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ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada 
oma raportisse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, kui oluline on keskkonnakvaliteedi säilitamine, kaitsmine ja parandamine ning 
kliimamuutuste, ökosüsteemide hävimise ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemise 
vastu võitlemine ning liidu roll niisuguses tegevuses; juhib tähelepanu sellele, et liit 
peab täitma lubaduse olla ÜRO kestliku arengu eesmärkide täitmisel esireas, arvestades, 
et need kujutavad endast üleilmset tegevuskava säästlikumate, võrdsemate ja jõukamate 
ühiskondade loomiseks meie planeedi poolt seatavaid piiranguid arvesse võttes; tuletab 
meelde liidu poolt Pariisi kokkuleppe raames võetud kohustusi ning tungivat vajadust 
minna üle vähese CO2-heitega jätkusuutlikule ringmajandusele; 

2. on veendunud, et omavahendeid ja mitmeaastast finantsraamistikku (2021–2027) 
käsitlevad läbirääkimised kujutavad ka Brexitiga seoses endast võimalust muuta liidu 
eelarve tulude pool jätkusuutlikumaks ja läbipaistvamaks, muuta liit autonoomsemaks 
ning viimaks kasutada paremini liidu eelarve ümberkujundavat jõudu; nõuab 
omavahendite süsteemi põhjalikku reformimist, kõikide tagasimaksete kaotamist ning 
niisuguste uute rahastamisallikate kasutuselevõttu, mis on täielikult kooskõlas liidu 
poliitikaga, muu hulgas keskkonna-, tervishoiu- ja kliimapoliitikaga;

3. toonitab, et programm „Life“ on peamine programm, millega toetatakse keskkonna- ja 
kliimameetmete alaste liidu õigusaktide rakendamist; märgib, et märkimisväärne osa 
programmi „Life“ aastateks 2021–2027 kavandatud eelarve suurendamisest on suunatud 
puhtale energeetikale ülemineku uuele allprogrammile; toetab puhtale energeetikale 
ülemineku tervikliku programmi loomist, kuid on seisukohal, et see ei tohiks vähendada 
looduse ja bioloogilise mitmekesisuse, ringmajanduse ning kliimamuutustega 
kohanemise ja nende mõju leevendamise rahastamist; nõuab taas, et programmi „Life“ 
rahalisi vahendeid vähemalt kahekordistataks 6,442 miljardi euroni (2018. aasta) 
püsivhindades, ning nõuab, et bioloogilise mitmekesisuse tarbeks ja Natura 2000 
võrgustiku haldamiseks loodaks sihtotstarbelised rahastamispaketid;

4. väljendab heameelt programmile „Euroopa horisont“ eraldatud eelarve kavandatud 
suurendamise üle ning eelkõige tervishoiu (6,83 miljardit eurot), kliima, energeetika ja 
liikuvuse (13,31 miljardit eurot) ning toidu ja loodusvarade (8,87 miljardit eurot) 
valdkonna teadusuuringute ja innovatsiooni jaoks ette nähtud sihtotstarbeliste 
rahastamispakettide üle; kordab siiski oma nõudmist, et üheksandat raamprogrammi 
rahastataks suuremas ulatuses, st vähemalt 116,895 miljardi euro suuruse eelarvega, 
säilitades samas kliima, energeetika ja liikuvuse teemavaldkonna osakaalu (15,94 %) 
ning toidu ja loodusvarade teemavaldkonna osakaalu (10,63 %) ning suurendades 
tervishoiu teemavaldkonna osakaalu vähemalt 9,7 %ni kooskõlas kaheksanda 
raamprogrammiga; nõuab lisaks nendes valdkondades tehtavatele alusuuringutele 
märkimisväärsete rahaliste vahendite eraldamist;

5. tunneb heameelt Euroopa ühendamise rahastu energeetika valdkonnale aastateks 2021–
2027 eraldatud vahendite märkimisväärse suurendamise üle 7,675 miljardi euroni 
(2018. aasta) püsivhindades; 

6. väljendab tõsist muret tervishoiuprogrammi rahastamise kavandatud vähendamise 
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pärast; kordab oma nõudmist, et tervishoiuprogramm taastataks tugeva eraldiseisva 
programmina, mille rahastamist järgmises mitmeaastases finantsraamistikus (2021–
2027) suurendatakse, et täita rahvatervist, tervishoiusüsteeme ja keskkonnaga seotud 
probleeme puudutavad kestliku arengu eesmärgid ning tagada ambitsioonikas 
tervishoiupoliitika, milles keskendutakse piiriülestele väljakutsetele, sealhulgas eelkõige 
liidu ühiste jõupingutuste oluline suurendamine võitluses vähi vastu, krooniliste 
haiguste ennetamisel ja antimikroobikumiresistentsuse vastu võitlemisel ning 
tervishoiuteenuste piiriülese kättesaadavuse lihtsustamise tagamisel;

7. peab kahetsusväärseks ohtu, et ei saavutata praegust kliimaga seotud kulutuste 
eesmärki, ja võtab sellega seoses teadmiseks kõnealuse eesmärgi kavandatava 
suurendamise vähemalt 25 %ni liidu eelarvest aastatel 2021–2027; nõuab aga kliimaga 
seotud kulutuste ambitsioonikamat eesmärki, milleks oleks 30 % liidu eelarvest aastatel 
2021–2027, et saavutada ja täita Pariisi kokkuleppe eesmärgid ning kajastada 
kliimameetmete suuremat tähtsust ja hädavajalikkust ning vajadust täiendavate 
kliimadiplomaatia meetmete järele, ning nõuab usaldusväärse ja läbipaistva 
jälgimismeetodi väljatöötamist; nõuab lisaks meetmeid, millega tagada, et liidu eelarve 
struktuur ja täitmine ei oleks vastuolus liidu kliima- ja energiaeesmärkide 
saavutamisega;

8. nõuab kindlalt, et mitmeaastases finantsraamistikus aastateks 2021–2027 oleksid 
välistatud fossiilkütuste mis tahes otse- või kaudsed toetused;

9. tunneb muret keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni pädevusalasse 
kuuluvatele detsentraliseeritud asutustele (Euroopa Kemikaaliamet (ECHA), Haiguste 
Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC), Euroopa Keskkonnaamet (EEA), 
Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) ja Euroopa Ravimiamet (EMA)) ette nähtud 
rahaliste vahendite kavandatud 5 %se vähendamise pärast; nõuab, et detsentraliseeritud 
asutustele eraldataks asjakohasel juhul ja individuaalsete vajaduste põhjal, eelkõige uute 
ülesannete määramise korral, nagu ECHA ja EEA puhul, rohkem rahalisi ja 
inimressursse reaalväärtuses vähemalt 2014.–2020. aasta tasemel; rõhutab, kui tähtis on 
niisuguste asutuste puhul piisav rahastamine selleks, et tugevdada teaduspõhist 
reguleerimist ja suurendada üldsuse usaldust liidu poliitika kujundamisse;

10. kordab, et EEA ülesanne on aidata liidul ja liikmesriikidel teha teadlikke otsuseid selle 
kohta, kuidas kaitsta ja parandada keskkonda, võtta keskkonnaaspekte arvesse 
majanduspoliitikas ja suurendada säästlikkust; rõhutab, et komisjon on määranud EEA-
le lisaülesanded, mis hõlmavad nendega piirdumata uute seadusandlike ja 
poliitikasuundumuste jälgimist vähese CO2-heitega majanduse, ringmajanduse 
tegevuskava ja kestliku arengu eesmärkide täitmise valdkonnas, ning rõhutab, et see 
peaks asjakohaselt kajastuma EEA rahastamispaketis, mis tuleks perioodi 2021–2027 
eelarves vähemalt liigitada reaalväärtuses stabiilsena;

11. tunneb heameelt ettepaneku üle võtta kasutusele omavahend, mis põhineb ringlusse 
võtmata plastpakendijäätmetel; rõhutab, et selle suunav mõju peab väljenduma 
jäätmetekke vältimise esmatähtsaks pidamises kooskõlas jäätmehierarhiaga, ning kutsub 
komisjoni üles uurima võimalusi, kuidas suunata sellest saadavad tulud pakendijäätmete 
ringlussevõtu eesmärkide saavutamisse; nõuab tõhusate registreerimis- ja 
kontrollimehhanismide kasutamist ning arvutusmeetodi selgitamist;
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12. nõuab, et märkimisväärset osa üha suurenevast heitkogustega kauplemise süsteemi 
(HKS) enampakkumisest saadavast tulust peetaks alates 4. etapist (2021) liidu 
omavahendiks ja et see suunataks järk-järgult liidu projektidesse, mis on kooskõlas liidu 
kliima- ja energiaeesmärkidega ning millega toetatakse piiriülest elektritaristut, 
taastuvenergiat ja energia salvestamist, ning investeeringutesse, mida tehakse tööstuses 
murrangulise vähese CO2-heitega innovatsiooni valdkonnas; on seisukohal, et see peaks 
toimuma järk-järgult, et mitte avaldada survet riikide kliima- ja energiapoliitika 
eelarvele (sest HKSi direktiiviga (direktiiv 2003/87/EÜ) on selleks otstarbeks ette 
nähtud 50 % tuludest);

13. nõuab paralleelselt, et kaalutaks võimalust võtta liidu eelarves uue omavahendina 
kasutusele mehhanism, millega korrigeeritakse imporditavate kaupadega seotud 
süsinikdioksiidiheite maksustamist ning mille tagajärjeks oleks ühtlasi rahvusvahelises 
kaubanduses võrdsete tingimuste tagamine ja tootmise liidust välja viimise 
vähendamine, samas kui imporditavate kaupade hinnas võetakse arvesse 
kliimamuutuste kulusid;

14. on veendunud, et lennukipetrooli maksustamist käsitlevate ühtlustatud rahvusvaheliste 
meetmete puudumisel tuleks kaaluda liidu tasandil lendude CO2-mahukusel põhineva 
maksu kehtestamist, et pakkuda täiendavaid stiimuleid tõhusamate, vähem CO2-heidet 
tekitavate õhusõidukite ja kütustega seotud uurimis- ja arendustegevuseks ning 
investeeringuteks ning piirata lennunduse suurenevaid heitkoguseid, tagades samal ajal 
transpordisektoris võrdsed tingimused;

15. ergutab jätkama finantstehingute maksu kehtestamise alaseid jõupingutusi ja on 
veendunud, et osa ühisest finantstehingute maksust tuleks võtta kasutusele tulevase 
omavahendina;

16. nõuab, et 25 % struktuurireformi tugiprogrammi eelarvest paigutataks ümber 
struktuurifondidesse, et selle saaks suunata täiendava toetuse andmisse söest sõltuvatele 
piirkondadele, mida mõjutab vajalik struktuurne üleminek vähese CO2-heitega 
majandusele; on seisukohal, et kõnealustel piirkondadel peaks olema juurdepääs 
niisugusele lisatoetusele, et aidata neil saavutada Euroopa Regionaalarengu Fondi ja 
Ühtekuuluvusfondi poliitikaeesmärgi nr 2 sihid, et hõlbustada õiglast üleminekut; 
märgib, et eesmärk on toetada kõnealuseid piirkondi, eelkõige piirkondi, kes ei ole juba 
direktiivi 2003/87/EÜ alusel moderniseerimisfondi raamistikus toetuskõlblikud, 
edendades töötajate ümberpaigutamist, ümberõpet ja täiendusõpet, haridust, aktiivseid 
tööturumeetmeid ning uute töökohtade loomist, näiteks idufirmade abil, tehes seda 
tihedas dialoogis ja koostöös sotsiaalpartneritega;

17. rõhutab, et järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kulude ja tulude poolt tuleks 
käsitleda ühtse paketina ning et Euroopa Parlamendiga ei ole võimalik saavutada 
kokkulepet mitmeaastase finantsraamistiku osas, kui ei jõuta kokkuleppele 
omavahendite osas.
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