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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. tuletab meelde oma seisukohta, et 
2021.–2027. aasta finantsraamistiku 
kliima- ja bioloogilise mitmekesisuse 
meetmete integreerimise sihtväärtused 
peavad olema kõrgemad kui parlamendi 
vaheraportis ette nähtud kulumäärad; seab 
seetõttu eesmärgiks saavutada 
2021. aastaks bioloogilise mitmekesisuse 
kulutuste vähemalt 10 % ja 
kliimaküsimuste süvalaiendamise kulutuste 
vähemalt 30 % osakaalu; kordab oma 
nõudmist töötada välja soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamise 
kontseptsioon, milles võetakse kokku 
soospetsiifiline teave eesmärkide, sisendite, 
väljundite ja tulemuste kohta, sealhulgas 
soolise võrdõiguslikkusega seotud 
rahastamiskohustused ning soolise 
võrdõiguslikkuse kulutuste jälgimise ja 
aruandluse metoodika;

6. tuletab meelde oma seisukohta, et 
2021.–2027. aasta finantsraamistiku 
kliima- ja bioloogilise mitmekesisuse 
meetmete integreerimise sihtväärtused 
peavad olema kõrgemad kui parlamendi 
vaheraportis ette nähtud kulumäärad; seab 
seetõttu eesmärgiks saavutada 2021. 
aastaks bioloogilise mitmekesisuse 
kulutuste 10 % ja kliimaküsimuste 
süvalaiendamise kulutuste 30 % osakaalu; 
kordab oma nõudmist töötada välja soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamise 
kontseptsioon, milles võetakse kokku 
soospetsiifiline teave eesmärkide, sisendite, 
väljundite ja tulemuste kohta, sealhulgas 
soolise võrdõiguslikkusega seotud 
rahastamiskohustused ning soolise 
võrdõiguslikkuse kulutuste jälgimise ja 
aruandluse metoodika;
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7. kordab oma üleskutset komisjonile 
kehtestada selged rahastamiskõlblikkuse 
kriteeriumid nii kliima kui ka bioloogilise 
mitmekesisusega seotud kulude uue range 
ja tervikliku metoodika jaoks 
raammääruste vormis, millega tagatakse, 
et nende kulueesmärkide saavutamisse 
panustamisel võetakse arvesse ainult neid 
projekte, mis vastavad 
määruse (EL) 2020/852 alusel välja 
töötatud asjakohastele tehnilistele 
sõelumiskriteeriumidele, vajaduse korral 
koos nendele vastavate 
parandusmeetmetega ning 
määruse (EL) 2020/852 artiklis 17 
osutatud põhimõtte „ei kahjusta oluliselt“ 
täieliku rakendamisega, et tagada, et liit 
täidab oma Pariisi kokkuleppest 
tulenevaid kohustusi ning järgib oma 
nõudmist, et järk-järgult kaotataks 
fossiilkütuste kaudsed toetused ja 
keelataks otsetoetused kogu liidu eelarves;

välja jäetud
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7. kordab oma üleskutset komisjonile 
kehtestada selged rahastamiskõlblikkuse 
kriteeriumid nii kliima kui ka bioloogilise 
mitmekesisusega seotud kulude uue range 
ja tervikliku metoodika jaoks 
raammääruste vormis, millega tagatakse, 
et nende kulueesmärkide saavutamisse 
panustamisel võetakse arvesse ainult neid 
projekte, mis vastavad 
määruse (EL) 2020/852 alusel välja 
töötatud asjakohastele tehnilistele 
sõelumiskriteeriumidele, vajaduse korral 
koos nendele vastavate 
parandusmeetmetega ning 
määruse (EL) 2020/852 artiklis 17 
osutatud põhimõtte „ei kahjusta oluliselt“ 
täieliku rakendamisega, et tagada, et liit 
täidab oma Pariisi kokkuleppest tulenevaid 
kohustusi ning järgib oma nõudmist, et 
järk-järgult kaotataks fossiilkütuste 
kaudsed toetused ja keelataks otsetoetused 
kogu liidu eelarves;

7. kordab oma üleskutset komisjonile 
kehtestada selged rahastamiskõlblikkuse 
kriteeriumid nii kliima kui ka bioloogilise 
mitmekesisusega seotud kulude uue range 
ja tervikliku metoodika jaoks sellise 
raamistiku vormis, mis hõlmaks põhimõtte 
„ei kahjusta oluliselt“ rakendamist, et 
tagada, et liit täidab oma Pariisi 
kokkuleppest tulenevaid kohustusi;
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20. rõhutab Euroopa ühendamise 
rahastu üliolulist rolli suure jõudlusega 
üleeuroopalise võrgu ja 
liikmesriikidevahelise ühendatuse 
arendamise edendamisel, eelkõige nende 
liikmesriikide puhul, kes toetavad kestlikku 
ja piiriülest liikuvust ning transpordi 
ümbersuunamist, et vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet 2030. aastaks 
60 %, toetada energia- ja 
transpordiprojekte üleminekul 
kliimaneutraalsele ja varustuskindlusega 
majandusele, võttes arvesse Euroopa 
saarepiirkondade ja äärealade erilist 
olukorda, ning rõhutada digiülemineku 
vajalikkust, sealhulgas töötajate oskuste 
täiendamise ja ümberõppe vajadust liidus; 
teeb seetõttu ettepaneku assigneeringuid 
oluliselt suurendada;

20. rõhutab Euroopa ühendamise 
rahastu üliolulist rolli suure jõudlusega 
üleeuroopalise võrgu ja 
liikmesriikidevahelise ühendatuse 
arendamise edendamisel, eelkõige nende 
liikmesriikide puhul, kes toetavad kestlikku 
ja piiriülest liikuvust ning transpordi 
ümbersuunamist, et toetada energia- ja 
transpordiprojekte üleminekul 
kliimaneutraalsele ja varustuskindlusega 
majandusele, võttes arvesse Euroopa 
saarepiirkondade ja äärealade erilist 
olukorda, ning rõhutada digiülemineku 
vajalikkust, sealhulgas töötajate oskuste 
täiendamise ja ümberõppe vajadust liidus; 
teeb seetõttu ettepaneku assigneeringuid 
oluliselt suurendada;
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

28. rõhutab, et programmile „EL 
tervise heaks“ tuleb kiiremas korras 
eraldada lisavahendeid, et aidata eelkõige 
täita COVID-19 kriisi ajal kindlaks tehtud 
suuri struktuurseid vajadusi, st määrata 
kindlaks peamised tegevusvaldkonnad, 
nagu riiklike tervishoiusüsteemide 
parandamine, tervisealase ebavõrdsuse 
vähendamine, ravimite ja muude kriisiga 
seotud toodete kättesaadavus ja 
taskukohasus, et tagada kättesaadavate ja 
ohutute seksuaal- ja reproduktiivtervise 
ning seonduvate õiguste teenuste pidev ja 
õigeaegne osutamine ning tugevdada muu 
hulgas liidu vähktõvevastast võitlust;

28. rõhutab, et programmile „EL 
tervise heaks“ tuleb kiiremas korras 
eraldada lisavahendeid, et aidata eelkõige 
täita COVID-19 kriisi ajal kindlaks tehtud 
suuri struktuurseid vajadusi, st määrata 
kindlaks peamised tegevusvaldkonnad, 
nagu riiklike tervishoiusüsteemide 
parandamine, tervisealase ebavõrdsuse 
vähendamine, ravimite ja muude kriisiga 
seotud toodete kättesaadavus ja 
taskukohasus, ning tugevdada muu hulgas 
liidu vähktõvevastast võitlust;
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

58. rõhutab liidu ühise julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika järkjärgulise kujundamise 
tähtsust; rõhutab, et kaitseküsimustes on 
Euroopa tasandi tõhustatud koostöö eriti 
tähtis, sest selle tulemusel ei suurene mitte 
ainult Euroopa ja selle kodanike julgeolek, 
vaid vähenevad ka kulud; nõuab, et 
Euroopa Kaitsefondile eraldataks rohkem 
raha, et igati edendada innovaatilise ja 
konkurentsivõimelise kaitsetööstuse baasi, 
mis aitab kaasa liidu hädavajalikule 
strateegilisele autonoomiale;

58. rõhutab liidu ühise julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika järkjärgulise kujundamise 
tähtsust; rõhutab, et kaitseküsimustes tuleb 
Euroopa tasandi koostööd tihendada, sest 
selle tulemusel ei suurene mitte ainult 
Euroopa ja selle kodanike julgeolek, vaid 
vähenevad ka kulud; nõuab, et Euroopa 
Kaitsefondile eraldataks rohkem raha, et 
igati edendada innovaatilise ja 
konkurentsivõimelise kaitsetööstuse baasi, 
mis aitab kaasa liidu hädavajalikule 
strateegilisele autonoomiale;
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