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Seoses koroonaviiruse (COVID-19) leviku ja sellest tuleneva vääramatu jõu tõttu parlamendi 
töökalendri muutmisega järgmiste nädalate osas ei saa ENVI-komisjon hääletada oma 
arvamuse projekti üle, mis käsitleb 2021. aasta eelarvemenetluse suuniseid – III jagu 
(2019/2213(BUD)). Seetõttu lubage mul nii ENVI-komisjoni esimehe kui ka alalise 
eelarveraportöörina edastada Teile ENVI-komisjoni panus resolutsiooni punktidena, mida Teie 
komisjon loodetavasti arvesse võtab. 

COVID-19 hädaolukord

 toonitab, et liidu 2021. aasta eelarve peaks sisaldama vahendeid pandeemiatega 
toimetuleku suutlikkuse arendamiseks, et tagada Euroopa kodanike kaitse; juhib 
tähelepanu tungivale vajadusele tagada piisav rahastamine, et toetada teadusuuringuid, 
mis võivad aidata kaasa koroonaviiruse (COVID-19) puhangu piiramisele;

 väljendab heameelt komisjoni poolt liidu elanikkonnakaitse mehhanismi raames 
kehtestatud rakendusakti üle, millega muudetakse rescEU vahendi alla kuuluvate 
vahendite loetelu, et lisada meditsiiniseadmete varumine ja ravi COVID-19 puhangu 
kontekstis; rõhutab, et liidu elanikkonnakaitse mehhanismile tuleks eraldada piisavad 
vahendid, et aidata võidelda metsatulekahjude, üleujutuste, maavärinate, rahvatervise 
hädaolukordade ning muude loodusõnnetuste ja inimtegevusest tingitud 
katastroofidega, mille mõju kliimamuutused eeldatavasti veelgi tugevdavad; tuletab 
meelde, et pärast koroonaviiruse (COVID-19) puhangut on mehhanismi kasutatud ELi 
kodanike repatrieerimiseks, muu hulgas Hiinast Wuhanist; rõhutab, et liidu 



PE648.615v01-00 2/3 AL\1201816ET.docx

ET

elanikkonnakaitse mehhanismi tuleb piisavalt rahastada, et tegeleda COVID-19 
puhanguga ja päästa elusid, muu hulgas eraldades viirusele reageerimiseks ja 
suutlikkuse suurendamiseks lisavahendeid;

 rõhutab, et Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskusele (ECDC) tuleb eraldada 
praegusele COVID-19 puhangule optimaalseks reageerimiseks piisavad inimressursid; 
tuletab meelde, et ajavahemikul 2013–2018 vähendati ECDC täistööajaga töötajate arvu 
20 võrra, ning nõuab ECDC esialgse ametikohtade loetelu kiiret taastamist;

 rõhutab vajadust viia COVID-19 põhjustatud majanduslanguse kontekstis ELi raha 
kasutavad tulevased taastamiskavad või rahastamisvahendid kooskõlla rohelise 
kokkuleppe prioriteetidega;

Euroopa roheline kokkulepe, 2021. aasta eelarve ja mitmeaastane finantsraamistik

 juhib tähelepanu sellele, et 2021. aasta eelarves tuleb ette näha piisavad vahendid, mille 
abil liit saaks kliima, bioloogilise mitmekesisuse ja keskkonnaga seotud hädaolukorra 
lahendamiseks kiiresti konkreetseid meetmeid võtta; nõuab tungivalt, et järgmine 
eelarve aitaks liidul täita Euroopa rohelise kokkuleppe raames antud lubadusi ja Pariisi 
kokkuleppest tulenevaid kohustusi ning oleks täielikult kooskõlas eesmärgiga hoida 
globaalne soojenemine alla 1,5 °C ja peatada bioloogilise mitmekesisuse vähenemine;

 rõhutab, et liidu 2021. aasta eelarve peaks sillutama teed Euroopa rohelist kokkulepet 
käsitlevas komisjoni teatises esitatud eesmärkide täielikule ja tõhusale elluviimisele, et 
viia kõik liidu poliitikavaldkonnad kokkuleppe eesmärkidega kooskõlla; on seisukohal, 
et liit peaks näitama kliimaküsimustes ülemaailmset juhtrolli ka oma eelarvestamise 
kaudu;

 kutsub komisjoni üles rakendama alates 2021. aastast rohelise eelarvestamise 
vahendeid; rõhutab sellega seoses, kui oluline on eelarve tõhus kliimakindlus, et tagada 
eelarve kui terviku kooskõla Pariisi kokkuleppega, ja bioloogilise mitmekesisuse 
kindlustamine; kutsub komisjoni üles esitama kliimakindluse tagamise ja bioloogilise 
mitmekesisuse kaitse kohta horisontaalsed suunised, millest tuleks juhinduda kõigi 
järgmise mitmeaastase finantsraamistikuga seotud poliitikakujunduse dokumentides;

 rõhutab, et liidu 2021. aasta eelarve on mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 
raames esimene eelarve; rõhutab, et juba uue mitmeaastase finantsraamistiku alguses 
tuleks teha kõik võimalik, et kliima ja bioloogilise mitmekesisuse süvalaiendamise 
üldine eesmärk saavutataks võimalikult kiiresti; kordab keskkonna-, rahvatervise ja 
toiduohutuse komisjoni 5. septembri 2019. aasta seisukohta seada järgmises 
mitmeaastases finantsraamistikus kliimameetmete süvalaiendamise eesmärgiks 40 %;

 juhib tähelepanu sellele, et kliima ja bioloogilise mitmekesisusega seotud kulutusi tuleb 
jälgida usaldusväärsema, läbipaistvama ja terviklikuma metoodika abil, mis on vajalik 
eraldatud vahendite ülehindamise ohu vältimiseks; tuletab meelde oma toetavat 
seisukohta, et järgmises mitmeaastases finantsraamistikus seataks selge eesmärk 
kulutada bioloogilise mitmekesisuse süvalaiendamisele vähemalt 10 % lisaks 
kliimaküsimuste süvalaiendamise kulude eesmärgile, mis peaks kajastuma liidu 2021. 
aasta eelarves;
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  kutsub Euroopa Ülemkogu üles kiitma heaks uusi omavahendeid, nagu ringlussevõetud 
plasti maks ja heitkogustega kauplemise süsteemi tulude kasutamine ELi eelarves 
kooskõlas parlamendi seisukohaga1;

 juhib tähelepanu vajadusele tagada 2021. aasta eelarves piisavad vahendid ÜRO 
kestliku arengu eesmärkide saavutamiseks;

 toonitab, et liidu kliima- ja keskkonnaalaste eesmärkide saavutamiseks tuleks eraldada 
piisavalt vahendeid õiglase ülemineku saavutamiseks, ning rõhutab, et koormust tuleks 
kanda vastavalt põhimõttele „saastaja maksab“, mitte panna seda kõige 
haavatavamatele inimestele ja kogukondadele; rõhutab, et õiglase ülemineku fondi 
vahendid peaksid olema täiendavad ega tohiks kahjustada teisi ELi programme;

 rõhutab, et 2021. aasta eelarves tuleks eraldada piisavad vahendid Euroopa 
vähktõvevastase võitluse tulevase kava väljatöötamiseks ja rakendamiseks; rõhutab, et 
piisavad rahalised vahendid tuleks eraldada ka haruldaste ja mittenakkuslike haigustega 
võitlemiseks, pöörates erilist tähelepanu teadusuuringutele ja ennetusele ning 
antimikroobikumiresistentsuse vastu võitlemisele;

 peab oluliseks tagada 2021. aasta eelarves liidu ametite asjakohase ja prognoositava 
rahastamise kindlustamiseks piisavad rahalised vahendid, mis võimaldaksid neil oma 
volitusi ja ülesandeid täita.

Saatsin sarnase kirja ka 2021. aasta eelarve pearaportöörile Pierre Larrouturoule.

Lugupidamisega

Pascal CANFIN

1 Euroopa Parlamendi 14. novembri 2018. aasta resolutsioon, mis käsitleb mitmeaastast finantsraamistikku 
aastateks 2021–2027 – parlamendi seisukoht kokkuleppe saavutamiseks (COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 
2018/0166R(APP))


