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ETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. nõuab, et liidu 2021. aasta eelarves seataks Euroopa kodanikud sellise õiglase, kaasava ja 
kestliku majanduse taastamise strateegia keskmesse, millega leevendataks COVID-19 
kriisi mõju ning viidaks ellu Euroopa rohelist kokkulepet, digitaalarengu tegevuskava, 
kaasavat tööstusstrateegiat ja Euroopa sotsiaalõiguste sammast, aidates samal ajal täita 
ELi kliimakohustused 2030. aastaks ning kohustuse saavutada hiljemalt 2050. aastaks 
CO2-neutraalse majanduse Pariisi kokkuleppe ja ÜRO kestliku arengu eesmärkide 
raames;

2. nõuab, et liidu 2021. aasta eelarve, mis on mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 
esimene aasta, annaks pärast COVID-19 puhangu mõju liidu majanduse taastamisse 
ambitsioonika, mõjusa ja tulemusliku panuse; väljendab heameelt asjaolu üle, et Euroopa 
Ülemkogu saavutas kokkuleppe uue, liidu ühisel laenamisel põhineva ELi majanduse 
taastamise vahendi – taasterahastu „NextGenerationEU“ (NGEU) – osas, kuna see on 
liidu jaoks oluline samm, sest liit toetub sümmeetrilisele šokile reageerimiseks vajalikule 
solidaarsusele, ning nõuab rahastu kiiret vastuvõtmist; taunib siiski NGEU 
toetuskomponendi kärpeid, mis tõid kaasa kärped tulevikku suunatud programmides ja 
innovatiivsete programmide tühistamisi; väljendab heameelt komisjoni presidendi 
algatuse üle kaasata Euroopa Parlament otseselt taastekava üle peetavatesse 
läbirääkimistesse, kohaldades Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 324; nõuab 
Euroopa Parlamendi kui eelarvepädeva institutsiooni täielikku kaasamist 
taasterahastusse;

3. toonitab, kui tähtis on liidu rahastatavate asutuste aruandekohustus ja läbipaistvus;

4. nõuab 2021. aastaks liidule ambitsioonikamat eelarvet, et toetada taaste ja vastupidavuse 
rahastamisvahendi kiiret rakendamist, mille eesmärk on tegeleda probleemidega, mis on 
tehtud kindlaks Euroopa poolaasta raames, millesse integreeritakse kestliku arengu 
eesmärgid, ning toetada töökohtade loomist ja lähenemist liidus; rõhutab, et alates 2021. 
aastast peaks taaste ja vastupidavuse rahastamisvahend keskenduma kestlikku 
majanduskasvu soodustavatele investeeringutele kooskõlas Euroopa sotsiaalõiguste 
samba, Pariisi kokkuleppe ja põhimõttega „ei kahjusta oluliselt“ ning liidu võetud 
kohustusega saavutada 2050. aastaks CO2-neutraalne majandus; on veendunud, et taaste 
ja vastupidavuse rahastamisvahend peaks olema kooskõlas ka riiklike energia- ja 
kliimakavadega;

tuletab meelde, et liidu eelarvest tuleks toetada ka kestlikke ja sotsiaalselt tasakaalustatud 
struktuurireforme, mis suurendavad konkurentsivõimet, vastupidavust, lähenemist, 
kestlikku, kaasavat ja sidusat majanduskasvu, ning nõuab sellega seoses tungivalt, et 
esimesed maksed tehtaks 2021. aastal võimalikult varakult;

nõuab demokraatlikku ja parlamentaarset eelkontrolli, et tagada institutsioonide volituste 
tasakaal ja kindlustada, et komisjonil oleks volitus teostada taaste- ja vastupidavuskavade 
üle järelevalvet, ning nõuab seetõttu, et Euroopa Parlament kaasataks delegeeritud 
õigusaktide kaudu, samuti järelkontrolli, veendumaks, et taaste ja vastupidavuse 
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rahastamisvahendi vahendid on Euroopa kodanike huvides hästi kulutatud ja tagatakse 
selle tõeline Euroopa lisaväärtus;

5. on seisukohal, et oluline tehniline tugi on vajalik liikmesriikide haldussuutlikkuse 
tugevdamiseks, et töötada välja ja rakendada vastupidavuse ja taastumise jaoks vajalikud 
reformid juba 2021. aastal; kutsub komisjoni üles tegema liikmesriikidega koostööd 
rohelise eelarvestamise vahendite valdkonnas;

6. rõhutab COVID-19 puhangu põhjustatud šoki sümmeetrilisust; märgib siiski COVID-19 
puhangu asümmeetrilist mõju liikmesriikide majandusele; rõhutab, kui oluline on toetada 
äriühinguid, kellel on COVID-19 tagajärjel maksevõimeprobleemid, tehes seda kooskõlas 
liidu sotsiaalsete, kliima- ja keskkonnaalaste kohustustega; hoiatab moonutuste ohu eest 
ühtsel turul, mis tuleneb ebaühtlasest suutlikkusest anda liikmesriikidele rahalist toetust; 
peab kahetsusväärseks, et Euroopa Ülemkogu võttis tagasi ajutise maksevõime toetamise 
rahastamisvahendi; rõhutab, et ettevõtjad, keda ohustab maksejõuetus, vajavad liidu 
praeguse mitmeaastase finantsraamistiku raames kiiret toetust, et vältida mis tahes 
täiendavat negatiivset mõju investeeringutele ja tööpuuduse tasemele;

7. nõuab, et liidu 2021. aasta eelarves tagataks, et programm „InvestEU“ täidaks nii oma 
pikaajalist eesmärki – suurendada investeerimissuutlikkust, et toetada töökohti, VKEsid, 
jätkusuutlikku taristut, teadusuuringuid –, kui ka oma uut lühiajalist ülesannet toetada 
majanduse elavdamist strateegiliste investeeringute kaudu; kutsub komisjoni üles tagama, 
et Euroopa väärtusahelas osalevad ettevõtted, näiteks alltöövõtjad, oleksid jätkuvalt 
elujõulised ja suunatud keskkonnasäästlikumaks muutmisele ja digiüleminekule;

8. väljendab heameelt COVID-19ga seotud riigiabi ajutise raamistiku üle majanduse 
toetamiseks; nõuab suuremaid vahendeid, et tagada liidu konkurentsipoliitika täielik ja 
kiire rakendamine; rõhutab sellega seoses konkreetseid võimalusi anda avaliku sektori 
toetust kõigile mikro- ja väikeettevõtjatele, isegi kui nad olid juba 31. detsembri 2019. 
aasta seisuga finantsraskustes, ning toetab ajutise raamistiku kohaldamist nii kaua kui 
vaja majanduse taastamise perioodil; ergutab liikmesriike kasutama täielikult ära ajutist 
raamistikku ka selle uue taasterahastu NGEU kaudu; eeldab, et komisjon peab jälgima ka 
selliseid ajutise raamistiku alusel heaks kiidetud kavasid ja nende mõju ühtse turu 
toimimisele; tuletab meelde liikmesriikide erinevat suutlikkust anda sellist majanduslikku 
toetust riigiabi kaudu, mis tekitab turumoonutusi ja ebaõiglasi tingimusi; kutsub 
komisjoni üles toetama uutesse tehnoloogiatesse investeerivaid Euroopa ettevõtteid ja 
kehtestama ühised miinimumstandardid, et täpsustada nõuet, mille kohaselt peavad 
rahalist abi saavad ettevõtted vastama keskkonnaalastele, sotsiaalsetele ja äriühingu 
üldjuhtimisega seotud kriteeriumidele ning järgima maksustamise läbipaistvuse 
kohustust, et vältida riikide eri kriteeriumide edasist lahknevust ning näidata, kuidas 
saadud avaliku sektori toetust kasutatakse selleks, et viia nende tegevus kooskõlla liidu 
kliima- ja keskkonnaeesmärkide ning Pariisi kokkuleppega; tuletab meelde, et abi tuleks 
anda üksnes COVID-19ga seotud kahjude korvamiseks; nõuab tungivalt, et 
maksuparadiisides registreeritud ettevõtetele keelataks juurdepääs riigiabile või rahalise 
toetuse pakettidele, kui nad ei kohustu oma lähenemisviisi muutma; kutsub komisjoni 
üles tagama kolmandate riikide ettevõtjatega võrdsed tingimused;

9. väljendab heameelt Euroopa rohelise kokkuleppe üle, mis on üks peamisi tugisambaid 
liidu majanduse ümberkujundamisel; nõuab piisavat rahastamist, et oleks võimalik 
lahendada kestliku arenguga seotud probleemid, sealhulgas kestliku Euroopa 
investeerimiskava kaudu; tuletab meelde, kui oluline on, et liikmesriikide majandus 
liiguks liidu kliimaneutraalse majanduse eesmärgi suunas, ning tuletab meelde Euroopa 
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Parlamendi seisukohta, et vaja on saavutada kliimamuutuste küsimuse integreerimise 
kulutuste tase 30 % ja bioloogilise mitmekesisusega seotud kulutuste tase 10 %, ning 
Euroopa Investeerimispanga võetud kohustust kaotada alates 2021. aasta lõpust järk-
järgult fossiilkütustele antav rahaline toetus;

10. nõuab piisavaid vahendeid maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidumise, 
finantskuritegevuse ja rahapesu vastu võitlemiseks ning majanduse juhtimise raamistiku 
järgimist; rõhutab, et hinnanguliselt jäävad kõik liikmesriigid maksudest 
kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise tõttu igal aastal ilma 750–1000 miljardist 
eurost; väljendab eelkõige heameelt komisjoni tegevuskava üle, mis käsitleb terviklikku 
ELi poliitikat rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks, mida tuleks rakendada 
2020. ja 2021. aastal ning milles nähakse ette kuus sammast, sealhulgas üks, mille 
eesmärk on tagada järelevalve ELi tasandil; väljendab heameelt komisjoni õiglase ja 
lihtsa maksustamise tegevuskava üle, millega toetatakse majanduse taastamist;

11. rõhutab, et raamatupidamisüksused ja maksuhaldurid vajavad jätkuvalt rohkem rahalisi ja 
inimressursse, sealhulgas selleks, et toetada liidu tegevust maksupettuste, maksudest 
kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise vastases võitluses; väljendab heameelt ELi 
maksu- ja finantskuritegude vaatlusrühma loomise üle ettevalmistava meetmena ning 
selle lisamise üle komisjoni õiglase ja lihtsa maksustamise tegevuskavasse, millega 
toetatakse majanduse taastamist; nõuab, et asjaomastele programmidele ja asutustele 
eraldataks piisavalt rahalisi vahendeid ja inimressursse;

12. tuletab meelde, et uute omavahendite kogumi kasutuselevõtmine on oluline, et rahuldada 
majanduse taastamise ja muude liidu prioriteetide toetamisega seotud finantsvajadusi, 
ning see on ainus viis, kuidas tagada, et keskkonnahoidliku ja digitaalse ülemineku 
rahastamine ei koormaks otseselt kodanikke ega tulevasi põlvkondi; nõuab tungivalt, et 
liikmesriigid lepiksid kiiresti kokku omavahendite ülemmäärade suurendamises ja 
võtaksid kiiresti vastu seadusandlikud ettepanekud, millega luuakse uued omavahendid, 
nt osa äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasi tuludest, digitaalteenuste 
maks, finantstehingute maks, plastimaks ja piiril kohaldatav süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanism; tuletab meelde, kui oluline on luua digitaal- ja tööstusvaldkonnas 
Euroopa suveräänsus; rõhutab, et nende kasutuselevõtmiseks on vaja selget ja siduvat 
ajakava;

13. nõuab, et liidu 2021. aasta eelarve aitaks saavutada kapitaliturgude liidu lõpuleviimisega 
seotud poliitilisi prioriteete, sealhulgas tugevdada investeeringuid pandeemiajärgse 
taastumise kontekstis;

14. nõuab Euroopa järelevalveasutustele piisavaid rahalisi vahendeid ja inimressursse, 
pidades silmas nende uusi ülesandeid ja volitusi, mis tulenevad Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) 2019/21751 vastuvõtmisest; tunnistab vajadust soodustada 
Euroopa järelevalveasutuste järelevalvenõukogude tegevuse suuremat läbipaistvust, mis 
aitaks parandada aruandekohustust ja juhtimisstruktuuri; rõhutab, et arengud 

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2019. aasta määrus (EL) 2019/2175, millega muudetakse 
määrust (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), 
määrust (EL) nr 1094/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve), määrust (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus 
(Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta, määrust 
(EL) 2016/1011, mis käsitleb indekseid, mida kasutatakse võrdlusalustena finantsinstrumentide ja -lepingute 
puhul või investeerimisfondide tootluse mõõtmiseks, ja määrust (EL) 2015/847, mis käsitleb rahaülekannetes 
edastatavat teavet (ELT L 334, 27.12.2019, lk 1).
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finantstehnoloogia, maksete ja pangandusvälise finantsvahenduse valdkonnas võivad tuua 
Euroopa järelevalveasutustele kaasa uusi pädevusi ja ülesandeid, millega peaksid 
kaasnema piisavad vahendid.
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