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 ET 

ETTEPANEKUD 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada 

oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. kutsub komisjoni üles struktureerima järgmise mitmeaastase finantsraamistiku viisil, 

mis peegeldab selgelt ELi tulevaste aastate prioriteete ning aitab otseselt ja läbipaistvalt 

kaasa investeeringutele projektidesse, millel on selge Euroopa lisaväärtus, eelkõige 

seoses vahenditega, mida on vaja selleks, et minna üle vähese CO2-heitega 

ringmajandusele, säilitada ja tugevdada ELi juhtrolli kliimamuutuste vastu võitlemisel 

ning tagada, et ta suudaks täita oma rahvusvahelised kohustused vastavalt Pariisi 

kokkuleppele ja ÜRO kestliku arengu eesmärkidele, samuti oma sisemised ja välised 

bioloogilise mitmekesisusega seotud kohustused ja eesmärgid;  

2. juhib tähelepanu jätkusuutliku rahastamise kõrgetasemelise eksperdirühma esimestele 

soovitustele1, sealhulgas mitmeaastase finantsraamistikuga seotud soovitustele, ning 

rõhutab, et jätkusuutlikkuse eesmärke peab toetama finantssüsteem, mis suudab 

edendada pikaajalist ja jätkusuutlikku majanduskasvu; palub komisjonil samuti uurida 

ja käsitleda neid soovitusi järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kohta, sealhulgas 

vajadust töötada kõikide ELi tulevaste finantseeskirjade ja poliitikameetmete jaoks välja 

„jätkusuutlikkuse test“ ning asjaolu, et rahastamisvahendid peaksid saavutama suurema 

poliitilise mõju; 

3. kutsub komisjoni üles vaatama läbi maaelu arengu fondi raames võetavate ühise 

põllumajanduspoliitika keskkonnasäästlikumaks muutmise ja keskkonnameetmete 

tegelikku mõju keskkonnaseisundile ning rahastama neid vastavalt nende tegelikele 

tulemustele; rõhutab looduse ja bioloogilise mitmekesisuse eraldiseisvat rahastamist 

ning vajadust säästvale põllumajandusele ülemineku eraldi rahastamise järele; 

4. palub komisjonil võtta teadmiseks seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi 

vahekokkuvõtte tulemused ja eelkõige asjaolu, et selle eesmärkide saavutamine 2020. 

aastaks on ebatõenäoline; palub komisjonil eraldada vahendid, et saavutada need ja 

täiendavad eesmärgid, pidades silmas 2050. aastat ja pöörates erilist tähelepanu 

keskkonnasurvele; 

5. märgib, et Pariisi kokkuleppe artiklis 2 rõhutatakse vajadust viia rahastamisvood 

vastavusse vähese kasvuhoonegaaside heite ja kliimamuutustele vastupanuvõimelise 

arengu suunas liikumisega, ning et 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku 

asjakohased reformid on hädavajalikud, et viia 2050. aastaks netoheide nullini; 

6. kutsub komisjoni üles tagama, et järgmine mitmeaastane finantsraamistik oleks 

kooskõlas ÜRO kestliku arengu eesmärkidega, et suurendada ELi kulutuste sidusust 

ning parandada majandusliku, sotsiaalse ja keskkonnamõõtme tasakaalu; 

7. rõhutab, et liidu eelarve väheneb Brexiti tõttu; kutsub komisjoni seetõttu üles 

määratlema selged ja ranged prioriteedid, sest kasutada on vähem raha; 

8. rõhutab, et järgmine mitmeaastane finantsraamistik peab olema kooskõlas liidu võetud 

                                                 
1 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/170713-sustainable-finance-report_en.pdf 
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väliste kohustustega, nagu ÜRO kestliku arengu eesmärgid, ning tema enda pikaajaliste 

eesmärkidega kliimaga seotud kulutuste valdkonnas ning andma panuse ELi eelarve 

reformi, et saavutada täiendavatel omavahenditel põhinev tõhusam eelarve; on 

veendunud, et selleks on vaja põhjalikku kliimaküsimustega arvestamist ELi tulevastes 

kulutustes (sealhulgas kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine) ning 

kulutuste tegemise iga-aastast järelevalvet; kutsub komisjoni seetõttu üles arendama 

välja läbipaistvat ja usaldusväärset arvutusmeetodit, millega on võimalik esitada 

tõendeid eeldatavate mõjude kohta kliimameetmete alastele kulutustele, ning nende 

kaalud järelhindamise jaoks aruandluskohustuse raames; 

9. märgib, et keskpika perioodi edukas lähenemisviis keskkonnapoliitikas nõuab 

finantsstabiilsust; on sellega seoses seisukohal, et seitsmeaastane kestus oleks sobiv ka 

järgmise mitmeaastase finantsraamistiku jaoks, tagades piisava paindlikkuse ja 

vahehindamise võimaluse; 

10. juhib tähelepanu sellele, et kliimapoliitika eesmärkide saavutamiseks ja 

keskkonnaseisundi parandamiseks tuleb eri poliitikavaldkondade vahel teha koostööd; 

nõuab, et selles kontekstis arvestataks ühtekuuluvuspoliitika võimaliku rahastamisega; 

11. rõhutab, et üleminek säästvale, vähese CO2-heitega ringmajandusele on ainus viis 

tervisliku elukeskkonna ning liidu kodanike ja Euroopa majanduse pikaajalise heaolu 

tagamiseks; on seisukohal, et EL peaks säästvale, vähese CO2-heitega majandusele 

ülemineku ning säästva tootmise ja tarbimise süsteemi valdkonnas olema maailmas 

juhtpositsioonil; tuletab sellega seoses meelde, kui tähtis on vajaliku teadus- ja 

arendustegevuse rahastamine; 

12. tuletab meelde, et järgmine mitmeaastane finantsraamistik peaks aitama liidul täita mitte 

ainult 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistiku eesmärgid, vaid ka kestliku 

arengu ja keskkonnaga seotud mitmepoolsed kohustused, nagu kestliku arengu 

eesmärgid ja bioloogilise mitmekesisuse konventsioon, eriti selle Aichi bioloogilise 

mitmekesisuse eesmärk; rõhutab, et EL ei tohiks rahastada projekte ega investeeringuid, 

mis takistavad nende eesmärkide saavutamist, raskendavad nendeni jõudmist või on 

nende saavutamisega vastuolus; 

13. rõhutab, et EL peaks toetama kõrge õhusaaste tasemega piirkondi, et oluliselt parandada 

õhu kvaliteeti, kuna probleemid on paljudel juhtudel seotud nende piirkondade 

kütteostuvõimetusega; 

14. rõhutab, kui oluline on bioloogilist mitmekesisust ja keskkonda kaitsvate piisavalt 

rahastatud programmide (nt programm LIFE) jätkamine ja tugevdamine eraldiseisva ja 

suurema rahastamise abil järgmises mitmeaastases finantsraamistikus; rõhutab, et 

programm LIFE on ELi eelarve raames ainus rahastamisvahend, mis on täielikult 

pühendatud keskkonnale, looduskaitsele ja kliimamuutustele; nõuab, et komisjon 

tagaks, et tulevased põllumajanduse, maaelu arengu ja regionaalarengu 

rahastamisvahendid hõlmaksid sihtotstarbelisi bioloogilise mitmekesisuse ja Natura 

2000 võrgustiku majandamise vahendeid, mida haldavad ühiselt riiklikud ja 

piirkondlikud keskkonnaasutused; 

15. rõhutab rohelise taristu ja looduspõhiste lahenduste potentsiaali pakkuda ühiskonnale 

kulutõhusal viisil teenuseid; rõhutab, et maapiirkondade ja piirkondliku rahastamise 
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kohta otsuste tegemisel tuleb arvestada nende keskkonnahoidlike alternatiividega 

teenuste pakkumisel, ning nõuab spetsiaalse vahendi loomist rohelise taristu 

üleeuroopalise võrgu (TEN-G) rajamiseks, et saada kasu bioloogilisest mitmekesisusest; 

16. rõhutab, et eri fondid peaksid olema sidusamad ja tegema tõhusamalt koostööd, et 

reageerida riiklikele, piirkondlikele ja kohalikele probleemidele, näiteks söest sõltuvate 

piirkondade õiglase ülemineku võimaldamine, võitlus kütteostuvõimetuse vastu või 

bioloogilise mitmekesisuse vähenemise vastu; 

17. tunnistab rahvatervist ähvardavate ühiste ohtudega võitlemisel tehtava koostöö Euroopa 

lisaväärtust; on seisukohal, et käimasoleva terviseprogrammi esimestest positiivsetest 

tulemustest lähtudes peaks järgmine mitmeaastane finantsraamistik sisaldama jõulist 

terviseprogrammi, mille raames tegeletakse terviseküsimustega piiriüleselt ning mis 

toetab liikmesriike ekspertiisi ning andmete, tõendite ja heade tavade vahetamise abil; 

nõuab, et järgmine mitmeaastane finantsraamistik peegeldaks – muu hulgas 

terviseprogrammi rahastamise märkimisväärse suurendamise abil – ELi kohustust 

rakendada 3. kestliku arengu eesmärki, mis käsitleb rahvatervist, tervishoiusüsteeme ja 

keskkonnaga seotud terviseprobleeme, ning toetaks liikmesriike tervisealase 

ebavõrdsuse vähendamisel, mis õõnestab sotsiaalset ühtekuuluvust ja takistab Euroopa 

integratsiooni; 

18. tunnistab säästva põllumajanduse ja metsanduse tähtsat rolli ELi töös kliimamuutuste ja 

bioloogilise mitmekesisuse vähenemise vastu võitlemisel ning keskkonnaalase 

jätkusuutlikkuse edendamisel; peab vajalikuks tagada, et ühine põllumajanduspoliitika 

(ÜPP) oleks kooskõlas ELi keskkonna, bioloogilise mitmekesisuse ja kliimaga seotud 

eesmärkide ja poliitikameetmetega; tuletab meelde, et järgmine mitmeaastane 

finantsraamistik peaks suunama 2020. aasta järgse ÜPP õiglase, tõhusa ja tulemusliku 

põllumajanduspoliitika suunas, mille põhieesmärk on hõlbustada Euroopas üleminekut 

säästvale toidu- ja põllumajandussüsteemile, ning rõhutab, et eesmärkide saavutamiseks 

peab olema tagatud piisav rahastamine; tervitab komisjoni 29. novembri 2011. aasta 

teatises „Toidutootmise ja põllumajanduse tulevik“ (COM(2017)0713) esitatud 

komisjoni strateegilist lähenemisviisi anda liikmesriikidele rohkem paindlikkust 

sobivate vahendite leidmisel oma põllumajandussektorite juhtimiseks ühiste 

keskkonnaalaste eesmärkide saavutamiseks kõige tõhusamal viisil; 

19. kutsub komisjoni üles rohkem toetama loomkatsete alternatiivide teadusuuringuid ja 

innovatsiooni ning eraldama rohkem rahalisi vahendeid ELis teostatavatele teadus- ja 

arendusprojektidele; palub komisjonil ja liikmesriikidel jätkata alternatiivide 

väljatöötamise rahastamist ning töötada rahvusvaheliste struktuuride raames, et 

kiirendada alternatiivsete meetodite valideerimist ja aktsepteerimist ning toetada 

kolmandaid riike teadmussiirdega, juhul kui teadlased ei ole teadlikud alternatiivsetest 

meetoditest, ja rahaliselt, juhul kui katserajatistes puudub vajalik taristu; 

20. rõhutab, et järgmises mitmeaastases finantsraamistikus tuleb arvestada sotsiaalsete 

probleemidega kohalikes ja piirkondlikes kogukondades, kus suur osa töötajaid töötab 

süsinikdioksiidile toetuvates sektorites, nende muutmisel vähese CO2-heitega 

ühiskonnaks; nõuab, et ELi rahalisi vahendeid ja programme eraldataks sidusal viisil, et 

hõlbustada õiglast üleminekut kõnealustes kogukondades, toetades töötajate 

rakendamist, ümberõpet ja oskuste täiendamist, haridust, tööotsingualgatusi ja 
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idufirmasid tihedas dialoogis sotsiaalpartneritega; 

21. rõhutab, kui oluline on tugevdada ja ühtlustada kliima- ja energiapoliitikat, eelkõige 

kõiki energialiidu eesmärke, mida peaksid toetama olemasolevad vahendid 

ühtekuuluvuspoliitika raames ja ka uued vahendid; 

22. nõuab, et ELi ametite rahastamine vastaks neile antud ülesannetele; 

23. märgib, et seoses Pariisi kokkuleppe kohustustega on vaja söest sõltuvate piirkondade ja 

riikide jaoks välja töötada terviklik vahend õiglase energiaülemineku toetamiseks, 

eelkõige seoses taastuvate energiaallikate arendamise ja kasutuselevõtuga, 

elektritootmise ja võrkude ajakohastamisega, varajase kohanemisega tulevaste 

keskkonnastandarditega, süsinikdioksiidist sõltuvate sektorite ümberkorraldamisega, 

kaugkütte ajakohastamisega (sealhulgas suure tõhususega koostootmine), energia 

salvestamisega, elektromobiilsuse lahenduste ja taristuga ning energiatõhususe 

lahendustega; 

24. tuletab meelde, kui oluline on ennetada ja uurida rahaliste vahendite väärkasutamist, 

ning rõhutab pettusevastase poliitika tähtsust; rõhutab ka, kui tähtis on koostöö 

kolmandate riikidega eesmärgiga luua varajase jälgimise süsteem kõige ohtlikumate 

toodete jaoks, mis võivad kahjustada inimeste tervist ja ohutust ning keskkonda; 

25. tuletab meelde, et hea tervis on muude ELi seatud eesmärkide saavutamise eeltingimus 

ning et tervist mõjutavad ka selliste valdkondade meetmed nagu põllumajandus, 

keskkond, sotsiaalpoliitika, kaasamine ja tööhõive; nõuab seetõttu järgmises 

mitmeaastases finantsraamistikus tervisemõju hindamise tugevdamist ja 

valdkondadevahelist koostööd; 

26. rõhutab ELi detsentraliseeritud asutuste (ECDC, ECHA, EEA, EFSA, EMA) tähtsust 

inimeste tervise ja keskkonnaga seotud ELi eesmärkide saavutamisel; palub komisjonil 

tagada järgmise mitmeaastase finantsraamistiku raames nende jaoks jätkusuutlikud ja 

kindlad rahastamisstruktuurid; 

27. nõuab, et pärast 2020. aastat suureneks ühtekuuluvuspoliitika meetmete osa ELi 

eelarves, tunnistades Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide olulist panust 

keskkonna- ja tervishoiutaristu parandamisse ja piirkondade vaheliste 

sotsiaalmajanduslike erinevuste vähendamisse; rõhutab, et rahastamisvahendite tõhusus 

ei asenda toetuste absoluutset vajadust, eriti uuenduslike ja riskantsete projektide puhul; 

28. rõhutab, et ELi väliskulutused peaksid säilitama kliima- ja keskkonnaalaste kulutuste 

osas suured ambitsioonid; 

29. nõuab, et õigusloomeprotsess järgmise mitmeaastase finantsraamistiku vastuvõtmiseks 

viidaks lõpule enne 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimisi, et jääks piisavalt aega 

valdkondlike ELi õigusaktide üle läbirääkimiste pidamiseks ja et vältida viivitusi uute 

programmide rakendamises; 

30. rõhutab, et järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kontekstis on vaja anda ELi rahalist 

abi tuumarajatiste dekomisjoneerimiseks pärast 2020. aastat, et tagada keskkonna ja 

rahvatervise tõhus kaitse kiirgusest tulenevate ohtude eest; rõhutab pikaajalise ja 
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keeruka dekomisjoneerimise ja jäätmete kõrvaldamise protsessi ainulaadset olemust – 

see eeldab spetsiaalsete tehniliste seadmete, kõrge kvalifikatsiooniga töötajate ja 

piisavate rahaliste vahendite olemasolu. 
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