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ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval 2013. aasta järgse 
jätkusuutliku Euroopa Liidu poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite erikomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et tulevane jätkusuutlik majandus ei ole mitte ainult moraalne eesmärk, vaid ka 
majanduslik vajadus; on seisukohal, et EL peaks seda üleminekut juhtima ja edendama 
üleminekut säästvale vähese süsinikdioksiidiheitega ühiskonnale, vähendades 
energiatarbimist, detsentraliseerides energiavarustust, suurendades taastuvenergia 
kasutamist ja tagades ökosüsteemi vastupidavuse, et hoida Euroopa tööstus 
konkurentsivõimeline ning tagada puhas ja tervislik elukeskkond;

2. tuletab meelde, et järgmised finantsperspektiivid peaksid saavutama ELi 2020. aasta 
strateegia eesmärgid, eeskätt 20/20/20 kliima- ja energiaeesmärgid, sh heitkoguste 
vähendamise sihtmärgi suurendamise 30 protsendini, ning samuti juhtalgatuse 
„Ressursitõhus Euroopa” eesmärgid;

3. rõhutab veel kord ELi majanduse ressursitõhusaks majanduseks ümberkujundamise 
olulisust; on seetõttu seisukohal, et EL peaks oma eelarve abil käivitama ressursside 
kasutamise ja impordist sõltuvuse vähendamise, suurendades samal ajal taaskasutust ja 
taastamist jäätme-, vee-, toorainemajanduse ja maakasutuse valdkonnas;

4. rõhutab vajadust tugevdada ELi keskkonna-, rahvatervise- ja kliimaalaste õigusaktide ja 
eesmärkide integreerimist poliitikavaldkondadesse (sealhulgas ÜPP, 
ühtekuuluvuspoliitika, tarbijapoliitika, ühine kalanduspoliitika ja arengupoliitika); 
soovitab seetõttu ELi rahaliste vahendite kasutamise süvalaiendamist, et tagada kooskõla 
ELi keskkonna- ja rahvatervisealaste õigusaktidega ja aktiivne panus ELi eelarve 
assigneeringute kaudu keskkonnapoliitika eesmärkide saavutamisse, ning, nagu seda 
soovitati komisjoni eelarve läbivaatamisel, lisada kohustus määrata läbipaistval viisil 
kindlaks, millised valdkondlikud programmid on edendanud Euroopa 2020. aasta 
strateegias kindlaks määratud kliimaalaseid eesmärke; rõhutab, kui olulised on tulevased 
teadus- ja innovatsiooniprogrammid saavutamaks ELi eesmärke aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu alal;

5. on veendunud, et ELi eelarve peaks toetama selliste avalike hüvede pakkumist, mida turg 
tõenäoliselt piisaval määral ei paku; keskkonnaalased avalikud hüved hõlmavad 
bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitset, põlisloodust, kliimastabiilsust ja 
CO2 sidumise võimet, veevarustust ja selle kvaliteeti, õhu ja pinnase kvaliteeti, 
vastupidavust tulekahjudele ja üleujutustele ning väärtuslike ajalooliste ja kultuurmaastike 
hooldust; on seetõttu veendunud, et ühise põllumajanduspoliitika abil tuleks stimuleerida 
talupidajaid ja maaharijaid, kes pakuvad avalikke hüvesid, näiteks bioloogiliselt 
mitmekesiseid atraktiivseid maakohti, ning et struktuuri- ja ühtekuuluvusfondid peaksid 
toetama ökoloogilist säästvat arengut ja üleminekut madala energiatarbimisega ja 
ressursitõhusale majandusele;

6. nõuab, et mis tahes struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitika vahendid oleksid uuel 
rahastamisperioodil rakendatud kasvuhoonegaaside heitkoguste kulutõhusaks 
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vähendamiseks, kooskõlas suurema heitkoguste vähendamise sihtmärgiga 2020. aastaks ja 
vastavalt 2°C eesmärgile; 

7. rõhutab vajadust võtta kasutusele rahvamajanduse arvepidamine riiklikul ja Euroopa 
tasandil ka keskkonnaküsimustes, et hõlbustada Euroopa majanduse rohelist 
ümberkujundamist, mis toob kaasa pikaajalise majanduskasvu ja jõukuse, nagu seda on 
muu hulgas väljendatud Euroopa Keskkonnaameti 2010. aasta aruandes Euroopa 
keskkonna seisundi ja väljavaadete kohta;

8. on veendunud, et ainult sidus ELi eelarve suudab anda tõepoolest maksimaalseid 
tulemusi; kordab, et sidusam eelarvepoliitika ei tähenda mitte ainult sidusust erinevate 
poliitikavaldkondade, vaid ka riiklike eelarvete ja ELi eelarve vahel;

9. rõhutab, et ELi assigneeringud peavad olema selgemalt suunatud ning keskenduma 
projektidele, mis annaksid kõige rohkem avalikku kasu Euroopa tasandil ning toetaksid 
peamisi Euroopa eesmärke, nagu üleminekut vähese süsinikdioksiidiheitega majandusele 
ja sidusat toetust puhtale rohelisele majanduskasvule;

10. on mures keskkonnakahjulike toetuste finants- ja poliitilise mõju pärast; on seisukohal, et 
Euroopa rahaline toetus ei tohiks avaldada halba mõju keskkonnale, kliimamuutusele, 
ökosüsteemidele ja bioloogilisele mitmekesisusele ELi piires ja sellest väljaspool; nõuab 
seetõttu, et komisjon teeks kindlaks kõik keskkonnakahjulikud toetused ning et EL 
loobuks seejärel neist järk-järgult ja võimalikult kiiresti, hiljemalt 2020. aastaks, vastavalt 
Nagoyas bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni raames võetud kohustustele, ning et 
kogu eelarvet kontrollitaks kliima ja bioloogilise mitmekesisuse seisukohast; nimetatud 
kahjulike toetuste kõrvaldamine vabastab vahendeid, mida saab kasutada näiteks roheliste 
töökohtade loomiseks; nõuab samuti Euroopa maksete kontrollimist enne nende 
teostamist, tagamaks, et neil ei oleks negatiivseid mõjusid või et need ei kahjustaks 
Euroopa kliima, energeetika, bioloogilise mitmekesisuse ja ressursside alaseid eesmärke;

11. on seega veendunud, et kogu ELi rahastamine tuleb enne selle rakendamist üle vaadata 
kliima ja keskkonna seisukohast, et sellega ei kaasneks kahjulikke mõjusid Euroopa 
keskkonna, kliima, bioloogilise mitmekesisuse või ressursside kasutamise alastele 
eesmärkidele; kordab, et sellele peab järgnema asjakohane järelevalve, tagamaks, et 
püstitatud eesmärgid on saavutatud ja nõuetest on kinni peetud, mis võimaldaks aktiivselt 
edendada 2020. aastaks püstitatud kliima, energeetika ja bioloogilise mitmekesisuse 
alaseid eesmärke;

12. väljendab muret ELi kulutuste ebapiisava läbipaistvuse üle ja on veendunud, et kõigi 
kodanike avatud ja läbipaistev teavitamine kindlustab ühenduse tulevikku ning et ELi 
eelarve kulutused peaksid seetõttu olema täielikult, õigeaegselt ja kättesaadavas vormis 
avalikustatud;

13. kordab, kui oluline on saavutada ELi kliima ja bioloogilise mitmekesisuse alased 
eesmärgid, ja nõuab tungivalt, et EL tagaks nende eesmärkide kajastumise kõikides 
muudes poliitikavaldkondades; palub ELil kohustuda tagama nende eesmärkide 
saavutamiseks piisav rahastamine struktuurilisel alusel ning parandada veelgi rohkem 
arengumaade suutlikkust süvalaiendada keskkonnaprobleemide ja kliimamuutuste 
leevendamist ning selle kohandamist valdkonnaüleselt ja majandusalaste arengukavadega;
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14. nõuab, et ELi eelarves võetaks kohustus eraldada struktuurilisel alusel piisavalt vahendeid 
ELi peamiste keskkonnaalaste eesmärkide saavutamiseks ning rahastataks erinevate ELi 
fondide kaudu keskkonnasõbralikke valdkondi, nagu energiasäästmine, taastuvenergia, 
säästev põllumajandus ning ühistransport, mis annavad oma panuse ELi majanduse 
tugevamaks ja vastupidavamaks muutmiseks;

15. jääb arvamusele, et bioloogilise mitmekesisuse ELi ja ülemaailmsete eesmärkide 
saavutamiseks peab Natura 2000 haldamise kaasrahastamine olema tagatud konkreetsete 
allikatega ELi uue eelarve raames; juhib tähelepanu asjaolule, et vastavalt ökosüsteemide 
ja bioloogilise mitmekesisuse majanduslikke aspekte käsitleva uuringu (TEEB) aruandele 
on bioloogilise mitmekesisuse kaitsesse tehtavatelt investeeringutelt saadav tulu kuni sada 
korda suurem kui kulu;

16. rõhutab vajadust kindlustada järgmises mitmeaastases finantsraamistikus pikaajaline 
rahaline toetus rahvatervisealastele prioriteetidele, tervise edendamisele ja haiguste 
ennetamisele, eelkõige ELi praeguse rahvatervise programmi strateegilise ja tõhusamalt 
juhitud järelmeetmete programmi abil;

17. tunnistab tervishoiu infrastruktuuri tehtud investeeringute positiivset mõju 
tervishoiusektori struktuursetele reformidele ning rõhutab vajadust säilitada ja tugevdada 
tervishoiu infrastruktuuri jaoks mõeldud struktuurifonde, mis toetavad 
tervishoiusüsteemide kohandumist ja innovatsiooni majanduskasvu ja säästva arengu 
nimel;

18. nõuab, et järgmise mitmeaastase finantsraamistikuga tagataks asjakohane väljaõppe, 
teadusuuringute ja ameti rahastamine, et edendada ELi terviklikku lähenemist 
toiduohutusele ning seega kindlustada pikaajaline ja kõrgetasemeline toiduohutus ning 
loomade tervishoid ja heaolu kõikjal ELis;

19. nõuab, et haridus ja elukestev õpe tunnistataks põhiteguriteks rahvatervise parandamisel;

20. rõhutab programmi LIFE+ tähtsust põhilise ELi vahendina, mis on täielikult pühendatud 
keskkonnaalasele rahastamisele, ning rõhutab selle tugevdamise vajadust tulevases 
finantsraamistikus ELi keskkonnaalaste eesmärkide saavutamiseks, edendades samal ajal 
sünergiat teiste ELi rahastamisvahenditega;

21. rõhutab, et Euroopa Kontrollikoda ja liikmesriikide pädevad ametiasutused peavad andma 
hinnangu mitte ainult Euroopa kulutuste seaduslikkusele, vaid ka nende tulemuslikkusele, 
ning sellele, milline on asjaomaste meetmete panus keskkonnaalaste eesmärkide 
saavutamisse;

22. kutsub komisjoni üles töötama järgmise finantsraamistiku jooksul välja ja esitama 
regulaarselt Euroopa Parlamendile eelarve täitmise tähtsamad kvalitatiivsed ja 
kvantitatiivsed tulemusnäitajad, täiendusena täitmata kulukohustustele ja lepinguga 
sidumata kulukohustustele;

23. nõuab tungivalt, et komisjon suurendaks järgmiste rahastamisvahendite tõhusust ja 
tulemuslikkust kvalitatiivsete tulemusnäitajate parema seire ja aruandluse abil;
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24. palub komisjonil esitada iga-aastased poliitikaeesmärgid, mida soovitakse saavutada 
järgmise finantsraamistiku jooksul ja mille abil oleks kergem finantsraamistiku lõppedes 
kontrollida saavutatud tulemusi.
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