TARBIJAKAITSE (v.a loomatervis, loomade heaolu ja 
taimetervis) 

17 (tervishoid ja tarbijakaitse) 
(v.a 17 04 (toiduohutus, 
loomatervis, loomade heaolu ja 
taimetervis) 

3 

PRESS & KOMMUNIKATSIOON 16 (Press ja kommunikatsioon) 3 
LAIENEMINE – programm Transition facility institutsioonide ülesehituseks 22 03 programm Transition 

facility institutsioonide 
ülesehituseks pärast laienemist 

3 

SOLIDAARSUSFOND (p.m)   
4. EL KUI ÜLDINE PARTNER 
 

  

VÄLISSUHTED 19 (Välissuhted)  
millest (üksnes tegevuskulud):                                           "välissuhted" 19 4 
 "abi inimõiguste rikkumise ohvritele 19 3 
PÕLLUMAJANDUS (SAPARD) 05 4 
REGIONAALPOLIITIKA (ISPA) 13 7 
KAUBANDUS 20 4 
ARENDUSKOOSTÖÖ AKV-RIIKIDEGA 21 4 
LAIENEMINE (v.a programm Transition facility) 22 v.a 22 03 7 
HUMANITAARABI 23 4 
EUROOPA ARENGUFOND (väljaspool ELi 2004. a eelarvet) [21]  
ECFIN – laenutagatisreserv 01 04 01 13 6 
ECFIN – makromajanduslik finantsabi 01 4 
RESERVE –erakorralise abi reserv 31 6 
Muu (b) 06, 07, 14 & 15 4 
5. ADMINISTRATSIOON **   
ADMINISTRATIIVSED KULUD – teised institutsioonid  5 
Pensionid 30 5 
Euroopa koolid 26 01 50 5 
KOKKU (k.a hüvitised) kolmkümmend üks 

poliitikavaldkonda 
 

KOKKU EUROOPA KOMISJON   
   
Hüvitised  8 
 
* Käesolevas tabelis toodud uus struktuur vastab Euroopa Komisjoni poolt ette pandud struktuurile 10. veebruari 
2004. a teatises, KOM(2004)101 lõplik. 
* *  Nagu ette pandud dokumendis KOM(2004) 101 lõplik, lisatakse Euroopa Komisjoni administratiivkulud 
vastavasse valdkonda. Selles tabelis on Euroopa Komisjoni 5. rubriigi administratiivkulud (EUR 2 846 469 262) 
jaotatud valdkondade kaupa nii nagu uues käsitluses ette pandud. Halduskulud, mis puudutavad Euroopa 
Komisjoni talituste "haldushorisontaali" (audit, haldus, eelarve, poliitika koordineerimine), on kirjutatud lahti 
üldkuludena proportsioonis otseselt vastavasse poliitikavaldkonda jäävate halduskuludega 2004. a esialgse 
eelarveprojekti alusel. Üks erand puudutab poliitikavaldkonda PENSIONID, mis (koos kuludega Euroopa 
koolide jaoks) jäävad uude halduse rubriiki. 
a) sisaldab pettusevastase võitluse erimeetmeid, kaubandust, avaliku hanke menetlusi ja programmi Prince 
(tulevast Euroopat puudutav teave). 
b) sisaldab sisepoliitikavaldkondade välismõõdet (haridus, keskkond maksu- ja tolliliit, energeetika ja transport 
justiits- ja siseküsimused). 
 
Allikas:  21. oktoobri 2004. a  hr Böge FINP töödokument (DT\545322EN, PE 349.838) 
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