
AM\1241308ET.docx PE697.994v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

14.10.2021 A9-0281/43

Muudatusettepanek 43
Henrike Hahn
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Raport A9-0281/2021
Karlo Ressler, Damian Boeselager
mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2022. aasta üldeelarve projekti kohta
(11352/2021 – C9-0353/2021 – 2021/0227(BUD))

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. rõhutab, kui tähtis on toetada 
kliimameetmeid ja keskkonnakaitset 
2022. aastal asjakohastele liidu 
programmidele ja instrumentidele 
lisavahendite eraldamisega; toonitab taas, 
et kliimaküsimuste peavoolustamise 
vaimus tuleks kõigis poliitikavaldkondades 
teha suuremaid jõupingutusi, et saavutada 
kliimameetmetega seotud kulude 
üldeesmärk, mille kohaselt peavad need 
kogu mitmeaastase finantsraamistiku 
2021–2027 kehtivuse jooksul moodustama 
vähemalt 30 % liidu kogueelarvest ja 
Euroopa Liidu taasterahastu kulutustest; 
rõhutab lisaks, et pidevat tööd tuleb teha 
selleks, et mitmeaastase finantsraamistiku 
alusel igal aastal tehtavatest kulutustest 
nähtaks 2024. aastal 7,5 % ja alates 
2026. aastast 10 % ette bioloogilise 
mitmekesisuse eesmärkide saavutamiseks; 
nõuab kindlalt, et Euroopa Parlament 
kaasataks täielikult selliste kulutuste 
rakendamise ja jälgimise töökindlamate, 
läbipaistvamate ja terviklikumate 
meetodite väljatöötamisse, ning osaleb ka 
edaspidi pühendunult komisjoni ja 
nõukoguga peetavatel iga-aastastel 
konsultatsioonidel ja tehtavas tihedas 
koostöös, nagu on ette nähtud 
institutsioonidevahelises kokkuleppes; 
rõhutab, et rohelise kokkuleppe 
rakendamiseks on oluline, et rahalisi 
vahendeid eraldataks üksnes tegevustele, 

9. rõhutab, kui tähtis on toetada 
kliimameetmeid ja keskkonnakaitset 
2022. aastal asjakohastele liidu 
programmidele ja instrumentidele 
lisavahendite eraldamisega; toonitab taas, 
et kliimaküsimuste peavoolustamise 
vaimus tuleks kõigis poliitikavaldkondades 
teha suuremaid jõupingutusi, et saavutada 
kliimameetmetega seotud kulude 
üldeesmärk, mille kohaselt peavad need 
kogu mitmeaastase finantsraamistiku 
2021–2027 kehtivuse jooksul moodustama 
vähemalt 30 % liidu kogueelarvest ja 
Euroopa Liidu taasterahastu kulutustest; 
rõhutab lisaks, et pidevat tööd tuleb teha 
selleks, et mitmeaastase finantsraamistiku 
alusel igal aastal tehtavatest kulutustest 
nähtaks 2024. aastal 7,5 % ja alates 
2026. aastast 10 % ette bioloogilise 
mitmekesisuse eesmärkide saavutamiseks; 
rõhutab, et komisjon peab enne 
2023. aasta eelarveprojekti esitamist 
kindlaks määrama tulemusliku metoodika 
eelkõige elurikkuse vähenemise 
jälgimiseks, peatamiseks ja 
tagasipööramiseks, et tagada 
institutsioonidevahelises kokkuleppes 
2024. aastaks seatud eesmärgi tulemuslik 
saavutamine; nõuab kindlalt, et Euroopa 
Parlament kaasataks täielikult selliste 
kulutuste rakendamise ja jälgimise 
töökindlamate, läbipaistvamate ja 
terviklikumate meetodite väljatöötamisse, 
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mis on kooskõlas põhimõttega „ei kahjusta 
oluliselt“ ja Pariisi kokkuleppega;

ning osaleb ka edaspidi pühendunult 
komisjoni ja nõukoguga peetavatel iga-
aastastel konsultatsioonidel ja tehtavas 
tihedas koostöös, nagu on ette nähtud 
institutsioonidevahelises kokkuleppes; 
rõhutab, et rohelise kokkuleppe 
rakendamiseks on oluline, et rahalisi 
vahendeid eraldataks üksnes tegevustele, 
mis on kooskõlas põhimõttega „ei kahjusta 
oluliselt“ ja Pariisi kokkuleppega; rõhutab, 
et taaste- ja vastupidavusrahastu kohta 
avaldatud suuniseid tuleks käsitleda 
standardina kõigi muude sama laadi 
kulude puhul, eelkõige peaksid need 
olema ühtekuuluvuspoliitika rakendamise 
aluseks; tuletab meelde, et selle põhimõtte 
rakendamine elurikkuse puhul peab 
olema ulatuslikum ega tohi piirduda 
üksnes liidu asjakohase õigustiku täieliku 
järgimisega;
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10. tuletab meelde, et COVID-19 kriisi 
tagajärgedel on olnud naistele 
ebaproportsionaalselt suur mõju; rõhutab, 
kui tähtis on 2022. aasta eelarve puhul 
soolise aspekti arvestamine kõikides 
asjakohastes programmides ja sootundliku 
eelarvestamise rakendamine tagamaks, et 
naised ja mehed saaksid avaliku sektori 
kulutustest võrdselt kasu; kutsub sellega 
seoses komisjoni üles kiirendama tihedas 
koostöös Euroopa Parlamendiga mõjusa, 
läbipaistva ja tervikliku metoodika 
kasutuselevõtmist asjakohaste soolise 
võrdõiguslikkuse kulutuste mõõtmiseks, 
nagu on sätestatud institutsioonidevahelises 
kokkuleppes, et oleks võimalik näidata 
2022. aasta eelarve puhul käegakatsutavaid 
tulemusi ja laiendada seda metoodikat 
kõigile mitmeaastase finantsraamistiku 
programmidele; nõuab lisaks Euroopa 
soolise võrdõiguslikkuse strateegia 2020–
2025 kiiret rakendamist ja vajalike 
lisameetmete võtmist, eelkõige koolituse 
pakkumist ja algatuste tegemist, millega 
edendada soolist võrdõiguslikkust ja 
võidelda soolise kallutatuse vastu;

10. tuletab meelde, et COVID-19 kriisi 
tagajärgedel on olnud naistele 
ebaproportsionaalselt suur mõju; rõhutab, 
kui tähtis on 2022. aasta eelarve puhul 
soolise aspekti arvestamine kõikides 
asjakohastes programmides ja sootundliku 
eelarvestamise rakendamine tagamaks, et 
naised ja mehed saaksid avaliku sektori 
kulutustest võrdselt kasu; kutsub sellega 
seoses komisjoni üles kiirendama tihedas 
koostöös Euroopa Parlamendiga mõjusa, 
läbipaistva ja tervikliku metoodika 
kasutuselevõtmist asjakohaste soolise 
võrdõiguslikkuse kulutuste mõõtmiseks, 
nagu on sätestatud institutsioonidevahelises 
kokkuleppes, et oleks võimalik näidata 
2022. aasta eelarve puhul käegakatsutavaid 
tulemusi ja laiendada seda metoodikat 
kõigile mitmeaastase finantsraamistiku 
programmidele ning nõuab sellega seoses 
eelkõige andmete süstemaatilist ja 
ulatuslikku kogumist ja analüüsimist 
kõigi liidu poliitikavaldkondade ja 
programmide kontekstis, et mõõta nende 
vastavat mõju soolisele võrdõiguslikkusele 
kõigis aspektides ning eelarve 
ettevalmistamise, seire, rakendamise ja 
hindamise kõigis etappides; nõuab lisaks 
Euroopa soolise võrdõiguslikkuse 
strateegia 2020–2025 kiiret rakendamist ja 
vajalike lisameetmete võtmist, eelkõige 
koolituse pakkumist ja algatuste tegemist, 
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millega edendada soolist võrdõiguslikkust 
ja võidelda soolise kallutatuse vastu;
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14. rõhutab, et Euroopa ühendamise 
rahastul on äärmiselt oluline roll 
kvaliteetsete, kestlike, taskukohaste ja 
omavahel ühendatud üleeuroopaliste 
transpordi-, energia- ja digivõrkude 
rajamisel ning seetõttu on see liidu 
majanduse tugevdamiseks ning rohe- ja 
digiülemineku õnnestumiseks tehtavate 
jõupingutuste keskmes; tuletab meelde, et 
Euroopa ühendamise rahastu annab väga 
suure panuse niisuguse üldise eesmärgi 
saavutamisse, milleks on eraldada 
vähemalt 30 % mitmeaastasest 
finantsraamistikust ja taasterahastust „Next 
Generation EU“ kliimameetmetega seotud 
kulude tarbeks; kordab, et Euroopa 
ühendamise rahastul on oluline roll kogu 
liidu territooriumil majandusliku, sotsiaalse 
ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
suurendamisel ning omavahelise 
ühendatuse edendamisel; teeb seetõttu 
ettepaneku suurendada Euroopa 
ühendamise rahastu kõigi kolme haru 
rahastamist kulukohustuste assigneeringute 
osas eelarveprojekti tasemega võrreldes 
kokku 207,3 miljoni euro võrra;

14. rõhutab, et Euroopa ühendamise 
rahastul on äärmiselt oluline roll 
kvaliteetsete, kestlike, taskukohaste ja 
omavahel ühendatud üleeuroopaliste 
transpordi-, energia- ja digivõrkude 
rajamisel ning seetõttu on see liidu 
majanduse tugevdamiseks ning rohe- ja 
digiülemineku õnnestumiseks tehtavate 
jõupingutuste keskmes; tuletab meelde, et 
Euroopa ühendamise rahastu annab väga 
suure panuse niisuguse üldise eesmärgi 
saavutamisse, milleks on eraldada 
vähemalt 30 % mitmeaastasest 
finantsraamistikust ja taasterahastust „Next 
Generation EU“ kliimameetmetega seotud 
kulude tarbeks; kordab, et Euroopa 
ühendamise rahastul on oluline roll kogu 
liidu territooriumil majandusliku, sotsiaalse 
ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
suurendamisel ning omavahelise 
ühendatuse edendamisel; rõhutab vajadust 
jätkata kestliku kohaliku ja piirkondliku 
ühistranspordi, sealhulgas Euroopa 
koolidele mõeldud elektriliste koolibusside 
kui kliimamuutuste vastu võitlemise 
juhtprojektide, ning muude säästvate 
ühistransporditeenuste toetamist; teeb 
seetõttu ettepaneku suurendada Euroopa 
ühendamise rahastu kõigi kolme haru 
rahastamist kulukohustuste assigneeringute 
osas eelarveprojekti tasemega võrreldes 
kokku 207,3 miljoni euro võrra;
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