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ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tuletab meelde, et liidu 2021. aasta eelarve on mitmeaastase finantsraamistiku 2021–
2027 raames esimene eelarve; rõhutab, et 2021. aasta eelarvesse eraldatavad summad 
peaksid vastama liidu kodanike ootustele COVID-19 järgses Euroopas, soodustades 
majanduse jõulist taastumist, ning need tuleks viia kooskõlla Pariisi kokkuleppe ja 
rohelise kokkuleppe eesmärkidega, eelkõige eesmärgiga saavutada 2050. aastaks 
kliimaneutraalsus, toetades samal ajal kõige rohkem kannatanud liikmesriike; kutsub 
komisjoni üles hindama liidu 2021. aasta eelarvet käesolevas lõikes nimetatud eraldiste 
valguses ja eelarvet vastavalt korrigeerima, kui neid ei eraldata;

2. tunneb heameelt maksevõime toetamise rahastamisvahendi üle, milles sätestatakse, et 
rahalise toetuse saajatel soovitatakse koostada keskkonnasäästlikule majandusele 
ülemineku kava; on arvamusel, et see säte peaks olema kohustuslik;

3. on seisukohal, et liit peaks näitama kliimaküsimustes ülemaailmset juhtrolli ka oma 
eelarvestamise kaudu; rõhutab, et tuleks teha kõik võimalik, et kliima ja bioloogilise 
mitmekesisuse süvalaiendamise üldised eesmärgid saavutataks võimalikult kiiresti; 
tuletab meelde parlamendi seisukohta, milles nõuti, et 10 % liidu eelarvest eraldataks 
bioloogilise mitmekesisusega seotud kuludeks; juhib tähelepanu sellele, et kliima ja 
bioloogilise mitmekesisusega seotud kulutusi tuleb jälgida kindlama, läbipaistvama ja 
terviklikuma metoodika abil; on arvamusel, et taksonoomiamäärusega nähakse selle 
metoodika ajakohastamiseks ette asjakohane raamistik;

4. kutsub komisjoni üles rakendama rohelise eelarvestamise vahendeid alates aastast 2021; 
rõhutab sellega seoses ka seda, kui oluline on kliima ja bioloogilise mitmekesisuse 
tegelik arvessevõtmine eelarves;

5. rõhutab, et liidu elanikkonnakaitse mehhanismile tuleks eraldada piisavad vahendid, et 
aidata võidelda rahvatervise hädaolukordade, metsatulekahjude, üleujutuste, 
maavärinate ning muude loodusõnnetuste ja inimtegevusest tingitud katastroofidega, 
mille mõju kliimamuutused eeldatavasti veelgi tugevdavad;

6. rõhutab, et liidu 2021. aasta eelarve peaks sisaldama piisavaid vahendeid 
pandeemiatega toimetuleku suutlikkuse arendamiseks, et tagada liidu kodanike kaitse, 
eelkõige selliste strateegiliste materjalide puhul nagu vaktsiinid, ravi ja 
meditsiiniseadmed; juhib tähelepanu sellele, et Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa 
Keskuse (ECDC) pädevuste tugevdamine, nagu on ette nähtud uues mitmeaastases 
finantsraamistikus, peaks alates 2021. aastast kajastuma asjakohastes eelarvemeetmetes;

7. juhib tähelepanu sellele, kui oluline on tagada, et keskkonna-, rahvatervise ja 
toiduohutuse komisjoni pädevusalas olevatele liidu ametitele eraldataks piisavad 
rahalised vahendid ja piisavad inimressursid, mis võimaldaksid neil täita oma volitusi ja 
ülesandeid ning reageerida optimaalselt COVID-19 puhangu tagajärgedele; rõhutab 
asjaolu, et ametite töö tõhususe suurendamiseks ja avaliku sektori raha õiglase 
kasutamise võimaldamiseks on vaja nendevahelist nõuetekohast koordineerimist;
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8. palub komisjonil katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed kiiresti ellu viia.


