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LYHYET PERUSTELUT 
 
Nykyisten rahoitusnäkymien (2000–2006) puitteissa ympäristöön, kansanterveyteen ja 
elintarviketurvallisuuteen käytetään yhteensä noin 0,7 prosenttia unionin kaikista menoista. 
Osuutta on kasvatettu hieman komission ehdottamissa uusissa rahoitusnäkymissä (2007–
2013). Eräät tavoitteet on saavutettava siten, että ympäristö- ja terveysnäkökohdat otetaan 
huomioon muihin politiikkojen yhteydessä. Tämä tarkoittaisi myös kyseisten politiikan 
alojen, varsinkin rakennerahastojen, tutkimusohjelmien tai maaseudun kehittämisvarojen, 
käyttämistä. Nämä varat ovat huomattavasti suuremmat kuin suoraan ympäristö-, 
kansanterveys- ja elintarviketurvallisuusasioihin myönnetyt varat. On kuitenkin pidettävä 
mielessä, että tällöin ympäristöalan toimet joutuvat kilpailemaan muiden toimien, kuten 
työllisyyspoliittisten toimien kanssa samoista määrärahoista kansallisella ja alueellisella 
tasolla. Ydinkysymys on, riittävätkö uusissa rahoitusnäkymissä ehdotetut resurssit kattamaan 
kaikki odotettavissa olevat haasteet, myös uudet laajentumiset. 
 
Nykytilanne 
 
Ympäristömenot jakautuvat nykyään kuuteen monivuotiseen ohjelmaan, Euroopan 
ympäristövirastolle ja komission toimet (tiedotus, täytäntöönpano ja uuden lainsäädännön 
kehittäminen) kattaviin budjettikohtiin. 
 
LIFE-Ympäristö-ohjelmasta tuetaan esittely- ja kokeiluhankkeita, joiden tavoitteena on 
kehittää uusia lähestymistapoja ja menetelmiä ympäristön suojelemiseksi. LIFE-Luonto-
ohjelmasta tuetaan EU:n luonnonsuojelupolitiikan täytäntöönpanoa ja LIFE-
Kolmannet maat-ohjelmasta rahoitetaan voimavarojen kehittämistä ja kestävän kehityksen 
edistämistä kolmansissa maissa. 
 
Muut ympäristöalan ohjelmat ovat huomattavasti suppeampia. Kaupunkien kestävän 
kehityksen edistämiseksi tarkoitetusta yhteisön toimintakehyksestä annetaan rahoitusta ja 
teknistä tukea paikallisviranomaisten verkostoille. Kansalaisjärjestöjen tukemiseksi 
tarkoitetusta yhteisön toimintaohjelmasta rahoitetaan järjestöjä, joiden toiminnan 
tarkoituksena on edistää yhteisön ympäristöalan toimien ja lainsäädännön kehittämistä ja 
täytäntöönpanoa. Forest Focus -toimintaohjelma koskee metsien tilan seurantaa ja niiden 
suojelemista ilmansaasteilta ja metsäpaloilta. Merten pilaantumisen estämistä koskevasta 
yhteisön toimintakehyksestä tuetaan nykyisiä merten ja rannikoiden suojeluvälineitä. 
Väestönsuojelua koskevalla toimintaohjelmalla ja yhteisön mekanismilla tuetaan ja 
täydennetään jäsenvaltioiden ponnisteluja ihmisten, ympäristön ja omaisuuden suojelussa 
luonnonmullistusten ja teknisten katastrofien yhteydessä. 
 
Kansanterveyden alan rahoitusvälineet on vuodesta 2003 lähtien koottu yhdeksi välineeksi. 
Nykyinen kansanterveysohjelma jatkuu vuoteen 2008 saakka, mutta sitä ehkä tarkistetaan 
uusien rahoitusnäkymien vaikutusten huomioon ottamiseksi. Nykyisen ohjelman tavoitteena 
on parantaa terveystiedotusta ja -tietämystä sekä kykyä reagoida nopeasti väestön terveyttä 
uhkaaviin tekijöihin. 
 
Vasta perustettu tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus on täydessä 
toimintavalmiudessa kahden vuoden kuluessa. Sen pääasiallinen tehtävä on tunnistaa ihmisten 
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terveyttä uhkaavien tartuntatautien vaara, kerätä tietoa ja arvioida taudeista aiheutuvia 
terveysuhkia. 
 
Tällä hetkellä ei ole meneillään erityistä elintarviketurvallisuusohjelmaa. Pääpaino on 
lainsäädännössä ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (ESFA) suorittamassa 
riskien arvioinnissa. 
 
Tulevaisuus – rahoitusnäkymät 2007–2017 
 
Ympäristövaliokunnan mielestä ehdotus uusiksi rahoitusnäkymiksi sisältää joukon tärkeitä 
seikkoja. Siinä muutetaan otsakkeiden rakennetta, korostetaan eurooppalaista lähestymistapaa 
ja pyritään eri toimintalinjojen väliseen synergiaan. 
 
Ympäristö on sijoitettu otsakkeeseen 2 yhdessä maatalouden ja kalatalouden kanssa. 
Maatalouden, kalatalouden, ympäristönsuojelun ja elintarviketurvallisuusasioiden (eläinten ja 
kasvien terveys) sijoittaminen otsakkeen "Luonnonvarojen säilyttäminen ja hallinta" alle on 
tervetullut asia. Samalla kun komission ehdotuksessa tukeudutaan vahvasti 
ympäristönäkökohtien huomioon ottamiseen muiden politiikkojen yhteydessä, siinä 
säilytetään erillinen väline pelkästään ympäristötoimia varten. LIFE+-ohjelmalla on tarkoitus 
korvata kaikki nykyiset ohjelmat (väestönsuojeluohjelmaa lukuun ottamatta), ja sillä 
edistetään EU:n ympäristöpolitiikan ja ympäristölainsäädännön kehittämistä, 
täytäntöönpanoa, seurantaa ja arviointia koko kaudella. LIFE+-ohjelmasta rahoitetaan myös 
NATURA 2000-toimia silloin kun rahoitusta ei voida ottaa muista lähteistä, kuten maaseudun 
kehittämisvaroista tai rakennerahastoista. 
 
Väestönsuojeluohjelmaa rahoitetaan jatkossa erikseen otsakkeesta 3 ("Kansalaisuus, vapaus, 
turvallisuus, oikeus") erityisenä yhteisvastuun ja nopean toiminnan välineenä. Se on osa 
kokonaisvalmiussuunnitelmaa, jonka tarkoituksena on estää katastrofit ja/tai minimoida 
niiden vaikutukset. 
 
Jatkossa kaikkia nykyisiä EU:n ulkopuolella toteutettavia ympäristötoimia rahoitetaan 
ulkoisten toimien otsakkeesta 4 ("EU kansainvälisenä toimijana"). 
 
Kansanterveys ja elintarviketurvallisuus on sijoitettu otsakkeeseen 3 yhdessä oikeus- ja 
sisäasioiden sekä kulttuurin kanssa. Tulossa on uusi kansanterveysohjelma, jonka budjetti on 
huomattavasti nykyistä suurempi, jotta voidaan kattaa suuri kysyntä ja laajentumisen 
vaikutukset sekä laajentaa ohjelman soveltamisalaa. Elintarviketurvallisuuden alalla 
valmistellaan uusia toimia, kuten elintarvikkeille ja rehuille tarkoitetun turvamekanismin 
käyttöönotto, järjestelmä kolmansista maista tulevan tuonnin valvonnan tehostamiseksi ja 
nykyisen nopean toiminnan järjestelmän ulottaminen kolmansiin maihin. Nämä toimet 
kuuluvat luokkaan 2 (EMOTR). 
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EHDOTUKSET 

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa politiikan haasteita ja rahoitusmahdollisuuksia laajentuneessa unionissa 2007–2013 
käsittelevää väliaikaista valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

1. pitää myönteisenä komission ehdotusta uusiksi rahoitusnäkymiksi ja tavoitetta hyödyntää 
EU:n koko potentiaalia lisäämällä yhteisön politiikkojen vaikuttavuutta, tehokkuutta, 
avoimuutta ja synergiaa; 

2. huomauttaa, että ympäristö, kansanterveys ja elintarviketurvallisuus ovat sekä kansalaisia 
suuresti kiinnostavia ja heidän jokapäiväiseen elämäänsä kuuluvia asioita että tekijöitä, 
jotka auttavat saavuttamaan Lissabonin ja Göteborgin tavoitteet; korostaa siksi, että 
ympäristönäkökohdat ja -vaikutukset on otettava täysipainoisesti huomioon otsakkeen 1 
"Kestävä kehitys" toimia rahoitettaessa, vaikka ympäristö politiikan alana onkin sijoitettu 
otsakkeeseen 2 "Luonnonvarojen kestävä hallinta ja suojelu"; 

3. kannattaa ympäristö- ja terveysnäkökohtien ottamista huomioon muiden politiikkojen 
yhteydessä, mutta korostaa, että tätä ei pidä käyttää tekosyynä varsinaisten ympäristö- ja 
kansanterveysohjelmien tarvitseman rahoituksen vähentämiseksi; 

4. kannattaa yhden yhtenäisen ympäristörahoitusvälineen (LIFE+) luomista, mutta kehottaa 
arvioimaan huolellisesti tulevia rahoitustarpeita; kiinnittää huomiota Euroopan unionin 
lisääntyviin kansainvälisiin sitoumuksiin ympäristöasioissa; kehottaa siksi komissiota 
varmistamaan, että kansainvälisen yhteistyön rahoitus on riittävää ja että kolmansia maita 
tuetaan ympäristöasioissa ulkoisten toimien välineen avulla; 

5. panee huolestuneena merkille suunnitelmat Natura 2000 -ohjelman rahoittamisesta lähes 
pelkästään rakennerahastoista ja maaseudun kehittämisvaroista, koska näin lopulliset 
päätökset verkostojen rahoituksesta jäisivät jäsenvaltioiden vastuulle; pelkää, että tällainen 
ehdotus ilman tehokasta korvamerkitsemistä johtaa siihen, että Natura 2000 -hankkeet 
saavat liian vähän rahoitusta; kehottaa joko luomaan erillisen 
Natura 2000 -rahoitusvälineen tai lisäämään huomattavasti LIFE+-ohjelman rahoitusta ja 
sisällyttämään siihen biologista monimuotoisuutta koskevan rahaston, jotta 
Natura 2000 -tavoitteet voidaan saavuttaa; 

6. kannattaa ajatusta lisäohjelman luomisesta edistämään ja tukemaan ympäristöteknologiaa, 
jotta voidaan lisätä Lissabonin ja Göteborgin strategioissa peräänkuulutettua innovointia; 

7. pitää myönteisenä suunnitelmia lisätä kansanterveysalan toimintaohjelman rahoitusta, 
jotta voidaan reagoida tehokkaammin kansalaisten huolenaiheisiin ja toiveisiin ja tehdä 
tilaa tulevalle laajentumiselle maihin, joissa terveysvitsaukset ovat välittömämpiä uhkia 
kuin nykyisissä jäsenvaltioissa; 

8. pitää elintarviketurvallisuutta ensisijaisena alana, jolla tehokkaat toimet ja yhteisön tasolla 
tapahtuva yhteistyö voivat tuoda todellista lisäarvoa; kehottaa varmistamaan riittävän 
rahoituksen elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuutta lisääville toimille, joita ovat muun 
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muassa eläinlääkintäalan yhteistyö eläintautien estämiseksi ja voittamiseksi, kolmansista 
maista tulevan tuonnin määrän ja laadun asianmukainen valvonta sekä nopean toiminnan 
järjestelmän ulottaminen kolmansiin maihin; 

9. kannattaa ajatusta resurssien ja asiantuntemuksen kokoamisesta yhteen EU:n tasolla, jotta 
saadaan todellista vastinetta sijoituksille esimerkiksi erilaisten kriisitilanteiden varalle 
luotuihin ehkäisy- ja valmiussuunnitelmiin; ehdottaa, että uusi yhteisvastuun ja nopean 
toiminnan väline kattaisi luonnonmullistukset, kuten tulvat, ja bioterrorismin estämisen ja 
sen vaikutusten minimoinnin; 

10. huomauttaa, että yhteisön kaiken lainsäädännön ydin on sen täytäntöönpanossa; kehottaa 
varmistamaan riittävät resurssit toimille, joilla tehostetaan yhteisön politiikkojen 
asianmukaista täytäntöönpanoa. 
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LIITE 

Nykyisten rahoitusnäkymien ja vuosiksi 2007–2013 ehdotettujen rahoitusnäkymien 
uuden rakenteen vertailu* 

 

UUDET MENOLUOKAT**  Talousarvio 2004 
ABB-rakenne 

Nykyisten 
rahoitusnäkymi
en otsakkeet**

1. KESTÄVÄ KASVU (1) (3) 
1 a. Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky   
KOULUTUS & AMMATTIKOULUTUS (paitsi kulttuuri) 15 (Koulutus ja kulttuuri) 3 
TUTKIMUS (ENTR-, TRAN- & FISH-tutkimus mukaan luettuna) 08 (Tutkimus) & 10 (Suora 

tutkimustoiminta) 
tutkimustoiminta osastosta 02 
(Yritystoiminta), 06 (Energia 
ja liikenne) & 11 (Kalatalous) 

3 

TIETOYHTEISKUNTA (paitsi eTEN-verkot) 09 (Tietoyhteiskunta) 3 
YRITYSTOIMINTA (paitsi tutkimus) 02 (Yritystoiminta) paitsi 

tutkimus 
3 

SISÄMARKKINAT 12 (Sisämarkkinat) 3 
KILPAILU 03 (Kilpailu) 3 
TALOUS- JA RAHOITUSASIAT (paitsi lainatakuuvaraus & 
makrotaloudellinen tuki) 

01 (Talous- ja rahoitusasiat) 3 

VEROTUS JA TULLILIITTO 14 (Verotus ja tulliliitto) 3 
TILASTOTIEDOT 29 (Tilastotiedot) 3 
ENERGIA JA LIIKENNE (paitsi tutkimus) 06 (Energia ja liikenne) paitsi 

tutkimus 
3 

TIETOYHTEISKUNTA (paitsi tutkimus) 09 (Tietoyhteiskunta) 3 
TYÖLLISYYS- JA SOSIAALIASIAT (nykyiseen otsakkeeseen 3 "Sisäiset 
politiikat" sisältyvät menot) 

04 (Työllisyys- ja 
sosiaaliasiat) 

3 

Muut (a) 20 (Kauppa), 24 
(Petostentorjunta) & 25 
(Komission politiikkojen 
koordinointi ja oikeudellinen 
tuki) 

3 

1 b. Kasvua ja työllisyyttä edistävä koheesio   
ALUEPOLITIIKKA – EAKR, Interreg 13 (Aluepolitiikka) 2 
ALUEPOLITIIKKA – Koheesiorahasto 13 04 (Koheesiorahasto) 2 
TYÖLLISYYS- JA SOSIAALIASIAT 04 (Työllisyys- ja 

sosiaaliasiat) 
2 

MAATALOUS (osa Leader-ohjelmasta) 05 04 (Maaseudun 
kehittäminen) 

2 

2. LUONNONVAROJEN KESTÄVÄ HALLINTA JA SUOJELU   
YMPÄRISTÖ (paitsi ulkoinen ulottuvuus) 07 (Ympäristö) 3 
MAATALOUS- nykyiseen otsakkeeseen 3 sisältyvät toimet ja maaseudun 
kehittäminen mukaan luettuina 

05 (Maatalous)  

joista (vain toimintamenot):                                          'markkinatoimet' 05 1a 
maaseudun kehittäminen'  05 1b 
maaseudun kehittäminen'+ osa Leader-ohjelmasta  05 2 
metsätalous' ja 'valvonta ja tarkastukset'  05 3 
TERVEYS- JA KULUTTAJA-ASIAT (eläinten terveys, eläinten hyvinvointi 
ja kasvinsuojelu) 

17 04 (Elintarvikkeiden 
turvallisuus, eläinten terveys, 
eläinten hyvinvointi ja 
kasvinsuojelu) 

1a 

KALATALOUS (paitsi tutkimus) 11 (Kalatalous) paitsi 
tutkimus 

 

joista (vain toimintamenot):                                          'markkinatoimet' 11 1a 
rakennetoimet' 11 2 
hallinto' ja 'valvonta ja tarkastukset' 11 3 
 kansainvälinen kalatalous' 11 4 
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UUDET MENOLUOKAT** Talousarvio 2004 
ABB-rakenne 

Nykyisten 
rahoitusnäkymi
en otsakkeet**

3. UNIONIN KANSALAISUUS, VAPAUS, TURVALLISUUS JA 
OIKEUS 

 3 

KULTTUURI 15 (Koulutus ja kulttuuri) 3 
TYÖLLISYYS- JA SOSIAALIASIAT – syrjäytymisen torjuminen ja 
sukupuolten tasa-arvo 

04 04 (osallisuutta edistävän 
yhteiskunnan tukeminen) 

3 

OIKEUS- JA SISÄASIAT 18 (Vapauteen, 
turvallisuuteen ja oikeuteen 
perustuva alue) 

3 

TERVEYS- JA KULUTTAJA-ASIAT (paitsi eläinten terveys, eläinten 
hyvinvointi ja kasvinsuojelu) 

17 (Terveys- ja kuluttaja-
asiat) (paitsi 17 04 
(Elintarvikkeiden turvallisuus, 
eläinten terveys, eläinten 
hyvinvointi ja kasvinsuojelu) 

3 

LEHDISTÖ JA VIESTINTÄ 16 (Lehdistö ja viestintä) 3 
LAAJENTUMINEN – Siirtymävaiheen järjestely (instituutioiden 
kehittäminen) 

22 03 Siirtymävaiheen 
järjestely instituutioiden 
kehittämiseksi liittymisen 
jälkeen 

3 

SOLIDAARISUUSRAHASTO (p.m.)   
4. EU KANSAINVÄLISENÄ TOIMIJANA   
ULKOSUHTEET  19 (Ulkosuhteet)  
joista (vain toimintamenot):                                           'ulkosuhteet' 19 4 
 'ihmisoikeusrikkomusten uhrien tukeminen' 19 3 
MAATALOUS (SAPARD) 05 4 
ALUEPOLITIIKKA (ISPA) 13 7 
KAUPPA 20 4 
KEHITYSYHTEISTYÖ JA SUHTEET AKT-VALTIOIHIN 21 4 
LAAJENTUMINEN (paitsi siirtymävaiheen järjestely) 22 paitsi 22 03 7 
HUMANITAARINEN APU 23 4 
EUROOPAN KEHITYSRAHASTO (Talousarvion 2004 ulkopuolella) [21]  
TALOUS- JA RAHOITUSASIAT- Lainatakuuvaraus 01 04 01 13 6 
TALOUS- JA RAHOITUSASIAT - Makrotaloudellinen tuki 01 4 
VARAUKSET – Varaus hätäapua varten 31 6 
Muut (b) 06, 07, 14 & 15 4 
5. HALLINTO **   
HALLINTOMENOT – muut toimielimet  5 
Eläkkeet 30 5 
Eurooppa-koulut 26 01 50 5 
YHTEENSÄ (korjaukset mukaan luettuna) 31 politiikan alaa  
KOMISSIO YHTEENSÄ   
   
Korjaukset  8 
 
* Tässä taulukossa esitetty uusi rakenne vastaa komission 10. helmikuuta 2004 päivätyssä tiedonannossa 
KOM(2004)0101 lopull., ehdotettua rakennetta. 
* *Rahoitusnäkymien nykyisessä rakenteessa komission ja muiden toimielinten hallintomenot on sisällytetty 
erilliseen otsakkeeseen 5. Tiedonannossa KOM(2004)0101 lopull. ehdotetaan komission hallintomenojen 
sisällyttämistä kulloiseenkin politiikan alaan. Tässä taulukossa komission hallintomenot otsakkeessa 5 
(EUR 2 846 469 262) on jaoteltu politiikan alojen mukaan ehdotetun uuden mallin mukaisesti. Komission 
"horisontaalisia" yksiköitä (tarkastus, hallinto, talousarvio, politiikkojen koordinointi) koskevat hallintomenot on 
jaoteltu "otsikoiksi" suhteessa kuhunkin politiikan alaan suoraan liittyviin hallintomenoihin vuoden 2004 
alustavan talousarvioesityksen perusteella. Poikkeuksen muodostavat eläkkeet, jotka (yhdessä Eurooppa-
koulujen menojen kanssa) on säilytetty uudelleenmääritellyssä otsakkeessa "Hallinto". 
(a) Sisältää petostentorjuntaa, kauppaa, julkisia hankintamenettelyjä ja Prince-ohjelmaa (Euroopan tulevaisuutta 
koskeva tiedotustoiminta) koskevat erityistoimet. 
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(b) Sisältää sisäisten politiikkojen ulkoisen ulottuvuuden (koulutus, ympäristö, verotus ja tulliliitto, energia ja 
liikenne, oikeus- ja sisäasiat). 
 
Lähde: FINP:n työasiakirja 2, esittelijä Reimer Böge, 21. lokakuuta 2004 (DT\545322EN, PE 349.838). 
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