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Taaste- ja vastupidavusrahastu loomine ***I

Euroopa Parlamendi 10. veebruari 2021. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku 
kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse taaste ja 
vastupidavuse rahastamisvahend (COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))
(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2020)0408),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 175 
kolmandat lõiku, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C9-
0150/2020),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 16. juuli 2020. aasta arvamust1,

– võttes arvesse Regioonide Komitee 14. oktoobri 2020. aasta arvamust2,

– võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 74 lõike 4 alusel heaks 
kiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 22. detsembri 2020. aasta kirjas 
võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse kodukorra artikli 58 kohaseid eelarvekomisjoni ning majandus- ja 
rahanduskomisjoni ühisarutelusid,

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni, keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse 
komisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni, transpordi- ja 
turismikomisjoni, eelarvekontrollikomisjoni ning regionaalarengukomisjoni arvamusi, 

– võttes arvesse naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni 

1 ELT C 364, 28.10.2020, lk 132.
2 ELT C 440, 18.12.2020, lk 160.



muudatusettepanekutena esitatud seisukohta,

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni kirja,

– võttes arvesse eelarvekomisjoni ning majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A9-
0214/2020),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. kiidab heaks Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavalduse, mis on lisatud 
käesolevale resolutsioonile;

3. kiidab heaks Euroopa Parlamendi ja komisjoni ühisavalduse, mis on lisatud käesolevale 
resolutsioonile;

4. võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avalduse;

5. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

6. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.



P9_TC1-COD(2020)0104

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 10. veebruaril 
2021. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EL) 2021/…, millega luuakse taaste- ja vastupidavusrahastu

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi 
seisukoht õigusakti (määrus (EL) 2021/241) lõplikule kujule).



SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI ÜHISAVALDUS 

ARUANDLUSNÕUETE KEHTESTAMISE KOHTA, ET OLEKS VÕIMALIK 

EMITEERIDA VÕLAKIRJU, MIS AITAVAD KAASA TAASTERAHASTU 

„NEXTGENERATIONEU“ KESKKONNAEESMÄRKIDE SAAVUTAMISELE

Komisjon tuletab meelde, et Euroopa roheline kokkulepe kätkeb ühiseid poliitilisi eesmärke. 

Sellega seoses rõhutab komisjon, et ta soovib katta taasterahastu „NextGenerationEU“ jaoks 

vajalikust summast vähemalt 30 % kapitaliturgudelt laenatavate rahaliste vahenditega. Selleks 

emiteeritakse võlakirju, mis aitavad kaasa keskkonnaeesmärkide saavutamisele.

Kolm institutsiooni lepivad kokku, et kaaluvad tõsiselt võimalust kehtestada reeglid, millega 

seatakse liikmesriikidele aruandekohustus, et oleks kättesaadav teave, mille abil hinnata, kui 

palju on kapitaliturgudelt laenatud vahendid keskkonnaeesmärkide saavutamisele kaasa 

aidanud. Selleks püüab komisjon esitada 2021. aasta esimeses kvartalis seadusandliku 

ettepaneku.

EUROOPA PARLAMENDI JA KOMISJONI ÜHISAVALDUS TÕHUSATE 

KONTROLLIDE JA AUDITITE JAOKS VAJALIKE ANDMETE KOGUMISE 

KOHTA

Euroopa Parlament ja komisjon tuletavad meelde vajadust tagada tõhusad kontrollid ja 

auditid, et hoida ära topeltrahastamist ning hoida ära, avastada ja kõrvaldada taaste- ja 

vastupidavusrahastust toetatavate meetmetega seotud pettust, korruptsiooni ja huvide 

konflikte. Mõlemad institutsioonid peavad oluliseks, et liikmesriigid koguksid ja 

registreeriksid liidu rahaliste vahendite lõplike saajate ja toetusesaajate andmeid 

elektroonilises, standardses ja koostalitlusvõimelises vormingus ning kasutaksid ühtset 

andmekaevevahendit, mille teeb kättesaadavaks komisjon.

KOMISJONI TÄIENDAV AVALDUS TÕHUSATE KONTROLLIDE JA AUDITITE 

JAOKS VAJALIKE ANDMETE KOGUMISE KOHTA

Euroopa Komisjon tuletab meelde ühepoolset avaldust, mille ta tegi sellel teemal ühissätete 

määruse raames ja mida kohaldatakse mutatis mutandis taaste- ja vastupidavusrahastu 

määruse artikli 22 suhtes.



KOMISJONI AVALDUS KLIIMAMUUTUSTEGA SEOTUD KULUTUSTE 

JÄLGIMISE METOODIKA KOHTA 

Komisjon on seisukohal, et järjepidevuse tagamiseks tuleks taaste- ja vastupidavusrahastu 

määruse VI lisas esitatud metoodika lisada ühissätete määrusesse.


