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Eelarvekomisjoni väga tiheda ajakava tõttu ei saa keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse 
komisjon (ENVI) ELi omavahendite süsteemi käsitleva arvamuse projekti üle õigeaegselt 
hääletada. Seetõttu lubage mul ENVI-komisjoni esimehena koos ELi omavahendite süsteemi 
käsitleva nõukogu otsuse ettepaneku ENVI-komisjoni poolse arvamuse koostaja Esther de 
Langega esitada Teile ENVI-komisjoni panus resolutsiooni punktidena, mida Teie komisjon 
loodetavasti arvesse võtab:

1. on seisukohal, et taasterahastuga „NextGenerationEU“ peab kaasnema usaldusväärne 
tagasimaksete kava, mida hakatakse rakendama – juhul kui majanduslik olukord seda 
võimaldab – juba järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ajal tõeliste uute ELi omavahendite 
kehtestamise kaudu, et vältida tagasimaksete negatiivset mõju tulevastele põlvkondadele või 
tulevastele mitmeaastastele finantsraamistikule; on lisaks veendunud, et uued omavahendid 
mitmeaastases finantsraamistikus 2021–2027 annavad võimaluse muuta liidu eelarve tulude 
pool jätkusuutlikumaks ja läbipaistvamaks, muuta liit autonoomsemaks ning lõppkokkuvõttes 
kasutada paremini liidu eelarve ümberkujundavat jõudu; 
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2. kordab seetõttu, et järgmisele mitmeaastasele finantsraamistikule parlamendi nõusoleku 
andmise eelduseks on reformimine ja uute omavahendite kasutuselevõtmine alates 
2021. aastast;

3. nõuab, et alates 2021. aastast võetaks kasutusele uued omavahendid, mis on täielikult 
kooskõlas liidu poliitikaga muu hulgas keskkonna, tervishoiu ja kliima valdkonnas, ning 
nõuab kiiret kokkulepet õiguslikult siduva sätte ja ajakava kohta järgmisesse 
mitmeaastasesse finantsraamistikku täiendavate omavahendite lisamiseks; 

4. kinnitab taas oma seisukohta, mille kohaselt parlament toetab uusi omavahendeid, 
eelkõige neid, mis aitavad saavutada liidu keskkonna-, tervishoiualaseid ja 
kliimaeesmärke, eelkõige märkimisväärset osa heitkogustega kauplemise süsteemist 
saadavast tulust, plastimaksu ja piiril kohaldatavat süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanismi;

5. kordab oma toetust ettepanekule võtta kasutusele omavahend, mis põhineb ringlusse 
võtmata plastpakendijäätmetel; rõhutab, et selle suunav mõju peab olema jäätmetekke 
vältimine kooskõlas jäätmehierarhiaga; nõuab tõhusate registreerimis- ja 
kontrollimehhanismide kasutamist ning arvutusmeetodi selgitamist;

6. kordab oma nõudmist, et märkimisväärset osa laiendatud heitkogustega kauplemise 
süsteemist (HKS) peetaks omavahendiks, et toetada liidu projekte, nagu taastuvenergia, 
salvestamine ja ühendused, samuti investeeringuid murrangulisse innovatsioon CO2 
heite vähendamiseks tööstuses, mis on kooskõlas Pariisi kokkuleppe ning liidu kliima- 
ja energiaeesmärkidega, eelkõige eesmärgiga saavutada aastaks 2050 
kliimaneutraalsus; on seisukohal, et see ei tohiks olla vastuolus riikide poolt kliima- ja 
energiapoliitikale ette nähtud eelarvega (kuna heitkogustega kauplemise süsteemi 
direktiivis (direktiiv 2003/87/EÜ) on selleks ette nähtud 50 % tuludest);

7. on veendunud, et lennukipetrooli maksustamist käsitlevate ühtlustatud rahvusvaheliste 
meetmete puudumisel tuleks võimaliku omavahendina kaaluda liidu tasandil lendude 
CO2-mahukusel põhineva maksu kehtestamist, et pakkuda täiendavaid stiimuleid 
tõhusamate, vähem CO2 heidet tekitavate õhusõidukite ja kütustega seotud uurimis- ja 
arendustegevuseks ning investeeringuteks ning piirata lennunduse suurenevaid 
heitkoguseid, tagades samal ajal transpordisektoris võrdsed tingimused; 

8. kutsub komisjoni üles esitama 2021. aastal ettepaneku piiril kohaldatava 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi kui liidu eelarve uue omavahendi kohta, 
eesmärgiga võtta see täielikus kooskõlas WTO eeskirjadega 1. jaanuariks 2023 
kasutusele, et tagada rahvusvahelises kaubanduses võrdsed võimalused ning vähendada 
heitkoguseid ja kasvuhoonegaaside heite ülekandumise ohtu, sisestades samal ajal 
imporditud kaupade negatiivsed väliskulud;

9. märgib, et uutest omavahenditest saadava tulu eesmärk peaks olema katta taasterahastu 
„NextGenerationEU“ raames laenatud summade tagasimaksmise kulud; on veendunud, 
et kõik nendest uutest omavahenditest laekuvad summad, mis ületavad 
tagasimaksekohustuste täitmiseks vajalikku summat, tuleks suunata ELi eelarvesse, et 
rahastada liidu prioriteete;
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10. väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle, mis on lähtepunktiks omavahendite 
ülemmäära kohesele ja püsivale suurendamisele, et rahuldada mitmeaastase 
finantsraamistiku vajadused ja võtta arvesse Brexiti eeldatavaid tagajärgi, samuti 
ülemmäära täiendavale ajutisele tõstmisele 2 %-le ELi kogurahvatulust, mis on vajalik 
taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendi vajaduste rahuldamiseks, vastutusega seotud 
rahaliste vahendite laenamise kulude kandmiseks ja kogurahvatulu eeldatava 
vähenemise arvessevõtmiseks pärast kriisist tingitud majanduslangust;

Saatsin sarnase kirja ka ELi omavahendite süsteemi BUDG-komisjoni kaasraportööridele José 
Manuel FERNANDESele ja Valérie HAYERile.

Lugupidamisega 

Pascal CANFIN


