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LYHYT PERUSTELU
Yleiskehys
Komissio hyväksyi 27. huhtikuuta 2005 alustavan talousarvioesityksen (ATE) vuodeksi 2006, 
joka oli viimeinen nykyisiin rahoitusnäkymiin kuuluva talousarvio. Ehdotetut määrärahat ovat 
suuruudeltaan 121,27 miljardia euroa määrärahasitoumuksina (+ 4 % vuoteen 2005 
verrattuna) ja 112,6 miljardia euroa maksuina (+ 6 % vuoteen 2005 verrattuna). Maksujen 
osuus on 1,02 % yhteisön BKTL:sta, joten rahoitusnäkymien ylärajaan jää kohtuullinen 
liikkumavara (6,7 miljardia euroa).

Alustavassa talousarvioesityksessä osoitetaan varoja Lissabonin toimintasuunnitelman 
toteuttamiseen (esim. tutkimukseen, koulutukseen ja Euroopan laajuisiin verkkoihin), 
turvallisuuden varmistamiseen (esim. terrorismin vastaiseen taisteluun, huumekaupan 
torjumiseen ja elintarvikkeiden turvallisuuden säilyttämiseen), solidaarisuuden 
vahvistamiseen (esim. taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lisäämiseen sekä 
ympäristön suojeluun) sekä kymmenen uusimman jäsenvaltion mukaan saamiseen 
tärkeimmille toiminta-alueille, joita ovat yhteinen maatalouspolitiikka sekä rakennerahastot ja 
koheesiorahasto. Myös ulkoisen ulottuvuuden tärkeimmille painopistealueille myönnettävää 
rahoitusta lisätään. 

Yksittäisten menoluokkien tilanne
Yksittäisiä luokkia koskevat luvut ovat seuraavat (sitoumukset):

miljoonaa euroa
Vuoden 2005 
talousarvio

Vuoden 2006 ATE
(Komissio) (1)

Vuoden 2006 
talousarvio
(Neuvosto) (2)

Maatalous 
49.676 51.412

(+3.5%)
Rakenteelliset toimet 42.423 44.555

(+5.0%)
Sisäpolitiikka 9.052 9.218

(+1.8%)
Ulkoiset toimet 5.317 5.393

(+1.4%)
Hallintomenot 6.293 6.683

(+6.2%)
Varaukset 0.446 0.458

(+2.7%)
Liittymistä edeltävä 
strategia

2.081 2.481
(+19.2)

Korvaukset 1.305 1.074
(-17.7%)

YHTEENSÄ 116.594 121.273
(+4.0%)

(1) Muutos vuoden 2005 talousarvioon nähden 
(2) Coreperin tarkistukset vuoden 2006 talousarvioesitykseen
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Ympäristöpolitiikka ja kansanterveys
Talousarvioesityksessä ei juuri ehdoteta lisäyksiä ympäristöpolitiikkaan vuodelle 2006. 
Määrärahasitoumukset ovat yhteensä 253 150 miljoonaa euroa, mikä merkitsee 
1 613 miljoonan euron eli alle 1 prosentin lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna. 
Ympäristöohjelmille osoitetut kokonaismäärärahat lisääntyvät hieman Forest Focus -ohjelmia, 
kansalaisjärjestöjä koskevia ohjelmia ja meren saastumisen torjuntaohjelmia koskevien 
lisäysten vuoksi. Life-ohjelman viimeiselle toteuttamisvuodelle ja väestönsuojeluohjelmalle ei 
ole ehdotettu merkittäviä muutoksia. 

Komissio ehdottaa 3,0 miljoonan euron supistusta ympäristöpolitiikan toteuttamiseen 
(tietoisuuden lisääminen ja muut yhteisön toimenpideohjelmiin perustuvat yleiset 
ympäristötoimet). Määrä katetaan osittain uusien poliittisten aloitteiden kehittämiseen 
ehdotetuilla lisäyksillä (+ 1,1 miljoonaa euroa). Muutos heijastelee komission vuosittaisessa 
poliittisessa strategiassa asettamia painopistealueita. 
Kansanterveyttä koskevat menot on jaettu nykyisen kansanterveysohjelman (yhteensä 
59,2 miljoonaa euroa), yhteisön tupakkarahaston (14,6 miljoonaa euroa), Tautien ehkäisyn ja 
valvonnan eurooppalaisen keskuksen (ks. jäljempänä), kansanterveyden valmistelutoimien 
(2,0 miljoonaa euroa) sekä WHO:n tupakoinnin valvonnan puitesopimukselle (FCTC) 
annettavan yhteisön panoksen (0,2 miljoonaa euroa) kesken. FCTC on ensimmäinen WHO:n 
suojeluksessa tehty sopimus, ja Euroopan yhteisön on tarkoitus ratifioida se kuluvana vuonna.
Kansanterveysohjelmalle esitetyillä määrärahoilla katetaan toimintamenot (51,5 miljoonaa 
euroa), hallinto- ja tukimenot (1,9 miljoonaa euroa) ja ohjelman käytännön toteuttamisesta 
vastaavan täytäntöönpanoviraston toimintakulut (5,8 miljoonaa euroa). Määrärahat pysyvät 
vuoden 2005 tasolla.
Kansanterveyttä koskevaan valmiuteen ja kriisinhallintaan liittyviä valmistelutoimia 
toteutetaan kehittämällä infrastruktuuri terveyttä koskevia hätätoimia varten. Sen 
tarkoituksena on myös edistää terveydenhuolto-ohjelman uusia toimintalohkoja, joilla 
parannetaan valmiutta ja nopean toiminnan kapasiteettia. Käytettävissä olevat varat käytetään 
jäsenvaltioiden välisen yhteistyön kehittämiseen terveyttä koskevia yllättäviä uhkia (esim. 
SARS) ja odotettavissa olevia tartuntoja (esim. influenssaepidemian leviämistä) koskevien 
kansanterveyden hätäsuunnitelmien keskinäisessä laadinnassa, toteuttamisessa, testaamisessa 
ja arvioinnissa.

Virastot: EEA, EMEA, EFSA ja ECDC
Euroopan ympäristövirastolle (EEA:lle) ehdotetaan yhteensä 27 650 miljoonaa euron 
suuruista tukea eli 0,750 miljoonan lisäystä vuoteen 2005 verrattuna. Hallintomenojen ja 
toimintamenojen välillä on pieni ero uusien henkilöstösääntöjen voimaantulon vuoksi. 
Komissio ehdottaa Euroopan lääkeviraston kokonaisbudjettiin merkittävää lisäystä (+17,3 %). 
Lisäys johtuu uudesta lääkeainelainsäädännöstä, joka tulee täysimääräisesti voimaan vuonna 
2006 ja josta aiheutuu virastolle lukuisia uusia tehtäviä. Harvinaislääkkeitä koskeville 
korvauksille myönnettäviä tukia on myös hieman lisätty (0,3 miljoonaa euroa). Tähän 
tarkoitukseen ehdotetaan yhteensä 4,0 miljoonaa euroa).

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) sijoittautuminen saatetaan 
täysimääräisesti päätökseen ja se aloittaa toimintansa Parmassa vuonna 2006. Komissio 
ehdottaa 46,6 miljoonan euron suuruista budjettia, josta 14,6 miljoonaa euroa osoitetaan 



PA\571578FI.doc 5/7 PE 360.071v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

toimintamenoihin ja 32 miljoonaa euroa hallintomenoihin. Ehdotettu budjetti vastaa 
alkuperäisiä rahoitussuunnitelmia, jotka olivat viranomaisen perustamista koskevan asetuksen 
liitteinä. Se kattaa myös EFSA:lle asetuksen antamisen jälkeen annetut uudet tehtävät. 
Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus (ECDPC) aloitti toimintansa 
toukokuussa 2005 ja on parhaillaan viimeistelyvaiheessa. ECDC:lle tarkoitetut 
kokonaismäärärahat ovat 15,3 miljoonaa euroa, joista 7,0 miljoonaa euroa varataan 
hallintomenoihin ja 8,3 miljoonaa euroa toimintamenoihin. Koska palkkamenot ja matkakulut 
ovat Tukholmassa alun perin suunniteltuja korkeammat, komissio ehdottaa 1 miljoonan euron 
lisäystä keskuksen perustamisesta annetun asetuksen alkuperäiseen rahoitusselvitykseen.

Kemialliset aineet
REACH:iä koskevan valmistelutyön vastuu on annettu ENTR-pääosastolle. Keskukselle on 
perustettu budjettikohta (02 04 04 pm.). Siirtymävaiheessa ja valmistelevassa työssä 
tarvittavat määrärahat kuuluvat budjettikohtaan 02 04 01 (Sisämarkkinoiden toiminta ja 
kehittäminen).
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EHDOTUKSET

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

1. kiinnittää huomiota EU:n ympäristöpolitiikkaan Lissabonin ja Göteborgin tavoitteiden ja 
kestävän kehityksen kokonaistavoitteen saavuttamisessa; pyytää lisää varoja EU:n 
ympäristöpolitiikan toteuttamiseen ja edelleen kehittämiseen;

2. huomauttaa, että maatalous- ja rakennepolitiikalla on suuri vaikutus ympäristöön; 
korostaa, että laajentumisen jälkeen on tullut entistä tärkeämmäksi lisätä yhteisön 
politiikan vihreyttä käytännössä toteuttamalla huolellinen ja järjestelmällisesti järkevä 
arvio ympäristövaikutuksista kaikilla toiminnan aloilla;

3. kehottaa ympäristökriteerien mallikäyttöön yhteisön määrärahojen hankintamenettelyissä, 
kuten tarjouspyynnöissä ja niiden perusteella tehtävissä sopimuksissa;

4. ilmaisee huolestuneisuutensa ympäristöasioiden pääosaston rikkomusmenettelyjä 
käsitelevien virkamiesten vähäisestä määrästä, erityisesti koska ympäristörikkomusten 
osuus on jatkuvasti lähes puolet kaikista EU:n rikkomustapauksista, ja kehottaa 
komissiota lisäämään merkittävästi tämän alueen virkamiesten määrää kestävälle 
kehitykselle annetun painoarvon mukaisesti ja koska komissio on perussopimusten 
valvoja ja sen perusteella vastuussa EU:n ympäristöalan asetusten ja direktiivien 
moitteettomasta täytäntöönpanosta;

5. kehottaa komissiota osoittamaan kiireellisesti asianmukaiset henkilöstövarat, jotta 
ympäristöohjelmat ja -politiikka voidaan toteuttaa sekä vanhoissa että uusissa 
jäsenvaltioissa;

6. huomauttaa, että EU:lla on johtava asema useissa kansainvälisissä ympäristösopimuksissa, 
kuten esim. YK:n ympäristön muutoksia koskevassa yleissopimuksessa, YK:n luonnon 
monimuotoisuutta ja turvallisuutta koskevassa yleissopimuksessa sekä ympäristöasioita 
koskevasta julkisesta osallistumisesta ja oikeudenkäynnin aloittamisesta tehdyssä Århusin 
sopimuksessa; huomauttaa, että pyrkimys kestävään kehitykseen ja lukuisten 
ympäristöongelmien käsitteleminen vaativat kasvavaa maailmanlaajuista yhteistyötä;
kehottaa osoittamaan lisää varoja kansainvälisiin ympäristötoimiin, jotta EU voi säilyttää 
johtavan asemansa kansainvälisessä ympäristöpolitiikassa ja kansainvälisen 
yhteistyöohjelman laatimisessa;

7. on vakuuttunut siitä, että kansanterveys on katsottava olennaiseksi osaksi Lissabonin 
suunnitelmaa, koska se vaikuttaa jäsenvaltioiden taloudellisen suorituskykyyn ja koko 
EU:n kilpailukykyyn; katsoo tämän vuoksi tärkeäksi, että v aroja myönnetään lisää 
kansanterveyden alalle;

8. katsoo erittäin tärkeäksi, että EU:ssa ennakoidaan koordinoidusti mahdolliset terveysuhat, 
ja kannattaa yhteisiä riskien käsittelytoimenpiteitä; pitää tämän vuoksi myönteisenä 
kansanterveyteen liittyvää valmistelevaa työtä, jonka tarkoituksena on lisätä valmiutta 
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useiden terveysuhkien, esim. influenssaepidemioiden, SARS:n ja bioterrorismin 
yhteydessä; kehottaa varmistamaan asianmukaisen rahoituksen valmistelevalle työlle 
vuonna 2006, jotta uudessa kansanterveysohjelmassa luodaan mahdollisimman nopeasti 
luja perusta tuleville toimille.


