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ETTEPANEKUD

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

1. toonitab, et 2020. aasta eelarve projekti kõigist kulukohustustest on 21,0 % seotud 
kliimaga; peab kahetsusväärseks, et liidu eelarvesuundumuse järgi on praeguse 
mitmeaastase finantsraamistiku perioodil kliimaga seotud ainult 19,7 %, samas kui enne 
2014. aastat kokku lepitud eesmärk näeb aastateks 2014–2020 ette vähemalt 20 %; 
rõhutab, et komisjoni andmetel on 2020. aasta eelarves vaja täiendavalt 3,5 miljardit 
eurot kliimaga seotud kulutusi, et saavutada 20 % eesmärk; rõhutab vajadust püüda igati 
tagada liidu üldise eelarve-eesmärgi saavutamine 2020. aasta lõpuks; kordab oma 
üleskutset seada kaugeleulatuvam kliimaküsimuste arvessevõtmine 40 % tasemele, 
märkides, et Euroopa Parlament nõudis oma 2018. aasta resolutsioonis tungivalt, et 
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku jooksul parandataks kliimameetmete jälgimise 
metoodikat ja tõendamist ning tagataks nende kooskõla Pariisi kokkuleppe ja liidu 
kliimameetmete eesmärkidega; rõhutab, et järgmine mitmeaastane finantsraamistik 
peaks tuginema usaldusväärsetele meetoditele, mis on loodud kooskõlas 
rahvusvaheliselt kehtestatud meetoditega, et jälgida kliimameetmete rahastamist ja 
vältida kliimameetmete ülehindamise ohtu; on veendunud, et järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku keskkonnasäästlik eelarve on meie kliimaeesmärkide saavutamisel 
keskse tähtsusega;

2. märgib murega, et kõigest 8,3 % kõigist kulukohustustest on seotud bioloogilise 
mitmekesisuse vähenemise ümberpööramisega ning see on alates 2015. aastast väikseim 
suhtarv, hoolimata enneolematust ja kiirenevast liikide väljasuremise määrast; nõuab 
piisavalt suurendatud ja jälgitavate vahendite eraldamist, et tagada bioloogilise 
mitmekesisuse pikaajaline ja sidus kaitse kogu liidus; rõhutab, et järgmine 
mitmeaastane finantsraamistik peaks tuginema usaldusväärsetele meetoditele, mis on 
loodud kooskõlas rahvusvaheliselt kehtestatud meetoditega, et jälgida bioloogilist 
mitmekesisust ja vältida bioloogilise mitmekesisuse meetmete ülehindamise ohtu;

3. on veendunud, et eelkõige mitmeaastase finantsraamistiku viimasel aastal on vaja 
kliimameetmetega seotud programmide jaoks ja bioloogilise mitmekesisuse kaitseks 
suuremahulist eelarvet, et luua seos tulevase mitmeaastase finantsraamistikuga, mille 
algus on eeldatavalt aeglane, kuni kõik uued programmid on täielikult käivitunud;

4. kutsub liitu üles eraldama piisavalt rahalisi vahendeid tulevase Euroopa rohelise leppe 
täielikuks ja tõhusaks rakendamiseks;

5. rõhutab ka, et Euroopa Komisjoni ametisseastuva presidendi algatatud järgmise 
Euroopa Komisjoni poliitiliste suuniste kontekstis on hädavajalik kiirendada 
heitkoguste vähendamist;

6. rõhutab kooskõlas kestliku arengu tegevuskavaga 2030 ning liidu ja selle liikmesriikide 
poolt Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee raames võetud kohustustega 
vajadust tagada 2020. aasta eelarves piisavate vahendite eraldamine kestliku arengu 
eesmärkide saavutamiseks;
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7. märgib, et programmile LIFE mõeldud kulukohustusi on suurendatud 21,5 miljoni euro 
võrra (+3,9 %); on veendunud, et programmi LIFE 2020. aasta eelarve ei ole piisav 
(529,6 miljonit eurot); nõuab 2020. aastaks märkimisväärset suurendamist, et olla 
valmis ning kooskõlas Euroopa Parlamendi nõudmistega kahekordistada programmi 
LIFE 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku ajal; peab väga 
kahetsusväärseks, et programmi LIFE osakaal 2020. aasta eelarve projektis on vaid 0,3 
%;

8. tunneb heameelt selle üle, et uus rescEU programm saab 156,2 miljonit eurot, et aidata 
paremini toime tulla maavärinate, tulekahjude, metsatulekahjude ja muude 
looduskatastroofidega; rõhutab vajadust selliste vahendite järele nagu kodanikukaitse 
mehhanism ja solidaarsusfond, et need kataksid keskkonnakatastroofe ja hindaksid 
keskkonnakahjustuste ulatust;

9. võtab teadmiseks, et tervishoiu jaoks kavandatud kulukohustuste maht on 69,7 miljonit 
eurot (+2,0 %) ja maksete maht 64,2 miljonit eurot (+4,7 %); peab kahetsusväärseks, et 
see summa moodustab 2020. aasta eelarveprojektist vaid 0,04 % ja rubriigi 3 mahust 1,9 
% (kulukohustustena);

10. rõhutab, et eelarves tuleks eraldada piisavad vahendid tulevase vähktõve vastu 
võitlemise Euroopa kava väljatöötamiseks ja rakendamiseks; rõhutab, et see kava on 
hädavajalik, et edendada ja parandada ennetust, teadusuuringuid, innovatsiooni 
kättesaadavust ja taasintegreerimist;

11. võtab teadmiseks toidu ja sööda jaoks kavandatud 280,0 miljonit eurot 
kulukohustustena (-3,3 %) ja 244,7 miljonit eurot maksetena (2,3 %); peab 
kahetsusväärseks, et see summa moodustab 2020. aasta eelarveprojektist vaid 0,17 % ja 
rubriigi 3 mahust 7,5 % (kulukohustustena);

12. võtab teadmiseks liidu solidaarsuse nurgakiviks oleva liidu kodanikukaitse mehhanismi 
jaoks kavandatud 156,2 miljonit eurot kulukohustustena (+4,4 %) ja 77,0 miljonit eurot 
maksetena (-5,7 %);

13. märgib, et võrreldes 2019. aasta eelarvega ei muudeta 2020. aasta eelarveprojektis 
lubatud alalisi ja ajutisi ametikohti Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuses ja 
Euroopa Ravimiametis, nimetatud ametikohtade arv suureneb aga Euroopa 
Toiduohutusametis (+34, seoses üldiste toidualaste õigusnormide muutmisega), 
Euroopa Keskkonnaametis (+1) ja Euroopa Kemikaaliametis (+2); toonitab, et vajaduse 
korral tuleb nendele ametitele eraldada rohkem rahalisi ja inimressursse, et nad saaksid 
täita oma volitusi ja ülesandeid ning edendada liidus teaduspõhist lähenemisviisi; 
rõhutab, et parem koordineerimine ametite vahel optimeeriks nende tööd ja riiklike 
vahendite kasutamist;

14. kutsub komisjoni üles viima katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed kiiresti ellu;

15. juhib tähelepanu sellele, et katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed tuleks viia 
kooskõlla kliimaeesmärkidega ja neid tuleks kogu nende olelusringi jooksul rahastada 
piisavalt, et nad saaksid oma potentsiaali täielikult ära kasutada ja valmistada ette pinda 
tulevaste meetmete vastuvõtmiseks.
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