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ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutavatel eelarvekomisjonil ning 
majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised 
ettepanekud:

1. väljendab heameelt komisjoni teatise üle „Kestliku Euroopa investeerimiskava“ 
(COM(2020)0021), mille eesmärk on võimaldada õiglast ja hästi juhitud üleminekut 
vastupanuvõimelisele ja kestlikule ühiskonnale; rõhutab, et nii avaliku kui ka erasektori 
kestlikul rahandusel on liidu ja liikmesriikide jaoks oluline roll Euroopa rohelise 
kokkuleppe keskkonna- ja kliimaeesmärkide, sealhulgas 2030. ja 2050. aasta 
läbivaadatud kliima-, energia- ja bioloogilise mitmekesisuse eesmärkide saavutamisel 
ning Pariisi kokkuleppest, bioloogilise mitmekesisuse konventsioonist ja kestliku 
arengu eesmärkidest tulenevate liidu kohustuste täitmisel, tuginedes parimatele 
kättesaadavatele teaduslikele andmetele; peab oluliseks, et investeerimiskava 
võimaldaks teha täiendavaid investeeringuid, millel on tõeline lisaväärtus, looks 
kestlikke keskkonnahoidlikke töökohti ja hõlbustaks turupõhist rahastamist;

2. võtab teadmiseks järgmise mitmeaastase finantsraamistiku muudetud ettepaneku, mille 
keskmes on roheline kokkulepe; ootab eelarve suurendamist vastavalt 
keskkonnasäästlikule üleminekule kliimaneutraalsele, sotsiaalselt ja keskkonnaalaselt 
vastupidavale, sooliselt tasakaalustatud ja kaasavale majandusele ning kliimaseaduses 
sätestatud eesmärkidele; on veendunud, et uues mitmeaastases finantsraamistikus tuleks 
eraldada piisavalt vahendeid nende poliitikameetmete edendamiseks, mis aitavad kaasa 
kliima- ja keskkonnaeesmärkide ning kestliku arengu eesmärkide saavutamisele;

3. märgib, et Euroopa rohelise kokkuleppe rahastamist võiks täiendada uute ELi 
omavahenditega; teeb ettepaneku, et mis tahes tulevane uute ELi omavahendite 
kasutuselevõtmine võiks muu hulgas olla suunatud kliimamuutuste leevendamise ja 
nendega kohanemise meetmete rahastamisele ning liidu lühi- ja pikaajaliste kliima-, 
energia- ja keskkonnaeesmärkide saavutamisele, nagu on sätestatud Euroopa rohelises 
kokkuleppes ja volitatud Pariisi kokkuleppe raames võetud kohustustega; kutsub 
komisjoni üles hindama ülemineku jaoks võimalikke uusi rahalisi vahendeid, mis on nii 
keskkonnaalaselt kui ka sotsiaalselt kestlikud;

4. rõhutab vajadust seada mitmeaastase finantsraamistiku kulud tähtsuse järjekorda;

5. rõhutab suurema majanduskasvu tähtsust üleminekuks vajalike investeeringute 
hõlbustamisel;

6. kutsub komisjoni üles esitama ulatuslikku ettepanekut, et läbi vaadata eri summad, mis 
on eraldatud kestliku Euroopa investeerimiskavale ja selle kestlikule 
investeerimisstrateegiale, et võtta arvesse investeerimisvajadusi kliimamuutustega 
kohanemiseks või muude keskkonnaga seotud ülesannete lahendamiseks, nagu 
bioloogilise mitmekesisuse kaitsmine, ning kaaluda avaliku sektori investeeringuid, mis 
on vajalikud ülemineku sotsiaalsete kulude ja tegevusetusest tulenevate kulude 
katmiseks;

7. rõhutab, et inimmõju vähendamine elusloodusele ning bioloogilise mitmekesisuse kaitse 
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ja taastamine võivad aidata ennetada mõne uue COVID-19 taolise zoonootilise haiguse 
teket; on veendunud, et ühiskonna vastupanuvõime tugevdamiseks peaksid liit ja 
liikmesriigid märkimisväärselt suurendama looduskaitse riiklikku rahastamist ning 
tagama, et taastamis- ja vastupanuvõime kavade ja meetmete suhtes kohaldatakse 
nõudlikku siduvat mittekahjustamise testi;

8. peab oma kohuseks tagada õiglane, võrdne ja kestlik koroonaviiruse kriisist taastumine, 
millega oleks tagatud, et maksumaksjate raha investeeritakse lõppkokkuvõttes 
tulevikku, mitte minevikku; võtab kohustuseks majanduse taastamise, mis suunab 
eelarve laiendamist nii, et see toetab üleminekut kestlikule ringmajandusele ning 
ühiskondade ja ökosüsteemide vastupanuvõime suurendamist, tagab, et Euroopa 
rohelise kokkuleppe põhimõtet „ära tee kahju“ kohaldatakse kõigi taastamiskavade 
suhtes, kasutab avaliku ja erasektori vahendeid kliimat ja bioloogilist mitmekesisust 
säästvate sektorite ja projektide jaoks ning käivitab täiendavaid investeeringuid, ilma et 
vahendeid eraldataks kõrge heitetasemega sektoritesse, ning seab esikohale 
looduspõhised lahendused, luues seeläbi keskkonnahoidlikke töökohti ja parandades 
üldist heaolu planeedi võimaluste piires; kohustub majandust taastama, võttes 
finantssüsteemis arvesse kliimaga seotud riske ja võimalusi ning muid 
keskkonnanäitajaid, samuti kõiki avaliku poliitika kujundamise ja taristu aspekte, 
välistades taastamiskavas selgelt igasuguse otsese või kaudse toetuse fossiilkütustele ja 
kohaldades põhimõtet, et saastaja maksab; kutsub liikmesriike üles koostama 30. 
juuniks 2021 riiklikud strateegiad, millega nad kohustuksid järk-järgult lõpetama 
fossiilkütuste toetamise, sealhulgas kaudsed toetused ja võimsuse tagamise 
mehhanismid; rõhutab, et roheüleminek peab olema sotsiaalselt kestlik ja ei tohi 
süvendada energia- ega kütteostuvõimetust; on seisukohal, et energiatõhusa 
renoveerimise kulusid ei tohiks kanda väikese sissetulekuga kodumajapidamised;

9. rõhutab, et liidu kindlaks liikumiseks kliimaneutraalsuse ning kestliku, sotsiaalselt 
õiglase ja vastupidava COVID-19 pandeemiast taastumise suunas on vaja 
märkimisväärseid avaliku ja erasektori investeeringuid; kutsub komisjoni üles avaldama 
hiljemalt käesoleva aasta lõpuks kliimakindluse tagamise suunised kõigi vahendite 
kohta, mida kogutakse Euroopa Liidu majanduse elavdamise rahastamisvahendi raames 
ja suunatakse ELi programmide kaudu; kutsub komisjoni üles kohaldama kolmandatele 
riikidele COVID-19 pandeemiast taastumise raames antava toetuse suhtes samu 
põhimõtteid nagu taastamiskavade suhtes ELis;

10. tuletab meelde komisjoni teatist Euroopa majanduse taastekava kohta 
(COM(2020)0456), milles toetatakse ulatuslikku rohepööret kliimaneutraalsele 
majandusele, rahastades seda taasterahastu „NextGenerationEU“ raames; rõhutab, et 
esimene taastamiskava tuleb viia kooskõlla Pariisi kokkuleppega, ning kutsub seetõttu 
komisjoni üles tagama, et taasterahastu „NextGenerationEU“ kaudu tehtud avaliku 
sektori investeeringute puhul järgitakse põhimõtet „ära tee kahju“, et kliimaga seotud 
investeeringud on kooskõlas ELi taksonoomiamäärusega ning et riiklikud 
taastamiskavad on kooskõlas riiklike energia- ja kliimakavadega;

11. rõhutab, et teadus on tõestanud tervise-, keskkonna- ja kliimakriiside omavahelist seost, 
eelkõige seoses kliimamuutuste tagajärgedega ning bioloogilise mitmekesisuse ja 
ökosüsteemide kadumisega; tuletab meelde, et COVID-19 pandeemia taolised 
tervishoiukriisid näitavad, et EL kui ülemaailmne partner peab rakendama ülemaailmset 
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strateegiat, mille eesmärk on ära hoida kliimahäirete, näiteks äärmuslike 
ilmastikunähtuste tekkimine selliste sündmuste tagajärjel, tegeledes probleemide 
algpõhjustega ja edendades kestliku arengu eesmärkide rakendamisel integreeritud 
lähenemisviisi; kutsub seetõttu ELi üles suurendama rohekokkuleppe 
rahastamismehhanismide raames investeeringuid riskijuhtimisse, looduskaitsesse, 
leevendus- ja kohanemispoliitikasse;

12. on seisukohal, et kõigi liidu toetatavate investeeringute ja rahastamise suhtes tuleks 
kohaldada ELi taksonoomiamäärust koos kõikehõlmavate kestlikkusnäitajatega, kaasa 
arvatud põhimõte „ära tee olulist kahju“ ja Pariisi kokkulepe;

13. tuletab meelde, et taksonoomiamääruse kohaselt peab komisjon 2020. aasta lõpuks 
vastu võtma delegeeritud õigusakti, mis sisaldab tehnilisi sõelumiskriteeriume sellise 
tegevuse väljaselgitamiseks, mis aitab oluliselt kaasa kliimamuutuste leevendamisele 
või nendega kohanemisele; kutsub komisjoni üles avalikustama, millised liidu kulutuste 
osad on kooskõlas ELi taksonoomia ja olulise kahju vältimise põhimõttega, sealhulgas 
selle sotsiaalse mõõtmega; palub komisjonil võtta 21. juuniks 2021 vastu ajakohastatud 
jälgimismetoodika, et jälgida kapitalivoogude suundumusi kestlike investeeringute 
suunas vastavalt ELi taksonoomiale ja nende kohta aru anda;

14. kutsub komisjoni üles hindama ja tuvastama tegevust, mis oluliselt kahjustab 
keskkonnasäästlikkust, kooskõlas määruse (EL) 2020/852 artikli 26 lõike 2 punktiga a 
ning vastavalt Euroopa Keskpanga ning keskpankade ja reguleerivate asutuste 
finantssüsteemi keskkonnasäästlikumaks muutmise võrgustiku (NFGS) soovitusele;

15. rõhutab, et Euroopa rohelise kokkuleppe põhimõtet „ära tee kahju“ kohaldatakse kõigi 
taastamiskavade suhtes;

16. tuletab meelde, et taastamis- ja vastupanuvõime rahastamisvahendi raames tehtavate 
investeeringute puhul tuleb järgida mittekahjustamise põhimõtet; rõhutab, et kliimaga 
seotud investeeringud peaksid olema kooskõlas ELi taksonoomiaga ning riiklikud 
taastamiskavad tuleks viia kooskõlla riiklike energia- ja kliimakavadega;

17. kutsub komisjoni üles tagama, et uues mitmeaastases finantsraamistikus ei toetataks 
tegevust ega investeeritaks tegevusse, mille tulemuseks oleks liidu kliima- ja 
keskkonnaeesmärkidele kahjulike varade kinnistamine, võttes arvesse varade eluiga;

18. kordab oma nõudmist, et vähemalt 40% kõigist InvestEU programmi raames tehtavatest 
investeeringutest peaks toetama kliima- ja keskkonnaeesmärkide saavutamist, samas 
aga peaksid kõik InvestEU raames rahastamiskõlblikud investeeringud olema kooskõlas 
Pariisi kokkuleppega, sealhulgas 1,5°C temperatuurieesmärgiga ning ELi taksonoomia 
põhimõttega mitte tekitada olulist kahju; on veendunud, et keskkonnahoidliku 
rahastamise puudujääk on ületatav;

19. on seisukohal, et ükski projekt, mis ei ole kooskõlas liidu kliima- ja 
keskkonnaeesmärkidega, eelkõige eesmärgiga hoida ülemaailmne temperatuuritõus alla 
1,5°C võrreldes industriaalühiskonna eelse tasemega, ei tohiks olla InvestEU 
programmi raames rahastamiskõlblik;

20. rõhutab hoonete energiatõhususe parandamise võtmerolli CO2-neutraalsele ühiskonnale 
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ülemineku võimaldamisel; rõhutab, et oluline osa investeeringutest on vajalik 
energiamahukate hoonete renoveerimiseks, et suurendada nende energiatõhusust ja 
sellega vähendada nende kliima- ja keskkonnajalajälge; rõhutab sellega seoses, et 
kestliku Euroopa investeerimiskava peaks mobiliseerima suure renoveerimislaine jaoks 
vajalikud investeeringud;

21. tuletab meelde, et mere- ja rannikuökosüsteemide ja bioloogilise mitmekesisuse 
majandamine, säilitamine, kohandamine ja taastamine on kliimamuutuste 
pidurdamiseks ja kliimaneutraalsuse saavutamiseks oluline ning et selles valdkonnas on 
vaja suuri investeeringuid; rõhutab, et jätkusuutlikul sinisel majandusel, sealhulgas 
säästval kalandusel, taastuval mereenergial, puhtal meretranspordil ja säästval turismil 
on oluline roll üleminekul suuremale sotsiaalsele ja territoriaalsele vastupanuvõimele; 
nõuab seetõttu, et EL võtaks seda strateegilist sektorit kestliku Euroopa 
investeerimiskavas nõuetekohaselt arvesse;

22. kiidab heaks ettepaneku suurendada õiglase ülemineku fondi; rõhutab, et kestliku 
Euroopa investeerimiskava raames juhib õiglase ülemineku mehhanism liidu 
jõupingutusi kliimaneutraalsusele ülemineku majanduslike ja sotsiaalsete võimaluste 
põhjendamisel ELi energiamahukates piirkondades ja sektorites;

23. kutsub komisjoni üles tagama, et territoriaalsetest üleminekukavadest jäetaks välja mis 
tahes investeeringud, mis ei ole ELi taksonoomia ja olulise kahju vältimise põhimõtte 
kohaselt kestlikud, ning kehtestama konkreetsed vahe-eesmärgid ja ajakavad 
kliimaneutraalsuse saavutamiseks hiljemalt 2050. aastaks;

24. märgib, et isegi ulatusliku rahastamise korral ei ole olemasolevad vahendid piiramatud; 
kutsub sellega seoses komisjoni üles looma tugevat raamistikku kliima ja keskkonnaga 
seotud kulutuste suuremaks seireks, hindamiseks, võrdlemiseks ja aruandluseks kõigis 
kestliku Euroopa investeerimiskava rahastamisvahendites, et tagada eraldatud vahendite 
tulemuslikkus ja ELi kohustuste õigeaegne täitmine; nõuab tungivalt, et komisjon 
esitaks vajaduse korral ettepaneku, milles sätestatakse siduv ühtlustatud metoodika 
kliima ja bioloogilise mitmekesisusega seotud kulutuste läbipaistvaks ja 
usaldusväärseks arvestamiseks tulevases mitmeaastases finantsraamistikus; palub 
komisjonil hinnata 2024. aasta lõpuks ELi järgmise põlvkonna rahastamisvahendi ja 
liidu mitmeaastase finantsraamistiku raames tehtud kliima- ja keskkonnakulutusi, et 
teha kindlaks võimalikud keskkonnahoidliku rahastamise puudujäägid; kutsub Euroopa 
Kontrollikoda üles korrapäraselt auditeerima kliimakulutuste eesmärgi täitmist 
järgmisel mitmeaastase finantsraamistiku perioodil, nagu komisjon on ette näinud;

25. kutsub komisjoni üles hindama võimalusi laiendada ELi taksonoomia kasutamist 
kliima- ja keskkonnakulutuste jälgimiseks kõigis ELi avaliku sektori 
rahastamisvahendites, sealhulgas uus mitmeaastane finantsraamistik, InvestEU, 
taasterahastu NextGenerationEU, maksevõime toetusvahend, taastamis- ja 
vastupanuvõime rahastu ning Euroopa Investeerimispanga (EIP) fondid;

26. kutsub komisjoni üles esitama ettepanekut laiendada ELi taksonoomia kasutamist 
avalikule sektorile ning kehtestada liikmesriikidele keskkonnahoidlikud ja kestlikud 
riigihankekriteeriumid, et vähendada nende keskkonnajalajälge ning töötada välja 
integreeritud aruandlus- ja raamatupidamisstandardid, et lõimida kestlikkusnäitajad ja 
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ELi taksonoomia, samuti asjakohane kontrolli- ja auditeerimismehhanism;

27. palub komisjonil muuta riigiabi eeskirju, sealhulgas COVID-19 kriisile reageerimiseks 
kehtestatud ajutist raamistikku kui see on vajalik, et võimaldada üldsuse suuremat 
toetust Euroopa rohelisele kokkuleppele ja tagada, et riigiabi andmise tingimuseks on 
liidu kliima- ja keskkonnaeesmärkide täitmine; märgib, et riigiabi eeskirjade muutmine 
peaks igal juhul olema hoolikalt kavandatud, et vältida konkurentsimoonutusi siseturul 
ning tagada selle terviklikkus ja võrdsed tingimused mis tahes edasisel muutmisel;

28. kutsub komisjoni üles lisama liikmesriigi riigiabitaotluse heakskiitmisel kooskõlas ELi 
toimimise lepingu artikliga 108 oma otsusesse sätted, mille kohaselt suure CO2-heitega 
sektorite abisaajad peavad vastu võtma kliimaeesmärgid ja rohepöörde tegevuskavad 
ning tõendama, et nende ärimudel ja tegevus on kooskõlas määruse (EL) 2018/1999 
teises peatükis sätestatud eesmärkidega;

29. märgib, et kliimamuutustega kohanemist ei ole veel hinnatud ega mitmeaastase 
finantsraamistiku kliimanäitajates arvesse võetud; kutsub komisjoni üles paluma, et 
tema rahastamisvahenditest, sealhulgas EIP toetatavatest projektidest abisaajad, kes 
tegutsevad suure heitega sektorites, viiksid läbi kliimamuutustega kohanemise 
stressitesti; juhib tähelepanu sellele, et abisaajad, kes ei läbi kliimamuutustega 
kohanemise stressitesti, ei ole liidu rahastamisvahendite raames rahastamiskõlblikud; 
rõhutab, et komisjon peaks andma abisaajatele suuniseid, mis põhinevad ELi 
kliimamuutustega kohanemise strateegial ja Euroopa Keskkonnaameti andmetel selle 
kohta, kuidas viia investeerimisprojekt vastavusse kliimamuutustega kohanemise 
nõuetega; rõhutab, et sellised suunised peavad asjakohaselt arvestama määrusega (EL) 
2020/852 kehtestatud kriteeriume;

30. kutsub komisjoni üles laiendama Euroopa poolaasta protsessi, täiendades praegust 
fiskaal- ja eelarvedistsipliinil põhinevat lähenemisviisi kliima- ja 
keskkonnaaspektidega, ilma praegust poolaasta protsessi nõrgestamata; kutsub seetõttu 
komisjoni üles välja töötama uut kliimanäitajat, mis kajastaks majandusnäitajaid, et 
hinnata iga riigi eelarve puhul lahknevust liikmesriikide eelarvete struktuuri ja Pariisi 
kokkuleppega kooskõlastatud stsenaariumi suunas tehtavate edusammude vahel; 
rõhutab, et see näitaja peab andma liikmesriikidele teavet temperatuurisuundumuste 
kohta Pariisi kokkuleppe raamistiku alusel, võimaldades seega anda laiendatud Euroopa 
poolaasta raames soovitusi kliimavõla vähendamise kohta;

31. rõhutab, et keskkonnakaalutlusi ja -riske saab lisada liikmesriikide aastaeelarvetesse ja 
vahekavadesse nende rohelise eelarvestamise tavade võrdlemise kaudu; kutsub 
komisjoni üles hõlbustama parimate tavade vahetamist liikmesriikide vahel seoses 
avaliku sektori investeeringute rolliga Euroopa rohelise kokkuleppe saavutamisel;

32. rõhutab vajadust kõrvaldada tõkked avaliku sektori investeeringutelt, et soodustada 
üleminekut CO2-neutraalsele majandusele; tuletab meelde, et parlament toetab 
taksonoomianõuetele vastavate avaliku sektori investeeringute kvalifitseeritud 
kohtlemist; väljendab heameelt komisjoni lubaduse üle vaadata läbi kehtivad stabiilsuse 
ja kasvu pakti eeskirjad, võttes arvesse Euroopa Eelarvenõukogu soovitusi; rõhutab, et 
stabiilsuse ja kasvu pakti raames võib vaja minna täiendavat paindlikkust, et 
võimaldada investeeringuid kliimamuutuste leevendamisse ja nendega kohanemisse 
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ning toetada õiglasel ja kaasaval viisil liikmesriikide rohepööret kliimaneutraalsusele;

33. on seisukohal, et tulevane uuendatud ELi kestliku rahanduse strateegia on hea võimalus 
kiirendada üleminekut kestlikumatele jaeinvesteeringutele; kutsub seetõttu komisjoni 
üles esitama vajalikke seadusandlikke meetmeid, et motiveerida kodanikke investeerima 
kestlikku rahastamisse, võttes aluseks kriteeriumid, mis on kehtestatud 18. juuni 2020. 
aasta määrusega (EL) 2020/852, millega kehtestatakse kestlike investeeringute 
hõlbustamise raamistik1;

34. kutsub komisjoni üles reformima muud kui finantsaruandlust käsitlevat direktiivi, võttes 
arvesse VKEde erilist olukorda, et tagada, et kõik CO2-mahukates sektorites tegutsevad 
ettevõtjad annaksid aru ja avaldaksid oma CO2-heite vähendamise eesmärgid, et viia 
need vastavusse Pariisi kokkuleppega; kutsub komisjoni üles tagama, et bioloogilise 
mitmekesisusega seotud riskid, mõju ja sõltuvus integreeritakse asjakohastesse ELi 
õigusaktidesse, sealhulgas muud kui finantsaruandlust käsitlev direktiiv, avalikustamise 
määruse delegeeritud õigusaktid ning teised äriühinguid ja finantsvaldkonda 
puudutavad õigusaktid;

35. kutsub komisjoni üles tagama, et tulevikus emiteeritakse ELi tagatud taastusvõlakirju 
kooskõlas ELi roheliste võlakirjade standardi, ELi taksonoomia ja olulise kahju 
vältimise põhimõttega;

36. kutsub üles tugevdama EIP ja Euroopa Investeerimisfondi (EIF) rolli ülemineku 
rahastamisel; rõhutab, et erilist tähelepanu tuleks pöörata Euroopa Investeerimispanga 
ja Euroopa Investeerimisfondi kestlike investeeringute kliima-, keskkonna- ja sotsiaalse 
mõju hindamise kriteeriumidele, mis lähtuvad põhimõttest „ära tee kahju“; tunneb 
heameelt EIP uue energialaenupoliitika üle ning palub EIPd koostada oma kliimapanga 
tegevuskava 2021-2025 raames taksonoomial põhinev selge ja läbipaistev metoodika, 
tagamaks, et kõik rahastatavad projektid on kooskõlas Pariisi kokkuleppe 
temperatuurieesmärgiga 1,5°C, mis on kooskõlas üleminekuga kliimaneutraalsele 
majandusele ja põhimõttega mitte tekitada kahju bioloogilisele mitmekesisusele ja 
ökosüsteemidele; eeldab, et ka ülejäänud 50% EIP portfellist järgib põhimõtet „ära tee 
kahju“;

37. tuletab meelde, et EKP volituste kohaselt peaks tema majanduspoliitika kaasa aitama 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 3 sätestatud eesmärkide saavutamisele; kutsub seetõttu 
EKPd üles jätkama oma rahapoliitika strateegia läbivaatamist, et peatada võimalikult 
kiiresti keskkonna- või sotsiaalseid eesmärke kahjustava majandustegevuse 
rahastamine; palub EKP-l hinnata, kuidas lisada kestlikkuskriteeriumid oma 
tagatisraamistikku ja iga-aastasesse stressitestimisse, varade ostmisse ja sihipärasesse 
refinantseerimistegevusse, hinnates samal ajal võimalusi suunata laenamist 
energiapöörde investeeringutesse, et taastada pärast COVID-19 kriisi kestlik majandus; 
tuletab meelde EKP võetud kohustust kasutada nende meetmete jaoks vajaduse korral 
ELi taksonoomiat;

38. kutsub Euroopa järelevalveasutusi üles koos riiklike pädevate asutustega kiiresti 
korraldama oma järelevalve alla kuuluvate finantseerimisasutuste iga-aastased 

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2020. aasta määrus (EL) 2020/852, millega kehtestatakse kestlike 
investeeringute hõlbustamise raamistik ja muudetakse määrust (EL) 2019/2088 (ELT L 198, 22.6.2020, lk 13).
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kliimastressitestid, mida praegu arutatakse eelkõige keskpankade ja reguleerivate 
asutuste moodustatud finantssüsteemi keskkonnasäästlikumaks muutmise võrgustikus 
(NGFS) et mõista, kus ja millises ulatuses kliimaga seotud finantsriskid asjaomaste ELi 
finantseerimisasutuste portfellidesse kuuluvad;

39. kutsub komisjoni üles oluliselt suurendama tehnilise abi rahastamist Euroopa 
investeerimisnõustamise keskuses (EIAH) ja muudes asjaomastes fondides, tagamaks, 
et tehniline abi moodustab 1% kogu kulutatavast summast; kutsub komisjoni üles 
keskenduma tehnilise abi andmisel projektidele ja sektoritele, millel on suurim 
keskkondlik, sotsiaalne ja vastupanuvõime lisaväärtus, eelkõige looduspõhistele 
lahendustele, mis võivad üheaegselt kasu tuua kliimamuutuste leevendamisel, 
kliimamuutustega kohanemisel ja bioloogilise mitmekesisuse kaitses.
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