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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 on vältimatult vajalik, et EL 
saavutaks 2030. ja 2050. aasta läbivaadatud kliima- ja bioloogilise mitmekesisuse 
eesmärgid ning täidaks Pariisi kokkuleppe raames võetud kohustused, tuginedes 
parimatele kättesaadavatele teaduslikele andmetele;

2. ootab, et uute rahaliste vahenditega ning uute täiendavate ELi omavahenditega 
varustatud uue, enneolematu mitmeaastase finantsraamistiku keskmes oleks üleminek 
keskkonnasäästlikule majandusele;

3. peab enda kohuseks tagada õiglane taastumine koroonaviiruse kriisist, millega oleks 
tagatud, et maksumaksjate raha investeeritakse tulevikku, mitte minevikku; et 
ekspansiivse eelarvepoliitikaga stimuleeritakse üleminekut keskkonnasäästlikule 
majandusele ning suurendatakse ühiskonna ja inimeste vastupanuvõimet; et avaliku 
sektori vahendeid kasutatakse kliimamuutustele vastupanuvõimeliste sektorite ja 
projektide rahastamiseks, luues seeläbi keskkonnahoidlikke töökohti ja tagades kestliku 
majanduskasvu; et finantssüsteemi integreeritakse kliimariskid ja kliimaga seotud 
võimalused, samuti kõik avaliku poliitika kujundamise ja taristu aspektid; ning et 
tagatakse fossiilkütuste toetuste kaotamine ja kohaldatakse põhimõtet, et saastaja 
maksab;

4. nõuab, et kõigi ELi toetatavate investeeringute suhtes kohaldataks ELi kestliku tegevuse 
taksonoomiat ning Pariisi kokkuleppega kooskõlas olevaid võrdlusaluseid ja 
kliimaülemineku võrdlusaluseid; kutsub komisjoni üles tegema ettepanekut nn pruuni 
taksonoomia ja tõhustatud sotsiaalse kestlikkuse kriteeriumide kohta;

5. rõhutab Euroopa Parlamendi nõudmist, et vähemalt 40 % programmi „InvestEU“ 
raames tehtavatest investeeringutest peaks aitama kaasa kliimaeesmärkide 
saavutamisele; on veendunud, et keskkonnasäästliku rahastamise puudujääk on ületatav;

6. kutsub komisjoni üles tagama, et tulevikus emiteeritakse ELi tagatud taastusvõlakirju 
kooskõlas ELi roheliste võlakirjade standardiga;

7. nõuab tungivalt, et komisjon esitaks ELi taksonoomia avaliku sektori kohta ja 
keskkonnahoidlike riigihangete määruse;

8. kutsub komisjoni üles vaatama läbi riigiabi eeskirjad, et võimaldada avaliku sektori 
toetust Euroopa rohelisele kokkuleppele, ning reformima Euroopa poolaastat, et 
edendada kestliku arengu eesmärkide ja Euroopa sotsiaalõiguste samba paremat 
arvessevõtmist;

9. nõuab, et kliimamuutuste leevendamiseks, nendega kohanemiseks ja õiglaseks 
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üleminekuks vajalikud investeeringud jäetaks stabiilsuse ja kasvu pakti kohaldamisalast 
välja.


