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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. rõhutab keskkonna, rahvatervise ja toiduohutuse valdkonna eelarve täitmise 94,6%list 
üldist määra, mis on rahuldav tulemus, arvestades, et 2007 oli uue finantsraamistiku 
(2007–2013) esimene aasta ja et seda iseloomustas keskkonnapoliitika valdkonna uute 
programmide vastuvõtmine ja jõustumine;

3. rõhutab eriti, et LIFE + programmi rakendamisel ületas kulukohustuste assigneeringute 
täitmise määr 98,7%;

4. kutsub komisjoni üles pakkuma mitmeaastaste programmide osas taotlejatele täiendavat 
abi, eriti pakkudes taotlejatele erikoolitust ja kasutajasõbralikke suuniseid;

5. tervitab jõupingutusi pakkumiskutsetele suurema tähelepanu pööramiseks ja taotlejatele 
suurema abi andmiseks, eriti rahvatervise programmides, et vältida selliste 
projektitaotluste esitamist, mis pole selgelt abikõlblikud või on halva kvaliteediga, kuid 
märgib, et rahuldava olukorra saavutamiseks on vaja teha täiendavat tööd;

6. rõhutab, et finantsmääruse haldus- ja rahandussätete järgimine ei tohiks tuua kaasa 
põhjendamatuid viivitusi toetuste andmisel ega rahastatavate projektide väljavalimisel 
ning kutsub komisjoni üles jätkama oma jõupingutusi, et parandada haldusmenetlusi, mis 
mõjutavad kulukohustuste ja maksete assigneeringute kasutamist;

7. on olemasolevate andmete põhjal seisukohal, et komisjoni tegevusele võib seoses 2007. 
aasta keskkonnapoliitika, rahvatervise ja toiduohutuse valdkonna kuludega anda 
heakskiidu.
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LÜHISELGITUS

Käesolev arvamus käsitleb eelarve täitmist keskkonna, rahvatervise ja toiduohutuse 
valdkonnas 2007. eelarveaastal.

Keskkond 

2007 oli uue finantsraamistiku (2007–2013) esimene aasta ja seda iseloomustas 
keskkonnapoliitika valdkonna uute programmide vastuvõtmine ja jõustumine nagu: 9. juunil 
2007 vastu võetud LIFE + ja 5. märtsil 2007 vastu võetud kodanikukaitse rahastamisvahend. 
Eelarve täitmise üldine määr – 94,6% – oli rahuldav. 
LIFE + programmi täitmist saab pidada väga rahuldavaks kulukohustuste assigneeringute 
osas, hoolimata õigusliku baasi hilisest vastuvõtmisest (23. mail 2007), ja LIFE + 
tegevuseelarve 98,87%lisest täitmise määra osas.

Kodanikukaitse uus 5. märtsil 2007 vastu võetud õiguslik alus laiendab selle 
rahastamisvahendi kohaldamisala, mis katab nüüd peamiselt inimeste, kuid ka keskkonna ja 
vara, sealhulgas kultuuripärandi kaitse loodus- ja inimeste põhjustatud katastroofide, 
terrorismiaktide ning tehnoloogiliste, radioloogiliste ja keskkonnaalaste õnnetuste puhul. 
Eelmise õigusliku baasi puhul oli rahastamise tase 2006. aastal 7,01 miljonit eurot. 2007. 
aastal vastu võetud uus rahastamisvahendil oli kasutatavaid assigneeringuid 20,8 miljoni euro 
ulatuses (eelarveread 07 04 01 ja 19 06 05).
Uute meetmete rahastamisotsusega eraldati katastroofidele reageerimise jaoks 7, 225 miljonit 
eurot, kuid selle eelarve täitmise lõplik tase on tegelikult väga väike – alla 1% – ja seda nii 
õigusliku baasi hilise vastuvõtmise kui ka asjaolu tõttu, et rahaliste vahendite tegelik kasutus 
on otseselt seotud katastroofide toimumisega, mida on väga keeruline ennustada. Siiski saab 
kodanikukaitse rahastamisvahendi kasutamist pidada üldiselt rahuldavaks.

Uued programmid kujutavad endast suurt muutust keskkonna valdkonna kulude 
rahastamisvahendites, mis on tingitud peamiselt mitmete endiste rahastamisvahendite ja 
algatuste üleminekust uue LIFE + programmi alla, kodanikukaitse (+ merereostuse 
programm) vahendite suurendamisest kodanikukaitse rahastamisvahendi kaudu (mis katab 
samuti kolmandates riikides kodanikukaitsealaste sekkumiste toetamist), samuti enamiku 
välismeetmete ümberpaigutamisest RELEXi rühma hallatavatesse rahastamisvahenditesse, 
jättes keskkonna peadirektoraadi hallata ainult mitmepoolsete keskkonnaalaste lepingute 
osamaksete rahastamise väikese eripaketi.

Keskkonna valdkonnas oli maksete assigneeringute üldine täitmise määr 80,04%, mis on 
võrreldes 2006. aastaga natuke madalam.
Kuid see määr suureneb 84,57%ni, kui arvestada ka liigendamata assigneeringute maksete 
taset.

Rahvatervis ja toiduohutus

Rahvatervise programmi maksete täitmine ulatus 2007. aastal 89%ni, jättes alakasutamise 6,7 
miljonile eurole, mis on osaliselt seotud maksete ülehindamisega 2007. aasta eelarve 
koostamisel 2006. aasta alguses ning osaliselt toetuste saajatega otseselt seotud teguritega.
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Tervise ja toiduohutusega seotud eelarveridade maksete täitmise määrad on kulukohustuste 
täitmise määradest madalamad, kuid see tuleneb suurel määral asjaolust, et toetuste saajad ei 
ole alati suutnud kasutada kogu neile eraldatud summasid. 2007. aasta 15. oktoobrini toetuste 
saajate soovil tehtud toetuste summade vähendamised ulatusid 1,3 miljoni euroni.

Tubakafondiga seotud kulukohustuste assigneeringute täitmise määrad on igati rahuldavad 
(peaaegu 100%). Selle eelarverea alused vahendid on "liigendamata vahendid", mis võivad 
selliselt esitatuna eksitavalt osutada alatäitmisele. Kuid see eelarverida ei näita alatäitmist.

Nagu toiduohutuse, loomade tervise ja heaolu ning taimetervise puhul on loomahaiguste 
likvideerimise eelarverea vahendite kasutamise määr vägagi kõrge – 97,4% eraldatud 
summast.
Toiduohutuse meetmete kulukohustuste assigneeringuid iseloomustab juhutine madal täitmise 
tase, mis on hädaolukordade fondi puhul tingitud asjaolust, et selle eelarverea puhul on 
tegemist suure määramatusega. Harv haiguste puhkemine ELis tingib sel juhul paljutõotavalt 
madala vahendite kasutamise määra. Muudel juhtudel, nagu sööda- ja toidukontrolli puhul, on 
madal vahendite kasutamise määr tingitud maksete ülehindamisest või, nagu sööda ja toidu 
ohutuse puhul, koolituste arvu, vajaduste ja kulude ülehindamisest.
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