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ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval 
eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. peab keskkonna, rahvatervise ja toiduohutusega seotud eelarverubriikide üldisi täitmise 
määrasid rahuldavaks;

2. kutsub komisjoni üles edendama taotlejate abistamist mitmeaastaste programmide puhul;
tervitab pingutusi, mille eesmärk on täpsustada pakkumiskutseid ja anda rohkem abi 
taotlejatele, et vältida selliste projektitaotluste esitamist, mis on selgelt 
rahastamiskõlbmatud või ebakvaliteetsed; märgib, et rahuldava olukorra saavutamiseks on 
vaja teha täiendavat tööd; palub komisjonil uurida täitmise erinevaid etappe, et tuua 
täitmise tsükkel aastas varasemaks;

3. märgib, et nii keskkonna kui ka tervise ja toiduohutuse poliitikavaldkonna maksete määr 
oli alla 80%; tunnistab, et maksete assigneeringute vajaduste kavandamine on keeruline, 
kuna komisjon sõltub osaliselt arvete kiirest esitamisest abisaajate ja töövõtjate poolt;
kutsub komisjoni siiski üles jätkama pingutusi, et paranda maksete assigneeringute 
täitmisele mõju avaldavaid menetlusi;

4. loodab, et uues finantsperspektiivis esitatud mudel, st ühe poliitikavaldkonna kõikide 
meetmete ühendamine ühe programmi ja eelarverea alla, suurendab kasutada olevate 
assigneeringute tõhusat kasutamist;

5. olemasolevate andmete põhjal leiab, et komisjoni tegevusele võib seoses 2005. aasta 
keskkonnapoliitika, rahvatervise ja toiduohutuse valdkonna kuludega anda heakskiidu.
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LÜHISELGITUS

Käesolev arvamus käsitleb eelarve täitmist keskkonna, rahvatervise ja toiduohutuse 
valdkonnas 2005. eelarveaastal.

KESKKOND

Sisepoliitika osas olid keskkonnaga seotud eelarveridade kulukohustuste täitmise määrad väga 
head, keskmine tase ulatus peaaegu 97%ni. Seda suuresti tänu kõrgetele kohustustega 
sidumise määradele programmide LIFE ja Forest Focus puhul, mis koos moodustavad rohkem 
kui 2/3 keskkonnapoliitika valdkonna eelarvest. Samuti seoti peaaegu täielikult VVOde 
tuumikrahastamiseks mõeldud assigneeringud.

Sarnaselt eelmistele aastatele osutus kahe väiksema programmi – kodanikukaitse ja 
merereostuse programmi – täitmine raskemaks. Kodanikukaitse osas tõusis kulukohustuste 
määr natukene – 75%lt 2004.aastal 81%ni 2005. aastal – ning seda peamiselt tänu sellele, et 
komisjon tegi suuremaid pingutusi projektikonkursse käsitleva teabe tõhusamaks 
edastamiseks. Merereostuse programmi puhul suurenesid kasutada olevad assigneeringud 
enam kui kaks korda (800 000 eurolt 1 900 000 euroni), kuid nendest täideti vaid 58%.
Mõlemal juhul on valdkonnad üsna spetsialiseeritud ja võimalike taotlejate arv väike.
Merereostuse osas piirasid rahaliste vahendite üldist kasutamist ka nõukogu kaasrahastamist 
käsitlevas otsuses kindlaksmääratud madalad toetuste ülemmäärad.

Eelarveridade „seadusandlus, teavitustegevus ja muu tegevus” ning „keskkonnaalane 
seadusandlus” vahendeid kasutatakse keskkonna peadirektoraadi võetud erinevate meetmete 
toetamiseks, mille eesmärk on rakendada kehtivaid õigusakte ja töötada välja uusi 
poliitikaalgatusi. Nende meetmete aluseks on ühenduse kuues keskkonnameetmete 
programm. Vahendeid rakendatakse toetuse taotlemise konkursside ning uurimustega või 
teenuslepingutega seotud hankemenetluste kaudu, kus komisjon valib parimat kulutustele 
vastavat tulu tõotava pakkumise tihti madalamate hindadega kui esialgselt arvati. Need 
täitmise määrad tõusid 81%lt 2004.aastal 87%ni 2005. aastal.

Rahvusvaheliste keskkonnaalaste meetmete, muu hulgas programmi „LIFE – kolmandad 
riigid”, täitmise määrad olid oluliselt paremad (96%) kui eelneval aastal. Komisjoni 
pingutused parandada projektikonkursi läbiviimist ja selle kohta teabe levitamist on 
mõningase hilinemisega vilja kandnud.

Maksete puhul pole üldpilt taas kord nii hea. Keskmine täitmise määr oli 78%, st umbes sama 
mis 2004. aastal. 2004. aastal esinenud probleemid kulukohustustega on aasta hiljem 
muutunud probleemideks maksetega. Jällegi saab komisjon olukorda ainult teatud määral 
kontrollida ja parandada, kuna maksete määrad sõltuvad suurel määral arvete esitamisest 
töövõtjate ja abisaajate poolt.
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RAHVATERVIS

2005. aasta oli mitmeaastase rahvatervise programmi (2003–2008) kolmas aasta. Programmi 
raames esitati piisavalt kvaliteetseid taotlusi ning sellest tulenevalt suudeti siduda enamus 
assigneeringuid (94%).

Programmitsükli varasemaks toomine ja seega finantsotsuste varem tegemine kandis vilja –
maksete maht tõusis 2004. aastaks 21%ni. Lisaks muudeti projektikonkurss keskendunumaks 
ja spetsiifilisemaks ning see vähendas saadud taotluste arvu ja lühendas nende hindamiseks 
vajalikku aega. Samas tühistasid teatud tegurid siiski osa nendest saavutustest: 2004. aasta 
individuaalsete kulukohustuste lõpuleviimine lükati edasi 2005. aastasse ning suur osa 
vahendeid kulus rahvatervise täitevasutuse loomise ning uue tervise- ja tarbijakaitse 
programmi ettevalmistamise jaoks. Tervishoiu ja tarbijakaitse peadirektoraadi kinnitusel oli 
selle tulemuseks 2005. aastal valitud projektide toetuslepingute jaoks mõeldud individuaalsete 
kulukohustuste hiline lõpuleviimine. Paratamatu tagajärg oli kavandatust väiksemad kulud 
maksete assigneeringute osas, mistõttu tervishoiu ja tarbijakaitse peadirektoraat taotles 
maksete assigneeringute olulist vähendamist (17,6 miljonit eurot).

Tervishoiu ja tarbijakaitse peadirektoraat jätkas tubakafondi ühe osa haldamist, samas kui 
teine osa jäi põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi kontrolli alla. Rahalisi 
vahendeid kasutati kogu ühendust hõlmava suitsetamisvastase kampaania HELP 
rahastamiseks. Üleminek varem kasutusel olevalt mitmeid väikeseid projekte hõlmavalt 
mudelilt ühele mitmeaastasele kampaaniale on parandanud tubakafondi üldist rakendamist, 
kuid samas põhjustanud süstemaatilise üheaastase viivituse kulukohustuste ja maksete vahel. 


