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Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa Parlamendi kontrolli kohta riiklike taaste- 
ja vastupidavuskavade komisjoni ja nõukogu poolse käimasoleva hindamise üle 
(2021/2738(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. veebruari 2021. aasta 
määrust (EL) 2021/241, millega luuakse taaste- ja vastupidavusrahastu1 (edaspidi 
„taaste- ja vastupidavusrahastu määrus“),

– võttes arvesse oma 20. mai 2021. aasta resolutsiooni Euroopa Parlamendi õiguse kohta 
saada teavet riiklike taaste- ja vastupidavuskavade käimasoleva hindamise kohta2,

– võttes arvesse taaste- ja vastupidavusrahastu määruse artikleid 18, 19 ja 20,

– võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud taaste- ja 
vastupidavusrahastu määruse kohaselt hindab komisjon liikmesriikide taaste- ja 
vastupidavuskavasid või vajaduse korral nende ajakohastatud versiooni, mille 
liikmesriik on esitanud kahe kuu jooksul alates nende ametlikust esitamisest, ning teeb 
ettepaneku võtta vastu nõukogu rakendusotsus;

B. arvestades, et taaste- ja vastupidavusrahastu määrus on oma mahu ja 
rahastamisvahendite poolest enneolematu instrument; arvestades, et komisjon valmistub 
emiteerima võlakirju, sest kõik liikmesriigid on omavahendeid käsitleva otsuse3 
praeguseks edukalt ratifitseerinud;

C. arvestades, et komisjon võtab arvesse kõiki elemente, mis tulenevad taaste- ja 
vastupidavusalase dialoogi käigus väljendatud seisukohtadest, sealhulgas Euroopa 
Parlamendi resolutsioone, mis on äärmiselt oluline element taaste- ja 
vastupidavusrahastu rakendamise üle teostatava demokraatliku ja parlamentaarse 
kontrolli jaoks ning võimalik ainult parlamendi täielikul kaasamisel kõigis etappides;

D. arvestades, et taaste- ja vastupidavusrahastu määruse artikliga 26 pannakse alus taaste- 
ja vastupidavusdialoogile, et selle abil tagada suurem läbipaistvus ja vastutus ning 
selleks, et komisjon annaks Euroopa Parlamendile teavet muu hulgas liikmesriikide 
taaste- ja vastupidavuskavade ning nende hindamise kohta;

E. arvestades, et Euroopa Parlament on korduvalt kutsunud komisjoni andma taaste- ja 
vastupidavusdialoogi raames teavet, sh kirjalikult, riiklike taaste- ja vastupidavuskavade 

1 ELT L 57, 18.2.2021, lk 17.
2 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2021)0257.
3 Nõukogu 14. detsembri 2020. aasta otsus (EL, Euratom) 2020/2053, mis käsitleb Euroopa Liidu omavahendite 
süsteemi (ELT L 424, 15.12.2020, lk 1).
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hindamise seisu kohta;

F. arvestades, et reeglina oleksid liikmesriigid pidanud esitama komisjonile oma riikliku 
taaste- ja vastupidavuskava 30. aprilliks 2021; arvestades, et praeguseks on komisjonile 
oma taaste- ja vastupidavuskava esitanud 23 liikmesriiki;

G. arvestades, et komisjon on edastanud esitatud riiklikud taaste- ja vastupidavuskavad ka 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule;

H. arvestades, et Euroopa Parlamendi täiskogul toimus 18. mail 2021 arutelu Euroopa 
Parlamendi õiguse kohta saada teavet riiklike taaste- ja vastupidavuskavade 
käimasoleva hindamise kohta;

I. arvestades, et 20. mail 2021 võttis Euroopa Parlament väga suure häälteenamusega 
vastu resolutsiooni Euroopa Parlamendi õiguse kohta saada teavet riiklike taaste- ja 
vastupidavuskavade käimasoleva hindamise kohta;

J. arvestades, et 20. jaanuaril 2021 avaldasid Regioonide Komitee ning Euroopa Kohalike 
ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu oma sihtotstarbelise konsultatsiooni 
„Omavalitsuste, linnade ja piirkondade kaasamine riiklike taaste- ja vastupidavuskavade 
koostamisse“ tulemused;

K. arvestades, et taaste- ja vastupidavusrahastu määrusele järgnenud delegeeritud 
õigusaktide eelnõud, s.o delegeeritud õigusakt taaste ja vastupidavuse tulemustabeli 
kohta ning delegeeritud õigusakt, milles sätestatakse ühised näitajad rahastu 
edusammudest aru andmiseks ja sotsiaalsete kulude aruandlusmetoodika, ei vasta 
Euroopa Parlamendi ootustele;

1. nõuab, et komisjon kohaldaks riiklike taaste- ja vastupidavuskavade hindamisel täpselt 
taaste- ja vastupidavusrahastu määruse sätteid ja mõtet, ning peab kiiduväärseks 
komisjoni jõupingutusi tagada riiklike taaste- ja vastupidavuskavadega seotud 
asjakohaste nõukogu rakendusotsuste kiire vastuvõtmine enne suve, samuti komisjoni 
pidevat koostööd liikmesriikidega, et aidata neil koostada kvaliteetseid kavasid;

2. väljendab heameelt seoses kirjalike vastustega Euroopa Parlamendi esitatud kirjalikele 
küsimustele; ootab komisjonilt peagi vastuseid maatriksile, mille parlament hiljuti esitas 
ja mis sisaldab kõigi esitatud kavade kvantitatiivset ja kvalitatiivset hinnangut;

3. palub komisjonil hinnata riiklikke kavasid vastavalt taaste- ja vastupidavusrahastu 
määruses sätestatud kriteeriumidele; tuletab komisjonile meelde, et kavade hindamisel 
ei tohi teha poliitilisi järeleandmisi, ning ootab, et komisjon lükkaks tagasi iga riikliku 
kava, mis ei vasta hindamissüsteemis esitatud ootustele; julgustab komisjoni võtma ette 
kavade põhjaliku ja igakülgse hindamise, tagades samas distantseerumise asjaolust, et ta 
oli enne kavade esitamist tihedalt kaasatud nende väljatöötamisse; soovib, et riiklikud 
sidusrühmad oleksid kaasatud samal määral;

4. rõhutab, et taaste- ja vastupidavusrahastu annab paljudele liikmesriikidele 
märkimisväärse võimaluse mitte ainult vahetust kriisist toibuda, vaid ka suunata oma 
majandus uuele kasvuteele; rõhutab, et ambitsioonikad kavad ja usaldusväärne 
elluviimine on väga olulised, et seda võimalust mitte käest lasta; väljendab muret, et 
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kõik liikmesriigid ei pruugi oma vastavate kavade kvaliteedi tõttu suuta käesolevat 
võimalust täielikult ära kasutada; on veendunud, et taaste- ja vastupidavusrahastu ei tohi 
olla käest lastud võimalus või tähendada tegevust „nii nagu tavaliselt“;

5. väljendab heameelt selle üle, et komisjoni esitatud teabe kohaselt vastavad kõik 
ametlikult esitatud kavad kliima- ja digivaldkonna investeerimise eesmärkidele; kutsub 
komisjoni üles hindama ka kavandatud investeeringute kvalitatiivset külge, tagamaks 
nende vastavust nii kvantitatiivsetele kui ka kvalitatiivsetele eesmärkidele;

6. väljendab muret paljude riiklike kavade tasakaalustamatuse pärast, mis toetuvad suurel 
määral investeeringutele, kuid jäävad struktuurireformide valdkonnas ebapiisavaks; 
palub komisjonil tagada riiklike kavade tugev sidusus Euroopa poolaasta riigipõhiste 
soovitustega; nõuab, et komisjon pööraks erilist tähelepanu selle tagamisele, et 
kavandatud reformid oleksid tegelikud ega pööraks tagasi varasemaid 
ambitsioonikamaid reforme; on lisaks seisukohal, et komisjon peab ergutama 
liikmesriike esitama ja rakendama ambitsioonikaid reforme kohe taaste- ja 
vastupidavusrahastu rahastamisperioodi algusest;

7. väljendab pettumust, et paljudes riiklikes taaste- ja vastupidavuskavades keskendutakse 
järgmise põlvkonna investeeringute ja reformide asemel lühiajalistele investeeringutele;

8. kinnitab, et taaste- ja vastupidavusrahastust ei rahastata korduvaid riiklikke kulutusi, 
näiteks püsivaid maksusoodustusi; kutsub komisjoni üles hindama seda kriteeriumi 
terviklikult ja võtma arvesse taastamiskavade ja muude riiklike programmide vahelist 
asendusmõju;

9. märgib, et Euroopa lisaväärtuse realiseerumiseks ei piisa sellest, et taaste- ja 
vastupidavusrahastu on ELi algatus; juhib tähelepanu sellele, et rohkem kui ühte 
liikmesriiki hõlmavad piiriülesed projektid oleksid parim viis Euroopa lisaväärtuse ja 
sellega seotud ülekanduva mõju kindlustamiseks; peab kahetsusväärseks asjaolu, et 
vähesed riiklikud kavad sisaldavad tõelisi piiriüleseid projekte, eriti seetõttu, et 
piiriülesed projektid on energialiidu ja digitaalse liidu jaoks üliolulised; palub 
komisjonil liikmesriike julgustada, et nad soodustaksid taaste- ja vastupidavusrahastust 
rahastatavaid piiriüleseid projekte;

10. tuletab meelde, et taastumine tuleks saavutada ning liidu ja selle liikmesriikide 
vastupidavust tuleks suurendada selliseid meetmeid toetades, mis on seotud Euroopa 
jaoks oluliste poliitikavaldkondadega, mis on jagatud kuude sambasse; tuletab 
komisjonile meelde vajadust tagada, et liikmesriigid pööraksid tähelepanu kõigile 
kuuele sambale; märgib, et on liikmesriike, kes ei kavatse üldse investeerida 
digitaristusse;

11. tuletab meelde, et liikmesriigid peaksid oma kavades nägema digivõimekusse ja 
digitaalsesse ühendatusesse tehtavate investeeringute puhul ette julgeolekualase 
enesehindamise, mis põhineb objektiivsetel ühistel kriteeriumidel ja mille käigus 
tehakse kindlaks võimalikud julgeolekuprobleemid ja kirjeldatakse, kuidas need 
probleemid kavatsetakse lahendada, et täita asjakohaseid liidu ja riigi õigusnorme; palub 
komisjonil tagada, et selline hinnang esitataks kõigis selliseid investeeringuid 
sisaldavates riiklikes kavades ning et vastavad investeeringud ei oleks vastuolus liidu 
strateegiliste huvidega;
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12. nõuab, et taaste- ja vastupidavuskavade projektid peavad investeerima inimestesse, et 
saavutada taasterahastu „NextGenerationEU“ ühised eesmärgid; rõhutab, et selleks on 
taaste- ja vastupidavusrahastu kuuendasse sambasse lisatud hariduse ja oskustega seotud 
reformid ja investeeringud; kutsub liikmesriike ja komisjoni üles tagama, et taaste- ja 
vastupidavuskavad käiksid käsikäes põhjalikumate meetmetega, investeerimaks 
haridusse ja oskustesse, sealhulgas digioskustesse, oskuste täiendamisse, ümberõppesse 
ja aktiivse tööjõu ümberõppesse, töötute integratsiooniprogrammidesse, laste ja noorte 
juurdepääsu ja võimalustesse investeerimise poliitikasse ning põlvkondadevahelist lõhet 
ületavasse poliitikasse, eesmärgiga maksimeerida investeeringute lisaväärtust tuleviku 
jaoks;

13. kordab, et taaste- ja vastupidavusrahastu on loodud selleks, et toetada projekte, milles 
järgitakse liidu rahastamise täiendavuse põhimõtet; taunib asjaolu, et paljud 
liikmesriigid on kasutanud liigselt tagasiulatuva kohaldamise klauslit, et hõlmata 
projekte alates 2020. aasta veebruarist; märgib, et tehniliselt võttes on see seaduslik, 
kuid rikub taaste- ja vastupidavusrahastu määruse mõtet; tuletab komisjonile meelde, et 
investeeringutega peaksid kaasnema reformid, ning nõuab komisjonilt selle tagamist, et 
kõigi heakskiidetud tagasiulatuvate investeeringutega kaasneksid vastavad selgete 
eesmärkide ja sihtidega reformid; märgib, et kui taaste- ja vastupidavusrahastust 
rahastatavate projektide hulgas ei ole teisi projekte tõeliselt täiendavad projekte, võib 
rahastu makromajanduslik mõju jääda piiratuks;

14. peab kahetsusväärseks asjaolu, et riiklikke taaste- ja vastupidavuskavasid ei 
koordineerita piisavalt partnerluslepingute ja ELi programmidega, näiteks programmiga 
„InvestEU“; nõuab, et loodaks koostoime ja vastastikune täiendavus taaste- ja 
vastupidavusrahastu ning partnerluslepingute ja programmi „InvestEU“ vahel; taunib 
asjaolu, et liikmesriigid kasutavad harva „InvestEU“ riiklikku osa, mis võiks eelkõige 
soodustada VKEde maksevõime toetamise vahendite loomist; kordab, et VKEde 
kaasamine kavade rakendamisse on üks taaste- ja vastupidavusrahastu edukuse 
võtmetegureid;

15. kutsub liikmesriike üles koguma ja salvestama andmeid lõplike vahendite saajate ja 
toetusesaajate ning taaste- ja vastupidavusrahastust rahastatavate projektide eesmärkide, 
summa ja asukoha kohta standardses elektroonilises ja koostalitlusvõimelises 
vormingus ning kasutama ühtset andmekaevevahendit, mille teeb kättesaadavaks 
komisjon; kutsub sellega seoses komisjoni üles viima võimalikult kiiresti lõpule ühtse 
andmekaevevahendi väljatöötamise; tuletab meelde, et taaste- ja vastupidavusrahastu 
määruse artikli 22 lõikes 2 on sätestatud liikmesriikide kohustused koguda standarditud 
kategooriatesse kuuluvaid andmeid ja tagada nendele juurdepääs; tuletab komisjonile 
meelde, et need kohustused tuleb tagada auditeerimiseks ja kontrollimiseks ning taaste- 
ja vastupidavuskavade kohaste reformide ja investeerimisprojektide rakendamise 
meetmetega seotud vahendite kasutamise kohta võrreldava teabe esitamiseks; tuletab 
komisjonile ühtlasi meelde vajadust tagada lõplike toetusesaajate läbipaistvus ning 
asjakohane kord topeltrahastamise vältimiseks;

16. märgib, et vähesed liikmesriigid on otsustanud oma riiklike taaste- ja 
vastupidavuskavade jaoks kombineerida rahastamist toetuste ja laenude abil; väljendab 
sügavat muret selle pärast, et taotlusi ei kavatseta esitada suurele osale laenuosast (seega 
ka taaste- ja vastupidavusrahastust endast), mis kujutaks endast käestlastud võimalust, 
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võttes eelkõige arvesse kogemusi struktuurifondide vähese kasutamisega;

17. hoiatab, et komisjon peaks oma hinnangus tagama, et riiklikud taaste- ja 
vastupidavuskavad ei sisalda projekte, mis on varem tagasi lükatud;

18. tuletab komisjonile meelde oma nõudmist, et ta täidaks taaste- ja vastupidavusrahastu 
määrusest tulenevad kohustused anda parlamendile kogu asjakohane teave taaste- ja 
vastupidavusrahastu määruse rakendamise seisu kohta ning võtta arvesse kõiki taaste- ja 
vastupidavusdialoogi käigus väljendatud seisukohtadest tulenevaid asjaolusid, 
sealhulgas asjaomastes komisjonides ja täiskogu resolutsioonides esitatud seisukohti; 
väljendab heameelt, et komisjon on suurendanud pingutusi anda Euroopa Parlamendiga 
korrapäraselt toimuvatel kohtumistel asjakohast teavet;

19. kordab, et nõuetekohase demokraatliku järelevalve ja parlamentaarse kontrolli 
tagamiseks taaste- ja vastupidavusrahastu rakendamise üle ning suurema läbipaistvuse 
ja demokraatliku vastutuse tagamiseks peab komisjon teavitama Euroopa Parlamenti 
korrapäraselt suuliselt ja kirjalikult riiklike taaste- ja vastupidavuskavade hindamise 
seisust; rõhutab veel kord, et kooskõlas taaste- ja vastupidavusrahastu määrusega on 
Euroopa Parlamendil õigus saada sellist teavet taaste- ja vastupidavusalase dialoogi 
raames;

20. kordab oma üleskutset komisjonile esitada kogu asjakohane taustteave ning kokkuvõte 
esitatud kavades sisalduvatest reformidest ja investeeringutest seoses kohaldamisalaga, 
mis põhineb kuuel sambal (sealhulgas üld- ja erieesmärgid ning horisontaalsed 
põhimõtted) ning taaste- ja vastupidavusrahastu määruses sätestatud 11 
hindamiskriteeriumil;

21. peab kiiduväärseks, et komisjon võtab vastu dokumentide masintõlkeid, kuid kordab 
oma ootust, et teave, sealhulgas liikmesriikide esitatud dokumentide olemasolevad 
tõlked, tuleks esitada kergesti arusaadavas ja võrreldavas vormis;

22. on kindel, et kavadele antud esialgse hinnangu jagamine ei määra eelnevalt ära 
menetluse tulemust; on seisukohal, et see tõstaks taaste- ja vastupidavusalase dialoogi 
taset, kuna enamik riiklikke taaste- ja vastupidavuskavasid on esitamise hetkel juba 
lõplikus valmimisjärgus ja kiidetakse tõenäoliselt heaks;

23. tuletab komisjonile meelde täieliku läbipaistvuse ja vastutuse vajalikkust, et tagada 
taaste- ja vastupidavusrahastu demokraatlik legitiimsus ja sellega seotud kodanike 
isevastutus ning seda suurendada;

24. peab kahetsusväärseks asjaolu, et paljud liikmesriigid ei kaasanud piirkondlikke ja 
kohalikke omavalitsusi kavade koostamisse või kaasasid neid ebapiisavalt; peab 
kahetsusväärseks ka asjaolu, et mõnel juhul ei ole piisavalt kaasatud ega teavitatud isegi 
liikmesriikide parlamente;

25. tuletab meelde, et taaste- ja vastupidavusrahastu määruse artikli 18 lõike 4 punkti q 
kohaselt peaks riiklikes taaste- ja vastupidavuskavades sisalduma „nende 
konsultatsioonide kokkuvõte, mis on läbi viidud kooskõlas riigisisese õigusraamistikuga 
kohalike ja piirkondlike omavalitsuste, sotsiaalpartnerite, kodanikuühiskonna 
organisatsioonide, noorteorganisatsioonide ja muude sidusrühmadega, ning selgitus 
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selle kohta, kuidas on sidusrühmade seisukohti taaste- ja vastupidavuskavas arvesse 
võetud“; kutsub komisjoni üles ergutama liikmesriike konsulteerima kõigi riiklike 
sidusrühmadega ning tagama kodanikuühiskonna ning kohalike ja piirkondlike 
omavalitsuste kaasamise kavade rakendamisse ja eelkõige nende seiresse, et tagada 
tulevaste võimalike muudatuste või uute kavade puhul konsultatsioonide korraldamine;

26. nõuab, et komisjon kehtestaks põhjalikud kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed 
rakendamisjärelevalve mehhanismid, et teostada täpset ja tõhusat järelevalvet riiklike 
taaste- ja vastupidavuskavade täitmise üle; väljendab muret taaste- ja 
vastupidavusrahastu rahastamise suunamiseks riiklikul tasandil kasutusele võetud 
vahendite pikaajalise kestlikkuse pärast ELi pikaajaliste poliitiliste eesmärkide 
saavutamise seisukohast;

27. palub komisjonil tagada täielik läbipaistvus ajakavas, mida kasutatakse taaste- ja 
vastupidavusrahastu määruse järel vastu võetavate delegeeritud õigusaktide 
heakskiitmisel, st niisuguste delegeeritud õigusaktide heakskiitmisel, milles käsitletakse 
taaste ja vastupidavuse tulemustabelit ning sotsiaalsete kulude (sh lastele ja noortele 
tehtavate kulutuste) aruandlusmetoodikat ja milles sätestatakse ühised näitajad taaste- ja 
vastupidavusrahastu edusammudest aru andmiseks, ning võtta arvesse taaste- ja 
vastupidavusdialoogi asjakohaseid elemente;

28. väljendab heameelt delegeeritud õigusaktide eelnõude kättesaamise üle, kuid on 
veendunud, et komisjon ületab neis eelnõudes nii oma vormilisi kui ka sisulisi volitusi; 
nõuab, et komisjon võtaks muudetud eelnõudes nõuetekohaselt arvesse parlamendi 
märkusi; kordab oma nõudmist nende delegeeritud õigusaktide kiireks heakskiitmiseks 
enne suvepuhkust;

29. nõuab komisjonilt selle tagamist, et enne nõukogu rakendusotsustes ning riiklikes 
taaste- ja vastupidavuskavades kokku lepitud eesmärkide ja sihtide täitmise hindamist 
esitataks parlamendile esialgsed järeldused eesmärkide ja sihtide täitmise kohta, nagu 
on nõutud taaste- ja vastupidavusrahastu määruse artikli 25 lõikes 4;

30. tuletab nõukogule meelde, et „[n]õukogu ettevalmistavates organites peetud arutelude 
asjakohaseid tulemusi jagatakse Euroopa Parlamendi pädeva komisjoniga“, eriti 
rakendusotsuste vastuvõtmise etapis;

31. kutsub komisjoni üles järgima taaste- ja vastupidavusdialoogide käigus ka edaspidi 
avatud, läbipaistvat ja konstruktiivset lähenemisviisi;

32. nõuab, et komisjon tagaks, et riiklikud taaste- ja vastupidavuskavad sisaldaksid sätteid, 
millega tagatakse, et liidu rahaliste vahendite saajad märgivad ära nende vahendite 
päritolu ja tagavad liidu rahastamise nähtavuse, näidates seda võimaluse korral liidu 
embleemi ja raha päritolu kajastava märke „rahastanud Euroopa Liit – 
NextGenerationEU“ abil;

33. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, Euroopa 
Ülemkogule ja komisjonile.
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