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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 toteuttamaan toimia kehittääkseen 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; toteaa, että tyydyttävän tilanteen aikaansaamiseksi on vielä tehtävä työtä;
kehottaa komissiota tutkimaan täytäntöönpanon eri vaiheita täytäntöönpanojaksojen 
aikaistamiseksi vuoden aikana;

3. panee merkille, että sekä ympäristö- että kansanterveys- ja elintarviketurvallisuuspolitiikan 
maksuaste oli alle 80 prosenttia; tunnustaa, että maksumäärärahatarpeiden suunnittelu on 
vaikeaa, koska komissio on osittain riippuvainen edunsaajien ja alihankkijoiden laskujen 
nopeasta toimittamisesta; kehottaa komissiota kuitenkin jatkamaan ponnistelujaan 
maksumäärärahojen täytäntöönpanoon vaikuttavien menettelyjensä parantamiseksi;

4. toivoo, että uusissa rahoitusnäkymissä käyttöön otettu malli, jonka mukaan kaikki yhden 
toimintalohkon toiminnot kootaan yhteen ohjelmaan ja yhteen budjettikohtaan, tehostaa 
käytettävissä olevien määrärahojen käyttöä;

5. katsoo saatavilla olevien tietojen perusteella, että komissiolle voidaan myöntää 
vastuuvapaus vuoden 2005 ympäristöpolitiikkaa, kansanterveyttä ja elintarvikkeiden 
turvallisuutta koskevien menojen suhteen.
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PERUSTELU

Tässä lausunnossa käsitellään talousarvion toteuttamista ympäristö-, kansanterveys- ja 
elintarviketurvallisuuspolitiikan alalla varainhoitovuonna 2005.

YMPÄRISTÖ

Ympäristöä koskevien budjettikohtien maksusitoumusten toteuttamisaste oli sisäisten 
politiikkojen alalla erittäin hyvä, keskimäärin lähes 97 prosenttia. Tämä johtui suurelta osin 
Life - ja Forest Focus -ohjelmien korkeasta sitomisasteesta, muodostavathan ne yli kaksi 
kolmannesta ympäristön toimintalohkon talousarviosta. Myös valtioista riippumattomien 
järjestöjen keskeiseen rahoitukseen osoitetut määrärahat sidottiin lähes kokonaan.

Edellisten vuosien tapaan kahden pienemmän ohjelman (pelastuspalvelu ja meren 
pilaantuminen) määrärahojen käyttö osoittautui vaikeammaksi tehtäväksi. Pelastuspalvelun 
maksusitoumusaste nousi vuonna 2005 (81 %) hieman vuodesta 2004 (75 %), lähinnä sen 
vuoksi, että komissio pyrki parantamaan entisestään ehdotuspyynnöistä tiedottamista. Meren 
pilaantumisen torjuntaohjelmaan osoitetut määrät yli kaksinkertaistuivat (800 000 eurosta 
1 900 000 euroon), mutta niistä voitiin panna täytäntöön vain 58 %. Molemmissa tapauksissa 
alat ovat selkeästi eriytyneitä ja mahdollisten osallistujien määrä on rajallinen. Meren 
pilaantumisen kohdalla varojen yleistä käyttöä rajoitti entisestään neuvoston yhteisrahoitusta 
koskevassa päätöksessä määritellyt määrärahaosuuksien alhaiset enimmäismäärät.

Budjettikohtien "lainsäädäntö, tiedotus ja muut ympäristöä koskeviin yhteisön 
toimintaohjelmiin perustuvat yleiset toimet" ja "ympäristölainsäädäntö" määrärahoista tuetaan 
lukuisia ympäristön pääosaston toimia, joiden tarkoituksena on panna nykyinen lainsäädäntö 
täytäntöön ja tehdä toimintalinjoja koskevia uusia aloitteita. Kuudes ympäristöä koskeva 
yhteisön toimintaohjelma muodostaa perustan näille toimille. Varat käytetään avustuksiin 
ehdotuspyyntöjen perusteella ja tutkimuksiin tai palvelusopimuksiin hankintamenettelyjen 
perusteella, ja komissio valitsee kustannustehokkaimmat hankkeet, joista aiheutuvat kulut 
ovat usein ennakoitua pienempiä. Toteutusasteet nousivat tältä osin vuoden 2004 
81 prosentista 87 prosenttiin vuonna 2005.

Kansainvälisten ympäristöalan toimien toteutusasteet, mukaan luettuna kolmansia maita 
koskeva Life-ohjelma, olivat huomattavasti korkeammat kuin vuotta aiemmin, 96 prosenttia.
Komission ponnistelut ehdotuspyyntöjen parantamiseksi ja julkisuuden lisäämiseksi ovat 
tuottaneet tulosta pienellä viiveellä.

Maksujen suhteen kokonaiskuva on taas kerran epätyydyttävämpi. Keskimääräinen 
toteutusaste oli 78 % eli suurin piirtein sama kuin vuonna 2004. Maksusitoumuksia koskevat 
ongelmat vuonna 2004 ovat vuotta myöhemmin muuttuneet maksuja koskeviksi ongelmiksi.
Jälleen kerran komissio voi valvoa ja parantaa tilannetta vain tiettyyn pisteeseen asti, koska 
maksuasteet riippuvat suuressa määrin edunsaajien ja alihankkijoiden laskujen 
toimittamisesta.
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KANSANTERVEYS

Vuosi 2005 oli monivuotisen kansanterveysohjelman (2003–2008) kolmas vuosi. Ohjelmaa 
koskevat hakemukset olivat edelleen riittävän laadukkaita, joten suurin osa (94 %) 
määrärahoista voitiin sitoa.

Pyrkimykset ohjelmasuunnittelukierroksen ja sitä kautta rahoituspäätösten aikaistamiseksi 
kantoivat hedelmää: maksumäärärahat kasvoivat 21 % vuodesta 2004. Lisäksi 
ehdotuspyynnöistä tuli kohdennetumpia ja eriytetympiä, jolloin saatujen ehdotusten määrä 
laski ja niiden arviointiin tarvittiin vähemmän aikaa. Samalla kuitenkin tietyt tekijät latistivat 
osan tuloksista: vuoden 2004 yksittäisten sitoumusten viimeistelyä siirrettiin vuodelle 2005, ja 
kansanterveysalan toimeenpanoviraston perustaminen ja uuden terveys- ja 
kuluttajansuojaohjelman valmistelutyö sitoi paljon resursseja. Terveys- ja kuluttaja-asioiden 
pääosaston mukaan vuonna 2004 valittujen hankkeiden avustussopimuksia koskevia 
yksittäisiä sitoumuksia viimeisteltiin ennakoitua myöhemmässä vaiheessa. Tästä seurasi 
väistämättä, että maksumäärärahoja jäi käyttämättä, jonka perusteella terveys- ja kuluttaja-
asioiden pääosasto pyysi vähentämään maksumäärärahojaan huomattavasti (17,6 miljoonaa
euroa).

Terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto hallinnoi edelleen puolta tupakka-alan rahastosta. 
Toista puolta valvoo maatalouden pääosasto. Varat käytettiin yhteisössä toteutetun 
tupakoinnin vastaisen Help-kampanjan rahoittamiseen. Tupakka-alan rahaston yleinen 
toteuttamisaste on parantunut, kun aiemmasta useiden pienten hankkeiden mallista on siirrytty 
yhteen monivuotiseen kampanjaan, mutta siitä on myös aiheutunut järjestelmällinen yhden 
vuoden viive maksusitoumusten ja maksumäärärahojen välille.


