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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, kansanterveyttä ja elintarvikkeiden turvallisuutta koskevien 
budjettikohtien yleistä toteuttamisastetta tyydyttävänä;

2. kehottaa komissiota kehittämään edelleen hakijoille monivuotisten ohjelmien yhteydessä 
tarjottavaa apua; pitää myönteisinä pyrkimyksiä tarkentaa tarjouspyyntöjä ja tarjota 
hakijoille enemmän apua, jotta vältettäisiin sellaisten hankehakemusten toimittaminen, 
jotka selvästi eivät täytä hakuperusteita tai ovat huonosti laadittuja, mutta toteaa, että 
tyydyttävän tilanteen aikaansaamiseksi on vielä tehtävä työtä;

3. panee merkille, että sekä ympäristö- että kansanterveys- ja elintarviketurvallisuuspolitiikan 
maksuaste oli alle 80 prosenttia; tunnustaa, että maksumäärärahatarpeen suunnittelu on 
vaikeaa, koska komissio ei juurikaan voi valvoa laskujen toimittamista edunsaajille ja 
alihankkijoille; kehottaa komissiota kuitenkin tarkastelemaan huolellisesti omia 
menettelyjään selvittääkseen, voisiko maksumäärärahojen toteuttamista parantaa;

4. huomauttaa, että varainhoitoasetuksen hallinnollisten ja taloudellisten säännösten 
noudattaminen ei saisi johtaa tarpeettomiin viivytyksiin avustusten myöntämisessä tai 
rahoitettavien hankkeiden valitsemisessa;

5. katsoo saatavilla olevien tietojen perusteella, että komissiolle voidaan myöntää 
vastuuvapaus ympäristöpolitiikkaa, kansanterveyttä ja elintarvikkeiden turvallisuutta 
koskevien menojen suhteen.
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LYHYET PERUSTELUT

Tässä lausunnossa käsitellään talousarvion toteuttamista ympäristö-, kansanterveys- ja 
elintarviketurvallisuuspolitiikan alalla varainhoitovuonna 2004.

YMPÄRISTÖ

Ympäristöä koskevien budjettikohtien maksusitoumusten toteuttamisaste oli sisäisten 
politiikkojen alalla erittäin hyvä, keskimäärin 96 prosenttia. Tämä johtui suurelta osin Forest 
Focus- ja Life -ohjelmien korkeasta sitomisasteesta, muodostavathan ne yli kaksi kolmannesta 
tämän toimintalohkon talousarviosta. Kyseisten ohjelmien sitomisaste oli 97–99 prosenttia. 
Kolmen paljon pienemmän ohjelman – pelastuspalvelu, kaupunkikehitys ja meren 
pilaantuminen – sitomisaste oli melko alhainen, eli 75, 72 ja 57 prosenttia. Kullakin näistä 
ohjelmista on hyvin erityinen luonne, minkä vuoksi hakuperusteet täyttäviä hakijoita on 
vähän. Joissakin tapauksissa hankkeisiin tarvittiin lopulta ennakkoarvioita vähemmän 
rahoitusta. Life-ohjelman ulkopoliittisen osan toteuttamisaste oli vuonna 2004 verrattain 
alhainen, 73 prosenttia, koska hankehakemusten laatu oli heikko. Komission ponnistelut 
tarjouspyyntöjen parantamiseksi ja julkisuuden lisäämiseksi eivät tuottaneet odotettua tulosta.

Ympäristöasioiden pääosastoa koskevien budjettikohtien, eli "lainsäädäntö, tiedotus ja muut 
ympäristöä koskeviin yhteisön toimintaohjelmiin perustuvat yleiset toimet" ja 
"ympäristölainsäädäntö", toteuttamisaste oli keskimääräistä alhaisempi (79 ja 78 prosenttia). 
Näistä budjettikohdista tuetaan hyvin monenlaisia toimia, joita komissio toteuttaa nykyisen 
lainsäädännön täytäntöönpanemiseksi ja uusien aloitteiden kehittämiseksi. Avustuksiin 
käytettävät varat toteutetaan ehdotuspyyntöjen perusteella ja tutkimuksiin tai 
palvelusopimuksiin käytettävät varat hankintamenettelyjen perusteella. Ympäristöasioiden 
pääosaston mukaan maksusitoumusten taso juontaa osittain juurensa siitä, että vuosi 2004 oli 
komissiolle siirtymäkautta. Joitakin toimia lykättiin vuoteen 2005, jotta uusi komissio voisi 
tehdä tarvittavat päätökset. Resurssit suunnattiin ehdotusten seurantaan ja toteuttamiseen.

Maksujen suhteen kokonaiskuva on epätyydyttävämpi. Toteuttamisaste oli 77 prosenttia, ja se 
voisi tietysti olla korkeampikin. Komissio voi varmasti parantaa omaa projektinhallintaansa, 
suunnitteluaan ja tilinpitojärjestelmiään, mutta hankkeisiin ja avustuksiin liittyy aina tekijöitä, 
joihin komissio ei voi välittömästi vaikuttaa. Toisaalta on muistettava, että (lopullinen) 
maksuaste kertoo siitä, kuinka onnistunut koko menettely on ollut aina säädöksen antamisesta 
yksittäisten hankkeiden valintaan ja varsinaisten maksujen suorittamiseen edunsaajille.

KANSANTERVEYS

Vuosi 2004 oli Euroopan unionin kansanterveysmenojen pääasiallisen kohteen eli 
monivuotisen kansanterveysohjelman (2003–2008) toinen vuosi. Ohjelmaa koskevia 
hakemuksia saatiin edelleen hyvin paljon, ja hakemukset olivat tarkemmin rajattuja ja 
laadultaan parempia kuin ensimmäisenä vuonna. Lähes 95 prosenttia vuoden 2004 
määrärahoista voitiin sitoa.

Noin 60 prosenttia maksumäärärahoista käytettiin. Terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston 
mukaan avustussopimuksia koskevia yksittäisiä sitoumuksia tehtiin ennakoitua 
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myöhemmässä vaiheessa vuotta, minkä vuoksi vuonna 2004 ei suoritettu lainkaan 
ennakkomaksuja vuoden 2004 ehdotuspyynnön perusteella tehdyistä avustussopimuksista. 
Viivästykset johtuivat osittain siitä, että otettiin käyttöön monta kumppania käsittävät 
avustussopimukset, joihin liittyi aikaavievää paperityötä. Lisäksi kansanterveysalan 
toimeenpanoviraston ja uuden terveys- ja kuluttajansuojaohjelman (2007–2013) valmistelutyö 
sitoi osan ohjelman täytäntöönpanoon tarkoitetuista henkilöresursseista. Terveys- ja kuluttaja-
asioiden pääosasto pyrkii tietoisesti parantamaan toteuttamissykliä erilaisin hallinnollisin ja 
projektinhallintaan liittyvin toimin.

Terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto oli jälleen yhdessä maatalouden pääosaston kanssa 
vastuussa yhteisön tupakka-alan rahaston toteuttamisesta. Kohentunut toteuttamisaste 
(99,2 prosenttia maksusitoumusten ja 87 prosenttia maksujen osalta) kuvastaa sitä, että 
käytettävissä olleet varat on keskitetty yhteen ainoaan monivuotiseen sopimukseen, jota on 
helpompi käsitellä kuin useita pieniä sopimuksia.
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ANNEX
IMPLEMENTATION OF THE 2004 BUDGET

(Mio EUR)
Budget

Line Heading Total 
commitment 

appropriations
(initial 2004 

budget, 
supplementary 

and amendment 
budgets and 

transfers, 
additional 

appropriations, 
incl. carry-overs 
from 2003, reuse 
of revenue etc.)

Committed % Total payment 
appropriations 

(initial 2004 
budget, 

supplementary 
and amendment 

budgets and 
transfers, 
additional 

appropriations, 
incl. carry-overs 
from 2003, reuse 
of revenue etc.)

Outturn %

17 PUBLIC HEALTH

17 03 01 
01

Public health (2003-2008) 60.6 57.2 94.4 43.6 26.2 60.0

17 01 04 
02

Public health (2003-2008) -
Administrative expenditure

4.2 3.7 88.9 4.2 0.7 17.4

17 03 02 Community Tobacco Fund 14.4 14.3 99.2 22.1 7.9 35.8
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07 ENVIRONMENT Total 
commitments 

2004

Committed % Total payments 
2004

Outturn %

07 03 01 
01

Protection of Forests 30.0 29.7 99.2 24.5 2.1 8.7

07 03 02 Community action programme 
promoting non-governmental 
organisations primarily active in 
the field of environmental 
protection 

6.5 6.49 99.8 6.2 4.9 79.5

07 03 03 LIFE III – Projects on 
Community territory - Part I:
Nature protection

78.5 76.1 97.0 59.3 45.8 77.1

07 01 04 
02 *

LIFE III – Projects on 
Community territory - Part I:
Nature protection - Expenditure 
on administrative management

3.2 3.0 95.1 3.2 0.3 9.8

07 03 04 LIFE III – Projects on 
Community territory - Part II:
Environmental protection

78.4 76.1 97.0 58.5 46.1 78.8

07 01 04 
03 *

LIFE III – Projects on 
Community territory - Part II -
Expenditure on administrative 
management

4.5 4.4 98.4 4.4 1.8 41.5
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07 03 06 
01

Community action programme 
in the field of civil protection

7.2 5.4 74.8 4.6 3.4 74.6

07 01 04 
04 *

Community action programme 
in the field of civil protection -
Expenditure on administrative 
management

0.091 0.088 95.7 0.092 0.044 48.3

07 03 08 Community framework for 
cooperation to promote 
sustainable urban development

5.1 4.2 81.9 2.4 1.8 72.7

07 03 09 Community cooperation in the 
field of marine pollution

1.3 0.76 57.3 1.3 0.65 50.5

07 04 02 Awareness-raising and other 
general actions based on the 
Community action programme 
in the field of environment

14.0 10.9 77.6 10.5 9.0 85.2

07 05 01 Legislation in the field of 
environment - Expenditure on 
administrative management

8.4 6.5 77.6 5.9 5.2 89.1

07 01 04 
01*

Legislation, awareness-raising 
and other general actions based 
on the Community action 
programme in the field of 

6.1 4.8 79.3 6.1 1.3 21.5
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environment - administrative 
management

07 02 01 Contribution to international 
environmental activities

5.8 5.3 92.3 6.7 6.7 100

07 01 04 
06*

Contribution to international 
environmental activities -
Expenditure on administrative 
management

0.54 0.12 21.8 0.54 0.06 11.0

07 02 02 LIFE III (European Financial 
Instrument for the Environment) 
- Operations outside Community 
territory

10.7 7.8 72.9 6.8 4.9 72.3

07 01 04 
05

LIFE III (European Financial 
Instrument for the Environment) 
- Operations outside Community 
territory - Expenditure on 
administrative management

0.38 0.37 98.0 0.38 0.23 59.2

* Please note that part of the administrative expenditure is committed in accordance with the former Financial Regulation. Those figures are not 
included in this table.


