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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

kestliku Euroopa investeerimiskava kohta – kuidas rahastada rohelist kokkulepet
(2020/2058(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni 14. jaanuari 2020. aasta teatist „Kestliku Euroopa 
investeerimiskava. Euroopa rohelise kokkuleppe investeerimiskava“ 
(COM(2020)0021),

– võttes arvesse komisjoni 11. detsembri 2019. aasta teatist „Euroopa roheline kokkulepe“ 
(COM(2019)0640) ja oma 15. jaanuari 2020. aasta resolutsiooni selle kohta1,

– võttes arvesse komisjoni 2. mai 2018. aasta ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus, 
millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021–2027 
(COM(2018)0322), ja 28. mai 2020. aasta muudetud ettepanekut (COM(2020)0443) 
ning 28. mai 2020. aasta muudetud ettepanekut võtta vastu otsus Euroopa Liidu 
omavahendite süsteemi kohta (COM(2020)0445),

– võttes arvesse komisjoni 27. mai 2020. aasta teatist „Euroopa võimalus: parandame 
vead ja teeme ettevalmistusi järgmise põlvkonna jaoks“ (COM(2020)0456) ja sellele 
lisatud seadusandlikke ettepanekuid,

– võttes arvesse 14. märtsi 2018. aasta direktiivi (EL) 2018/410, millega muudetakse 
direktiivi 2003/87/EÜ, eesmärgiga hoogustada heitkoguste kulutõhusat vähendamist ja 
süsinikdioksiidiheite vähendamist toetavaid investeeringuid, ning otsust (EL) 
2015/18142, mis hõlmab moderniseerimis- ja innovatsioonifonde,

– võttes arvesse oma 14. novembri 2018. aasta vaheraportit mitmeaastase 
finantsraamistiku 2021–2027 kohta – parlamendi seisukoht kokkuleppe saavutamiseks3,

– võttes arvesse oma 10. oktoobri 2019. aasta resolutsiooni 2021.–2027. aasta 
mitmeaastase finantsraamistiku ja omavahendite kohta: aeg täita kodanike ootused4,

– võttes arvesse oma 18. detsembri 2019. aasta resolutsiooni õiglase maksustamise kohta 
globaalses digitaalmajanduses: BEPS 2.05,

– võttes arvesse oma 17. aprilli 2020. aasta resolutsiooni ELi kooskõlastatud meetmete 
kohta võitluses COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu6,

1 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0005.
2 ELT L 76, 19.3.2018, lk 3.
3 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0449.
4 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2019)0032.
5 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2019)0102.
6 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0054.
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– võttes arvesse oma 15. mai 2020. aasta resolutsiooni järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku, omavahendite ja majanduse taastamise kava kohta7,

– võttes arvesse kõrgetasemelise omavahendite töörühma lõpparuannet ja soovitusi,

– võttes arvesse kestliku rahanduse kõrgetasemelise eksperdirühma lõpparuannet,

– võttes arvesse komisjoni 8. märtsi 2018. aasta teatist „Tegevuskava: Jätkusuutliku 
majanduskasvu rahastamine“ (COM(2018)0097),

– võttes arvesse oma 29. mai 2018. aasta resolutsiooni jätkusuutliku rahastamise kohta8,

– võttes arvesse komisjoni 2020. aasta kevadprognoosi Euroopa majanduse kohta,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut (ELi toimimise leping),

– võttes arvesse kodukorra artikli 58 kohaseid eelarvekomisjoni ning majandus- ja 
rahanduskomisjoni ühisarutelusid,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 54,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni, transpordi- ja 
turismikomisjoni, põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni ning kultuuri- ja 
hariduskomisjoni arvamusi,

– võttes arvesse eelarvekomisjoni ning majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A9-
0000/2020),

1. tunneb heameelt kestliku Euroopa investeerimiskava üle, mis on kesksel kohal rohelise 
kokkuleppe edu ning kestlikumale ja vastupidavamale majandusele ülemineku 
tagamisel; 

2. väljendab heameelt komisjoni ELi majanduse taastamise kava üle, mille keskmes on 
Euroopa roheline kokkulepe; toetab selle aluspõhimõtet, et avaliku sektori 
investeeringute puhul peetakse kinni lubadusest mitte tekitada kahju; rõhutab, et 
riiklikud taaste- ja vastupidavuskavad peaksid aitama ELil vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet 2030. aastaks 50 %–55 % võrreldes 1990. aasta tasemega 
ning saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsuse;

3. rõhutab, et edu ELi kliimaneutraalsuse eesmärgi saavutamisel sõltub rahastamise 
piisavusest;

4. peab küsitavaks seda, kas kestliku Euroopa investeerimiskava võimaldab selle praegusel 
kujul võtta 2030. aastaks kasutusele 1 triljon eurot, võttes arvesse COVID-19 kriisi 
järgseid negatiivseid majandusväljavaateid; palub komisjonil tagada täielik läbipaistvus 
rahastamist puudutavates küsimustes, nagu optimistlik finantsvõimendus või selguse 
puudumine teatavate summade ekstrapoleerimisel; peab küsitavaks ka seda, kuidas uus 
mitmeaastane finantsraamistik, nagu komisjon seda kavandab oma 27. ja 28. mai 2020. 

7 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0124.
8 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0215.

https://www.europarl.europa.eu/committees/et/agri
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aasta muudetud ettepanekutes, võimaldaks kestliku Euroopa investeerimiskava 
eesmärke saavutada;

5. soovib, et tagataks, et kestliku Euroopa investeerimiskavast eraldatavad rahalised 
vahendid suunatakse ELi ja liikmesriikide tasandil poliitikavaldkondadesse ja 
programmidesse, millel on suurim potentsiaal aidata kaasa kliimamuutuste vastasele 
võitlusele, ning ootab huviga komisjoni tulevast kliimaseire metoodikat, milles 
kasutatakse asjakohaselt ELi taksonoomiaga kehtestatud kriteeriume;

6. on veendunud, et avaliku ja erasektori rahastamisel tuleks järgida ELi taksonoomiat ja 
põhimõtet „ei kahjusta oluliselt“, tagamaks, et ELi poliitika ja rahastamine, sealhulgas 
ELi eelarve, taasterahastu „NextGenerationEU“ kaudu rahastatavad programmid, 
Euroopa poolaasta ja EIP poolne rahastamine ei aita kaasa eesmärkidele, projektidele ja 
tegevustele, millega oluliselt kahjustatakse sotsiaalsete või keskkonnaalaste eesmärkide 
saavutamist;

7. nõuab, et järk-järgult lõpetataks avaliku ja erasektori investeeringud väga saastavatesse 
ja kahjulikesse tööstusharudesse, mille jaoks on olemas majanduslikult teostatavad 
alternatiivid, austades samal ajal täielikult liikmesriikide õigust valida oma 
energiaallikate jaotus;

ELi eelarve: rahaliste vahendite suunamine, kasutuselevõtmine ja hoogustamine 

8. rõhutab ELi eelarve keskset rolli kestliku Euroopa investeerimiskava elluviimisel; 
kordab oma pikaaegset seisukohta, et uusi algatusi tuleks alati rahastada täiendavatest 
assigneeringutest ja need ei tohiks negatiivselt mõjutada teisi poliitikavaldkondi;

9. toonitab asjaolu, et Pariisi kokkuleppest tulenevate kohustuste täitmiseks peaks ELi 
panust kliimaeesmärkide saavutamisse toetama kliimaga seotud kulutuste 
ambitsioonikas osakaal ELi eelarves, mis ületab mitmeaastase finantsraamistiku 2021–
2027 jooksul eesmärgiks seatud vähemalt 25 % suurust ning võimalikult kiiresti ja 
hiljemalt 2027. aastaks 30 % suurust kulumäära;

10. tunneb heameelt ettepaneku üle täiendada õiglase ülemineku fondi, muu hulgas 
taasterahastu „NextGenerationEU“ täiendavate vahenditega, ning õiglase ülemineku 
mehhanismi kahe täiendava samba üle, nimelt programmi „InvestEU“ sihtotstarbelise 
kava ja avaliku sektori laenurahastu üle, mis aitavad leevendada kliimaneutraalsusele 
ülemineku majanduslikku mõju ELi kõige haavatavamate piirkondade jaoks;

11. tunneb heameelt programmi „InvestEU“ rolli üle kestliku Euroopa investeerimiskava 
elluviimisel ja toimimisel ning on seisukohal, et see peaks olema liidu majanduse 
rohelise, õiglase ja vastupanuvõimelise taastamise keskmes; tunneb seetõttu heameelt 
komisjoni ettepaneku üle suurendada programmi mahtu ja ulatust; tunneb heameelt 
ettepaneku üle luua programmi „InvestEU“ raames strateegiliste investeeringute 
rahastamisvahend, et edendada kestlikke investeeringuid võtmetähtsusega 
tehnoloogiatesse ja väärtusahelatesse;

12. märgib, et innovatsioonifond ja moderniseerimisfond peaksid andma säästvasse 
üleminekusse märkimisväärse panuse, ning väljendab eelkõige heameelt asjaolu üle, et 
moderniseerimisfond on loodud toetama investeeringuid energiatõhususe 
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parandamiseks kümnes väiksema sissetulekuga liikmesriigis ja on seetõttu oluline 
vahend õiglase ülemineku tagamiseks;

13. toetab komisjoni uuenduslikku lähenemisviisi, mille kohaselt aitab ELi eelarve kaasa 
kliimaeesmärkide saavutamisele ka tulude poole kaudu;

14. kinnitab oma varasemat seisukohta võimalike uute omavahendite kohta ning kutsub 
komisjoni üles esitama ettepaneku uute omavahendite kohta, mis vastavad ELi olulistele 
eesmärkidele, sealhulgas kliimamuutuste vastasele võitlusele ja keskkonnakaitsele; 
palub seetõttu võtta kasutusele uued omavahendid, mis põhinevad heitkogustega 
kauplemise süsteemi enampakkumise tuludel, ringlusse võtmata plastpakendijäätmete 
põhjal arvutataval osamaksel, tulevasel süsinikdioksiidi piirimaksu mehhanismil, 
äriühingu tulumaksu ühtsel konsolideeritud maksubaasil või selle suurettevõtete 
tegevusel põhineval eelkäijal, digitaalettevõtete maksul ja finantstehingute maksul;

Raha- ja finantsasutused – rohelise kokkuleppe rakendamise võimaldamine

15. tunneb heameelt Euroopa Investeerimispanga (EIP) jõupingutuste üle vaadata läbi oma 
energialaenupoliitika ja pühendada 50 % oma tehingutest kliimameetmetele ja 
keskkonnasäästlikkusele; kutsub EIPd üles pühenduma kestlikule üleminekule 
kliimaneutraalsusele, võttes samal ajal arvesse liikmesriikide erinevat energiaallikate 
jaotust ja pöörates erilist tähelepanu sektoritele ja piirkondadele, mida üleminek kõige 
rohkem mõjutab;

16. tunnustab riiklike tugipankade ja finantseerimisasutuste ning rahvusvaheliste 
finantseerimisasutuste olulist rolli kestlike projektide rahastamisel, aidates sellega kaasa 
Pariisi kokkuleppe eesmärkide saavutamisele;

17. tuletab meelde EKP presidendi avaldust, et EKP toetab taksonoomia arendamist, et 
hõlbustada keskkonnakaalutluste lisamist keskpanga portfellidesse; palub EKP-l 
hinnata, kas jätkusuutlikkuse kriteeriumide lisamine tema tagatisraamistikku ja iga-
aastasesse stressitestimisse on teostatav, hinnates samal ajal viise, kuidas suunata 
laenamist energiaalase ülemineku investeeringutesse ja taastada pärast COVID-19 kriisi 
säästev majandus;

Erainvesteeringute kaasamine majanduse kestlikuks taastamiseks

18. toetab kestliku rahanduse uuendatud strateegiat; rõhutab, et vaja on ELi ökomärgist 
finantstoodetele, ELi roheliste võlakirjade standardit ning kestlikkust puudutavaid 
usaldusväärsemaid, võrreldavamaid ja kättesaadavamaid andmeid, mis on saadud 
kestlikkuse näitajate ühtlustamise ja kestlikkust puudutavate andmete avaliku registri 
loomise kaudu;

19. nõuab kestlikkuse raamistikku sotsiaalsete eesmärkide integreerimist, muu hulgas 
taksonoomia ulatuse laiendamise hindamise ja ELi sotsiaalvõlakirjade standardi 
väljatöötamise kaudu;

20. nõuab kestlikkuse raamistikku juhtimiseesmärkide integreerimist, muu hulgas 
pikaajaliste aktsionäride täiendava hääleõiguse, tippjuhtkonna tasustamisstruktuuride ja 
usaldussuhtest tulenevate kohustuste reformi ning finantseerimisasutuste ja 
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suurettevõtete kestlikkust puudutava kohustusliku aruandluse ja hoolsuskohustuse 
kaudu; väljendab heameelt äriühingu kestliku üldjuhtimise algatuse ettevalmistamise 
üle;

21. tuletab meelde, et jätkusuutmatusse majandustegevusse investeerimine võib põhjustada 
varade kasutuskõlbmatuks muutumist, millel on seotuse efekt; on seisukohal, et seda 
riski ei ole krediidireitingutesse ja usaldatavusraamistikesse piisavalt integreeritud;

Avaliku sektori kestlike investeeringute edendamine kriisi ajal

22. nõuab kestlikke avaliku sektori investeeringuid võimaldava tugiraamistiku loomist, et 
saavutada Euroopa rohelises kokkuleppes sätestatud eesmärgid, kuid rõhutab, et mis 
tahes valitud rahastamismudel ei tohi kahjustada riigi rahanduse jätkusuutlikkust ELis; 
toetab komisjoni juhtiva asepresidendi Dombrovskise võetud kohustust uurida, kuidas 
saaks taksonoomiat avalikus sektoris kasutada; nõuab, et avaliku sektori toetust 
lennuettevõtjatele kasutataks kestlikul ja tõhusal viisil;

23. tuletab meelde, et Euroopa poolaasta on ELi liikmesriikide eelarve- ja majanduspoliitika 
koordineerimise raamistik; on veendunud, et see võiks hõlbustada Euroopa rohelise 
kokkuleppe, Euroopa sotsiaalõiguste samba ja ÜRO kestliku arengu eesmärkide 
rakendamist; on veendunud, et kestliku arengu eesmärgid peaksid olema ELi 
poliitikakujundamise protsessi keskmes;

24. märgib, et taaste- ja vastupidavuskavad põhinevad ELi ühistel prioriteetidel; rõhutab 
sellega seoses Euroopa rohelist kokkulepet ja Euroopa sotsiaalõiguste sammast; taotleb 
prioriteetide lisamist sellistes valdkondades nagu tööhõive, oskused, haridus, 
teadusuuringud ja innovatsioon ning tervishoid, aga ka ettevõtluskeskkonnaga seotud 
valdkondades, sealhulgas avalik haldus ja finantssektor;

25. toetab maksevõime toetamise rahastamisvahendit ühtsel turul võrdsete tingimuste 
loomiseks ning „üleminekukavade“ kehtestamist teatavate äriühingute jaoks, et 
suurendada nende tegevuse kestlikkust; on seisukohal, et ühiskond võib ettevõtete 
toetamisel küsida vastutasu; on veendunud, et üleminekukavad peaksid olema 
kohustuslikud ettevõtetele, kes taotlevad riigiabi või ELi tasandi toetust, välja arvatud 
juhul, kui on selge, et nad ei tegele keskkonnale või ühiskonnale kahjuliku tegevusega; 
nõuab tungivalt, et komisjon kiidaks heaks ainult sellised üleminekukavad, millega 
suunatakse ettevõtted kliimaneutraalse ringmajanduse poole, kahjustamata 
märkimisväärselt muid keskkonnaalaseid või sotsiaalseid eesmärke;

26. kutsub komisjoni üles vaatama läbi energia maksustamise direktiivi ja koordineerima 
petroolimaksu, mida saaks kasutada ka ELi eelarve rahastamiseks;

27. soovib saada kinnitust sellele, et kõik aitaksid koroonaviiruse järgsele taastumisele ja 
kestlikule majandusele üleminekule õiglaselt kaasa; taotleb tõhusamat võitlust 
maksupettuste, maksudest kõrvalehoidumise, maksustamise vältimise ja agressiivse 
maksuplaneerimise vastu; kutsub komisjoni üles koostama musta nimekirja ELi 
liikmesriikidest, kes hõlbustavad maksustamise vältimist; nõuab kooskõlastamist ELi 
tasandil, et vältida üksikisikute ja äriühingute agressiivset maksuplaneerimist; taotleb 
sellega seoses ambitsioonikat strateegiat äriühingute maksustamiseks 21. sajandil;
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28. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile ning 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.


