EUROOPA KOMISJONI VASTUSED EUROOPA KONTROLLIKOJA ERIARUANDELE
„KESTLIK RAHANDUS: EL PEAB RAHASTUSE KESTLIKESSE
INVESTEERINGUTESSE SUUNAMISEKS TEGUTSEMA JÄRJEPIDEVAMALT“

KOKKUVÕTE
I. Komisjoni ja Euroopa Investeerimispanga vastused kokkuvõttele (punktid I–IX).
Kestlikul rahandusel on keskne roll Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkide saavutamisel ning ELi
rahvusvaheliste kliima- ja kestlikkusalaste kohustuste täitmisel. Selleks suunatakse erainvesteeringud
kliimaneutraalsele, kliima muutumisele vastupidavale, ressursitõhusale ja kestlikule majandusele
üleminekusse, täiendades riiklikku rahastust.
Komisjon on keskendunud õigusloomele kestliku rahanduse valdkonnas, mis on muutunud veelgi
olulisemaks, arvestades vajadust COVID-19 kriisist kestlikult taastuda.
6. juulil 2021 avaldatud kestlikule majandusele ülemineku rahastamise strateegias on kindlaks
määratud valdkonnad, kus on vaja võtta lisameetmeid, et toetada finantssüsteemi üleminekut
kestlikkusele. Strateegia algatused rõhutavad ELi ülemaailmset juhtpositsiooni kestliku rahanduse
rahvusvaheliste standardite kehtestamisel. Komisjon teeb tihedat koostööd kõigi rahvusvaheliste
partneritega, muu hulgas kestliku rahanduse rahvusvahelise platvormi kaudu, et ehitada koos üles
tugev rahvusvaheline kestlik rahastamissüsteem.
Strateegiale on lisatud talituste töödokument, milles antakse teavet 2018. aasta tegevuskava meetmete
rakendamisel tehtud edusammude kohta. 2018. aasta tegevuskava hõlmas kümmet põhimeedet, mille
võib jagada kolme kategooriasse: kapitalivoogude ümbersuunamine jätkusuutlikumasse majandusse,
jätkusuutlikkuse kaasamine riskijuhtimisse ning läbipaistvuse ja kestvuse parandamine.
Selleks et vähendada heitkoguseid 2030. aastaks vähemalt 55 % ja saavutada 2050. aastaks
kliimaneutraalne Euroopa, on komisjon samuti teinud ettepaneku paketi „Eesmärk 55“ kohta (juuli
2021), mis hõlmab laiaulatuslikke poliitikavaldkondi.
Enamik 2018. aasta meetmetest on lõpule viidud. Nende tulemusena on vastu võetud finantsteenuste
sektoris kestlikkusega seotud teabe avalikustamist käsitlev määrus, ELi taksonoomiamäärus, ELi
taksonoomia kliimaalane delegeeritud õigusakt (juuni 2021) ning delegeeritud õigusakt, millega
kehtestatakse aruandlusnõuded finants- ja mittefinantsettevõtjate majandustegevuse kohta (juuli
2021). Nimetatud aruandlusnõudeid käsitleva delegeeritud õigusakti kohase kohustusliku
avalikustamisega tagatakse ühtne ja läbipaistev teave äriühingute ja nende rahastatavate varade
keskkonnatoime kohta. See aitab investoritel ja üldsusel mõista äriühingute liikumist
keskkonnasäästlikkuse poole ning teha teadlikke otsuseid. Lisaks võetakse 2018. aasta tegevuskava
alusel vastu taksonoomia delegeeritud õigusakt ülejäänud nelja keskkonnaeesmärgi kohta.
Komisjon võttis 2021. aasta aprillis vastu ettepaneku äriühingute kestlikkusaruandluse direktiivi
kohta. Kui nõukogu ja parlament selle vastu võtavad, laiendatakse direktiiviga aruandluse ulatust, et
see hõlmaks kõiki suuri äriühinguid ja reguleeritud turgudel noteeritud äriühinguid (v.a noteeritud
mikroettevõtjad); nõutakse esitatud teabe auditeerimist (kinnitamist); kehtestatakse üksikasjalikumad
aruandlusnõuded ja nõue esitada aruandeid kooskõlas kohustuslike ELi kestlikkusaruandluse
standarditega; nõutakse, et äriühingud märgistaksid esitatud teabe digitaalselt, et see oleks
masinloetav ja lisataks Euroopa ühtsesse juurdepääsupunkti, mis on kapitaliturgude liidu
tegevuskavas ette nähtud.
Komisjon on võimaluse korral integreerinud taksonoomiamääruse aspektid ELi eelarvesse. ELi
eelarvele kohaldatakse mitme vahendi ja õigusnormi abil laialdaselt olulise kahju ärahoidmise
põhimõtet. See on üle võetud taaste- ja vastupidavusrahastusse, mis on 2021.–2027. aasta
mitmeaastase finantsraamistiku suurim programm. Seda tuleb arvesse võtta kõigi selliste
programmide rakendamisel, mida ühissätete määrus hõlmab. Muude rahastamisprogrammide aluseks
olevates õigusaktides on ette nähtud üldjoontes samaväärsed kriteeriumid, nagu kestlikkuse tagamine,
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kliimakindluse tagamine ja erandite loetelud, tagamaks, et ELi rahastamine ei põhjusta
keskkonnakahju. Tulevase ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) puhul tagab sotsiaalse ja tõhustatud
tingimuslikkuse järgimine, et olulise kahju ärahoidmise põhimõtet rakendatakse nõuetekohaselt.
ELi kliimakoefitsiendid, mida kasutatakse 2021.–2027. aasta mitmeaastase finantsraamistiku ja
taasterahastu „NextGenerationEU“ kliimaga seotud kulude mõõtmiseks, on võimalikult suures
ulatuses kooskõlas ELi taksonoomia esimese delegeeritud õigusakti kohaste tehniliste
sõelumiskriteeriumidega. ELi eelarve kliimakoefitsientides ja kliimameetmete jälgimise metoodikas
tunnustatakse ka jõupingutusi ja investeeringuid, mida taksonoomia ei hõlma või mis ei ole sellega
täielikult kooskõlas, kui neil on siiski kasulik kliimamõju või need on rohepöörde seisukohast
olulised.

SISSEJUHATUS
03. Komisjon nõustub sellega, et on keeruline korraldada sotsiaalselt õiglase ja keskkonnasäästliku
kliimaneutraalsele ja vastupanuvõimelisele majandusele ülemineku rahastamist. Seepärast on Euroopa
roheline kokkulepe selle eesmärgi saavutamiseks väga oluline, muu hulgas ringmajanduse
tegevuskava ja bioloogilise mitmekesisuse strateegia kaudu.
04. Aastate 2021–2050 hinnanguga (triljon aastas) seoses märgib komisjon, et osutatud aruandes
viidatakse 28 triljonile eurole järgmise 30 aasta jooksul, millest umbes 80 % (kokku 23 triljonit ehk
0,8 triljonit aastas) saadakse selliste investeeringute ümbersuunamisest, millega oleks muidu
rahastatud CO2-mahukaid tehnoloogiaid, ning EL peaks eraldama veel 5,4 triljonit eurot (st keskmine
vahe oleks 180 miljardit eurot aastas) puhastele tehnoloogiatele ja tehnikatele – see langeb kokku
komisjoni 2018. aasta hinnangutega.
05. – Turud ei kajasta majandustegevuse kõiki sotsiaalseid ja keskkonnakulusid
Komisjon nõustub sellega, et praegune hinnakujundus finantsturgudel ei hõlma keskkonnaalaseid
välismõjusid. Kuigi komisjon võtab kliimapoliitikas ulatuslikke meetmeid, tunnistab ta ka seda, et
finantsturustruktuurid mängivad üleminekus samuti olulist rolli ega sobi praegu kestlikkusega seotud
kaalutluste lõimimiseks.
Samas võttis komisjon kasutusele etapiviisilise lähenemisviisi, milles keskenduti kliima- ja
keskkonnariskidele ning millele peaksid järgnema muud meetmed, mis võivad hõlmata ka sotsiaalseid
aspekte.
– Piisava läbipaistvuse ja kestlike tegevuste avalikustamise puudumine
Läbipaistvus- ja avalikustamisnõudeid käsitletakse ELi taksonoomiamääruses ning neid toetatakse
veelgi ELi taksonoomias sätestatud delegeeritud õigusaktidega.
Äriühingute kestlikkusaruandluse direktiivi vastuvõtmine (parandades varasemat muud kui
finantsaruandlust käsitlevat direktiivi) ja muud meetmed, mida majanduses üha enam kohaldatakse
(need mõjutavad isegi keskkonnaalase statistilise arvepidamise ajakohastamist), toimivad samuti
rohepesu vastu, viidates kindlalt sellele, mil määral on majandustegevus keskkonnahoidlik.
– Mõne kestliku investeeringuga kaasnevad potentsiaalselt suuremad riskid ja rahastamiskulud
Komisjon tunnistab, et hinnangud kestlike investeeringute vajaduse kohta võivad aja jooksul muutuda
ning avalik toetus on rahastamisel ja selle hoogustamisel väga oluline. Seepärast toetab komisjon
liikmesriike mitmel viisil ELi eelarve ja ELi taasterahastu (NextGenerationEU), sihtotstarbeliste
tehnilise toe projektide (näiteks rohelise eelarvestamise ja keskkonnahoidliku maksustamise
projektide) ning muude vahendite kaudu.
06. Tuginedes põhjalikele aruteludele liikmesriikide ja eri Euroopa organitega ning avaliku
konsultatsiooni tulemustele, võttis komisjon 2021. aasta juulis vastu kestlikule majandusele
ülemineku rahastamise strateegia. Strateegia on jätk 2018. aasta tegevuskava meetmetele ja sellega
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arendatakse kestliku rahanduse valdkonda edasi. Strateegias esitatakse valdkondadevaheline
tegevuskava, mis sisaldab uusi meetmeid erainvesteeringute ümbersuunamiseks kestlikesse
projektidesse ja tegevustesse, et toetada Euroopa rohelises kokkuleppes sätestatud meetmeid.
Komisjon tunnistab, et korrakohase ülemineku jaoks on vaja täielikku läbipaistvust seoses
kliimariskidega, sealhulgas võimalike kasutuskõlbmatute varade ja nende mõjuga finantsstabiilsusele.
See strateegia on veel üks oluline element tulevase kestliku rahastamise raamistiku jaoks.
09. Eesmärk eraldada 30 % kliimameetmetega seotud kulude jaoks kehtib ELi eelarvele ja
taasterahastule „NextGenerationEU“, mis tähendab, et ajavahemikul 2021–2027 on
kliimameetmetega seotud kulud 625 miljardit eurot. Taaste- ja vastupidavusrahastu, mille valdkondlik
eesmärk on 37 %, kuulub selle alla.
Lisaks kliimameetmetega seotud eraldistele ELi eelarves eraldatakse keskkonnaküsimustele
lisavahendeid, näiteks 2024. aastal 7,5 % ELi eelarvest ning 2026. ja 2027. aastal 10 % bioloogilise
mitmekesisuse toetuseks; samuti võimendatakse riiklikku kaasrahastamist ja erasektori
investeeringuid, et tagada kestlike investeeringute jaoks vajalik rahastamispakett.
Samuti pakub saastevaba tegevuskava ja ringmajanduse meetmeid (rohelise kokkuleppe raames)
käsitlevate hinnangute parandamine lisarahastusvõimalusi keskkonnaeesmärkide saavutamiseks.
Paljudel juhtudel tekitatakse investeeringutega ka koostoime mitme keskkonnaeesmärgi vahel, näiteks
panustatakse samal ajal kliimasse ja bioloogilisse mitmekesisusse.
TÄHELEPANEKUD
22. ELi taksonoomiaga loodud kestliku rahanduse platvormile, mis alustas ametlikult tööd 2020. aasta
sügisel, on tehtud ülesandeks anda aru ülejäänud nelja ELi taksonoomias sätestatud
keskkonnaeesmärgi ja ELi taksonoomia võimaliku sotsiaalsete eesmärkideni laiendamise kohta,
samuti taksonoomia arendamise kohta seoses majandustegevusega, millel ei ole olulist mõju
keskkonnasäästlikkusele, ja majandustegevusega, mis kahjustab märkimisväärselt
keskkonnasäästlikkust.
Samal ajal töötab komisjon välja usaldatavuseeskirju, milles võetakse arvesse kliimariske.
23. Ühine vastus punktidele 23–24
Komisjon tunnistab, et ELi heitkogustega kauplemise süsteemi (ELi HKS) ja muid meetmeid tuleb
edasi arendada. Käimasoleva ELi HKSi reformi raames kaalub komisjon ELi HKSi laiendamist
transpordile ja hoonetele ning täiendamist piiril kohaldatava süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi
(CBAM) ja toetavate keskkonnamaksude reformidega. Samal ajal rõhutab komisjon, et muudes
valdkondlikes määrustes võetakse kliimakaalutlusi veelgi rohkem arvesse. Õigusaktide paketiga
„Eesmärk 55“ tugevdatakse veelgi majanduslikku signaali.
26. Komisjon tunnistab, et keskkonnakahjulike toetuste järkjärguline kaotamine on oluline hoob
keskkonnaeesmärkide saavutamiseks. Komisjon teeb selles valdkonnas aktiivselt tööd, toetades
parimaid tavasid ja suurendades kaasatust kõigis liikmesriikides (nt tehnilise toe instrumendi
projektide, eelarvete keskkonnahoidlikumaks muutmise ja maksustamise reformimise kaudu).
27. Ühine vastus punktidele 27–28
2018. aasta tegevuskava edenemise ülevaade on esitatud talituste töödokumendis, mis on lisatud
kestlikule majandusele ülemineku rahastamise strateegiale, mille komisjon võttis vastu 2021. aasta
juulis. Komisjon tunnistab, et tegevuskava rakendamisel esineb viivitusi. Tuleb siiski märkida, et
keskkonnahoidlike tegevuste (sealhulgas energiameetmete) klassifikatsiooni loomine on keeruline
ülesanne, mis on nõudnud ulatuslikku koostööd ekspertide, sidusrühmade ja eelkõige ELi
liikmesriikidega.
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29. Komisjon tunnistas, et tegevuskava meetmete tulemusi saaks paremini jälgida. Finantssüsteemi
ümberkujundamine, sealhulgas taksonoomiaeeskirjade sagedasem kasutamine, pikaajaliste
keskkonnariskide kaasamine ja täiustatud kestlikkusaruandlus väljendub ka rahastamistavades
paranenud kestlikkus- ja keskkonnaaruandluse ning hindamistavade kaudu, millel on märgatav mõju
kestlikule rahastamisele.
32. ELi taksonoomia kohaselt tuleb investeeringute keskkonnahoidlikkust mõõta ELi eeskirjade järgi,
suurendades läbipaistvust ja edendades vastutustundlikku otsuste tegemist.
Finants- ja mittefinantsettevõtjad avalikustavad teavet ELi taksonoomias sätestatud tehniliste
sõelumiskriteeriumide alusel.
35. Ühine vastus punktidele 35–36
Seadusandlikes lisaettepanekutes selgitatakse põhjalikumalt teatavate taksonoomiamääruse kohaste
tegevuste, muu hulgas põllumajanduse, tuumaenergia ja maagaasi kasutamise kestlikkust.
Lisaks analüüsitakse veel nimetatud sektoreid (elektrienergia tootmine gaasist ja tuumaenergiast), et
pakkuda turu jaoks asjakohaseid kriteeriume.
42. ELi ökomärgise raamistik on vabatahtlik kolmandate isikute poolse kontrolli skeem, mis
kehtestati 1992. aastal (määrus (EÜ) nr 66/2010).
Finantstoodetele ELi ökomärgise andmise kriteeriumide väljatöötamine ja kontrollinõuded on
sätestatud määruses (EÜ) nr 66/2010 ELi ökomärgise kohta.
ELi ökomärgist käsitleva määruse kohaselt määrab iga liikmesriik pädeva asutuse (kes võib olla eravõi avalik-õiguslik asutus), kes kontrollib enne ELi ökomärgise andmist, kas finantstooted, millele
seda taotletakse, vastavad ELi ökomärgise kriteeriumidele. Komisjon koostab pädevatele asutustele
kasutusjuhendi, mis sisaldab juhiseid ja suuniseid selle kohta, kuidas kontrollida vastavust ELi
ökomärgise kriteeriumidele.
Pädevate asutuste määramine on liikmesriikide ülesanne, kuid ELi ökomärgist käsitleva määruse V
lisas on sätestatud nende üldnõuded. ELi ökomärgist käsitleva määruse artikli 13 kohaselt moodustab
komisjon pädevate asutuste töörühma (pädevate asutuste foorumi), et edendada ELi ökomärgist
käsitleva määruse järjepidevat rakendamist pädevate asutuste seas. Lisaks kuuluvad ELi
ökomärgisega tooted turujärelevalveasutuste pädevusse. Mis puudutab alusinvesteeringute ELi
taksonoomiakriteeriumidele vastavuse kontrollimist, siis see teave avalikustatakse kooskõlas
äriühingute kestlikkusaruandluse direktiiviga ja audiitorid vaatavad selle läbi. Pädevad asutused, kes
vastutavad finantstoodete (millele taotletakse ELi ökomärgist) alusinvesteeringute ELi taksonoomiale
vastavuse kontrollimise eest, tuginevad teabele, mille audiitorid on läbi vaadanud.
47. Riiklike pädevate asutuste tehtavate kontrollide regulaarne sagedus ja ulatus on sätestatud
finantsteenuste sektoris kestlikkusega seotud teabe avalikustamist käsitlevas määruses osutatud
asjakohastes valdkondlikes eeskirjades. Tegelikult lisatakse finantsteenuste sektoris kestlikkusega
seotud teabe avalikustamist käsitlevas määruses kestlikkusega seotud teabe avalikustamise nõuded
juba olemasolevale toodet käsitleva teabe avalikustamisele ja teabele, mida nõutakse nendes
valdkondlikes eeskirjades.
Küsimustes ja vastustes (mis avaldatakse 2021. aasta suvel) ning 2021. aasta lõpuks vastu võetavates
regulatiivsetes tehnilistes standardites antakse lisasuuniseid, mille eesmärk on ühtlustada ja selgitada
järelevalvet finantsteenuste sektoris kestlikkusega seotud teabe avalikustamist käsitleva määruse
kohaldamise üle.
65. Enne ELi taksonoomia delegeeritud õigusaktide lõplikku vastuvõtmist tuli välja töötada ja vastu
võtta programmi „InvestEU“ kliimameetmete jälgimise süsteem ja kriteeriumid.
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Kooskõlas programmi „InvestEU“ määrusega tuleb programmi vahendite kliima- ja
keskkonnaeesmärkide saavutamisse antavat panust hinnata liidu jälgimismetoodikaga, mille aluseks
on ELi taksonoomia kriteeriumid.
Programmi „InvestEU“ kliima- ja keskkonnaeesmärkide saavutamisse antava panuse hindamise
suunistes nähakse ette, et heakskiidu andmise etapis tuleb enne märkida eeldatav panus kliima- ja
keskkonnaeesmärkide saavutamisse. Samuti nähakse ette järelaruandlus iga toetatava rahastamis- või
investeerimistoimingu kohta. Rakenduspartnerid viitavad järelaruandluses esialgsetest ootustest
erinevatele tulemustele.
Tasub märkida, et programmi „InvestEU“ kliima- ja keskkonnaeesmärkide saavutamisse antava
panuse hindamise suunistes nähakse rakenduspartneritele ette võimalus jälgida kliima- ja
keskkonnatoiminguid ELi taksonoomiakriteeriumide alusel (kui need on vastu võetud). Seetõttu on ka
vähem kogenud rakenduspartneritel võimalik kasutada alguses lihtsamat liidu jälgimissüsteemi ja
minna täielikult üle ELi taksonoomiale, kui see on valmis.
66. Komisjon tuletab meelde, et Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI) lähtub nõudlusest
ning võib toetada rahaliselt elujõulisi ja parema riskiprofiiliga projekte. Paljud kliimamuutustega
kohanemise projektid ei ole majanduslikult elujõulised, neid viivad sageli ellu riigiasutused ja seega ei
sobi need alati tagasimakstava toetuse jaoks. Seetõttu on tähelepanek, et enamik kestlikke projekte on
seotud kliimamuutuste leevendamisega, kooskõlas sellega, mida võiks eeldada vahendilt, mis on
suunatud rahaliselt elujõulistele ja riskantsematele projektidele, mille eesmärk on kaasata erasektori
vahendeid.
71. Nagu märgiti kontrollikoja eriaruandes Euroopa investeerimisnõustamise keskuse kohta, peaks
Euroopa investeerimisnõustamise keskus olema täienduseks teistele ELi programmidele, sealhulgas
JASPERSile, mille peamine geograafiline tegevuspiirkond on Kesk- ja Ida-Euroopa, ning hõlmama ka
neid sektoreid, mis on märgitud tehnilise abi andmiseks, et valmistada ette ja arendada projekte, mida
rahastatakse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide toetustega. Euroopa investeerimisnõustamise
keskus on nõudluspõhine algatus, mille eesmärk on parandada investeerimisprojektide kvaliteeti,
pakkudes Euroopa projektide elluviijatele kohandatud nõustamistuge. Euroopa
investeerimisnõustamise keskuse teenuste prioriteetide kindlaksmääramine eri sektorite ja
liikmesriikide puhul on vastuolus investeerimisnõustamise keskuse algatuse nõudluspõhise
olemusega.
Euroopa investeerimisnõustamise keskus on töötanud koos riiklike tugipankade ja asutustega välja
tugeva koostööplatvormi, mis hõlmab otsest rahastamist ja eksperdiabi paljudele neist Kesk- ja IdaEuroopa riikidest ning mille eesmärk on suurendada nende suutlikkust pakkuda rohkem kohalikke
nõustamisteenuseid, sealhulgas kestliku taristu jaoks. InvestEU nõustamiskeskuse struktuur on heal
positsioonil, et arendada edasi Euroopa investeerimisnõustamise keskuse tehtud tööd ja käsitleda
kestliku rahanduse kõrgetasemelise eksperdirühma tõstatatud teatavaid probleeme seoses kestlike
investeerimisprojektide loomisega.
72. Portaali ülesanne ja lisaväärtus on tutvustada võimalikke investeerimisvõimalusi ning muuta need
nähtavamaks projektide elluviijatele, kes soovivad portaali kasutada. Komisjonil ei ole volitust täita
avaldatud projektiettepanekute tehnilist ja finantsalast hoolsuskohustust ning suunata investoreid
konkreetsete projektide juurde. Samuti ei ole komisjonil vahendeid ega pädevust, et täita projektidega
seotud hoolsuskohustust. See on võimalike investorite kohustus ja pädevus.
Kooskõlas programmi „InvestEU“ määruse artikli 26 lõikega 3 edastab komisjon siiski avaldatud
projektid InvestEU portaalis asjaomastele rakenduspartneritele ja vajaduse korral InvestEU
nõustamiskeskusele.
73. Komisjon nõustub sellega, et mõnes kavas puuduvad üksikasjalikud andmed
investeerimisvajaduste kohta, ja see raskendab ka liikmesriikidevahelist võrreldavust. Komisjon
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jätkab liikmesriikide toetamist ning on käivitanud tehnilise toe instrumendi alusel uue juhtalgatuse
„Riigi rahanduse keskkonnahoidlikumaks muutmine: eelarve- ja fiskaalpoliitika mõju hindamine
riiklike ja rahvusvaheliste kohustuste täitmisele“, mille eesmärk on eelkõige aidata suurendada
liikmesriikide suutlikkust investeerimisvajaduste kvantifitseerimisel, tuvastada puudusi ja töötada
välja poliitika nende kõrvaldamiseks.
76. Taaste- ja vastupidavusrahastus, mis on taasterahastu „NextGenerationEU“ suurim programm, on
nõutud olulise kahju ärahoidmise hindamine taksonoomiamääruse artikli 17 alusel, kuid delegeeritud
õigusaktides vastu võetud üksikasjalike olulise kahju ärahoidmise kriteeriumide kohaldamine on
vabatahtlik. Sarnaselt taaste- ja vastupidavusrahastuga on muude rahastamisprogrammide aluseks
olevates õigusaktides ette nähtud üldjoontes samaväärsed kriteeriumid (nt kestlikkuse tagamine,
kliimakindluse tagamine ja erandite loetelud) tagamaks, et ELi rahastamine ei põhjusta
keskkonnakahju. Lisaks nähakse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni institutsioonidevahelise
kokkuleppega, mis kaasneb 2021.–2027. aasta mitmeaastase finantsraamistikuga, ette horisontaalne
põhimõte „ära tekita kahju“, mida kohaldatakse kogu 2021.–2027. aasta mitmeaastasele
finantsraamistikule.
Võttes arvesse erinevaid rakendustsükleid, eelarve täitmise viise ja rahastatud tegevusi, ei ole kahju
mittetekitamise põhimõtte ühesugune ja kõigile sobiv sõnastus ELi eelarve eri poliitikavaldkondades
võimalik.
Komisjon on seisukohal, et tulevane ÜPP tagab olulise kahju ärahoidmise põhimõtte rakendamise
sotsiaalse ja tõhustatud tingimuslikkuse kaudu.
77. Olulise kahju ärahoidmise põhimõte on lisatud taaste- ja vastupidavusrahastusse ja seda tuleb
arvesse võtta kõigi selliste fondide rakendamisel, millele kohaldatakse ühissätete määrust.
Nagu on selgitatud vastuses punktile 75, ei ole erinevaid rakendustsükleid, eelarve täitmise viise ega
ELi rahastatud tegevusi võimalik viia kooskõlla ühesuguse ja kõigile sobiva lähenemisviisiga, millega
teha kindlaks, kas keskkonnale tekitatakse olulist kahju.
78. Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERFi) ja Ühtekuuluvusfondi raames ei ole lubatud investeerida
gaasitaristutesse, välja arvatud tahkekütusel töötavate küttesüsteemide ja katelde asendamisel
eritingimuste alusel ning muudesse taristutesse investeerimisel, mille puhul see toetab üleminekut
taastuvenergiale ning seda saab kasutada taastuvate ja vähese CO2 heitega energiaallikate jaoks, nagu
on sätestatud ERFi ja Ühtekuuluvusfondi määruse artikli 7 lõike 1 punktis h. Sellised maagaasiga
seotud piiratud investeeringud peaksid olema hästi põhjendatud ja aitama vähendada
kasvuhoonegaaside heidet viisil, mis toetab kliimaneutraalsusele üleminekut.
Komisjon tuletab meelde, et taaste- ja vastupidavusrahastu raames ei tohiks meetmeid, mis on seotud
fossiilkütustel põhineva elektri- ja/või soojatootmisega ning sellega seotud ülekande- ja
jaotustaristuga, üldjuhul pidada olulise kahju ärahoidmise põhimõtte alusel nõuetele vastavaks.
Kliimamuutuste leevendamise seisukohast võib võtta erakorralisi meetmeid, mis on seotud maagaasi
kasutamisega elektri- ja/või soojusenergia tootmiseks ning sellega seotud ülekande- ja jaotustaristuga,
juhtumipõhiselt (olulise kahju ärahoidmise suuniste III lisa kohaselt) ja tingimusel, et selle toetusega
aidatakse kaasa ELi CO2 heite vähendamise eesmärkide saavutamisele 2030. ja 2050. aastaks. Ühtegi
investeeringut söe- või naftapõhisesse elektri- ja/või soojatootmisse olulise kahju ärahoidmise
hindamisel läbi ei lasta.
79. Komisjon märgib, et 2021.–2027. aasta mitmeaastase finantsraamistiku aluseks olevas
kliimameetmete jälgimise metoodikas on käsitletud mitut 2014.–2020. aasta mitmeaastase
finantsraamistiku aluseks oleva metoodika puudust, mis tehti kindlaks kontrollikoja eelmistes
aruannetes.
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2021.–2027. aasta kliimameetmete jälgimise metoodika, mis on sätestatud näiteks taaste- ja
vastupidavusrahastu määruses, tugineb ühissätete määruse metoodikale aastatel 2014–2020, kuid seda
on muudetud, et võtta arvesse ELi taksonoomia kriteeriumide aspekte, ning see on aluseks
kliimameetmete jälgimisele kogu eelarve ulatuses.
2021.–2027. aasta kliimameetmete jälgimise metoodika võimaldab tunnustada nii suurt panust
kliimasse, millel on 100 % kliimakoefitsient, mis tugineb ELi taksonoomia põhistele kriteeriumidele,
kui ka väiksemaid panuseid (40 % koefitsiendiga) ning hinnata üksikasjalikumalt eri meetmete panust
kliimaeesmärkide saavutamisse ja rakendamise kiirust, näiteks seoses mitmesuguste energiatõhususe
meetmetega.
80. Komisjon tuletab meelde, et 2021.–2027. aasta mitmeaastase finantsraamistiku eel on
kliimameetmete jälgimise metoodikat märkimisväärselt tugevdatud. Eelkõige juhindutakse nüüd
100 % osakaalu määramisel oluliselt rangematest kriteeriumidest, mis põhinevad võimalikult suures
ulatuses ELi taksonoomia tehnilistel kriteeriumidel ning millega ei mõõdeta mitte üksnes eri tegevuste
eesmärki, vaid ka mõju.
ELi 40 % kliimakoefitsienti seostatakse tegevusega, mis ei vasta küll ELi taksonoomiasse
integreeritud tehnilistele kriteeriumidele, kuid aitab siiski kaasa keskkonna- ja kliimaeesmärkide
saavutamisele. Selline majandustegevus võib näiteks pakkuda võimalust märkimisväärsete panuste
tasemele jõudmiseks.
Roheliste võlakirjade jaoks, mille komisjon väljastab kliimameetmete rahastamiseks taaste- ja
vastupidavusrahastu raames, loob komisjon roheliste võlakirjade raamistiku, mis viiakse võimalikult
suures ulatuses kooskõlla kavandatud roheliste võlakirjade standardiga. ELi roheliste võlakirjade
raamistik põhineb tuntud ja väljakujunenud turustandarditel, võttes samal ajal arvesse taaste- ja
vastupidavusrahastu konkreetset struktuuri, kus muu hulgas on kulude eest vastutavad asutused
väljaandvast asutusest eraldi. Sellega antakse investoritele vajalikud tagatised, et tulu kulutatakse
tõesti keskkonnahoidlikele investeeringutele.
Kooskõlas nö klassi parimatele keskenduva lähenemisviisiga laseb komisjon oma roheliste
võlakirjade raamistikku sõltumatul isikul kontrollida.
5. selgitus. Komisjon juhib tähelepanu põhimõttelisele erinevusele ELi taksonoomia kriteeriumide
vahel, mis keskenduvad praegu üksnes tegevustele, mis ületavad olulise panuse kriteeriume, ja
muudele ELi poliitikavaldkondadele, nagu ÜPP, mis hõlmab laiemat rahastamiskõlblikkuse skaalat,
mis ei pruugi jääda ambitsioonikuselt taksonoomiale alla. Seega kajastub säärane mitmekesisus
kliimaga seotud kulude jälgimises.
81. Komisjon tuletab meelde, et ELi eelarves on taksonoomia aspektid juba võimaluse korral
integreeritud ELi kliimakoefitsientidesse, mida kasutatakse kliimaga seotud kulude mõõtmiseks
2021.–2027. aasta mitmeaastases finantsraamistikus ja taasterahastus „NextGenerationEU“. Lisaks
tuleb ELi eelarve kliimakoefitsientide ja kliimametoodika puhul üldiselt tunnustada ka jõupingutusi ja
investeeringuid, mida taksonoomia ei hõlma või mis ei ole sellega täielikult kooskõlas, sest need
võivad siiski avaldada kasulikku kliimamõju või olla rohepöörde jaoks olulised.
Seoses ELi kulutustest tuleneva võimaliku kahjuga viitab komisjon oma vastusele punktile 75.
Komisjon leiab, et rahastamisprogramme käsitlevates ELi õigusaktides sätestatud eeskirjad on
poliitikaeesmärkide käsitlemiseks asjakohased, ning rõhutab, et avaliku ja erasektori rahastuse roll on
erinev. Komisjon kordab, et taksonoomia kasutamist ELi rahastamisotsuste tegemisel või muudes ELi
poliitikavaldkondades tuleks hinnata igal üksikjuhul eraldi ning seda arutatakse teiste ELi
institutsioonidega kooskõlas asjakohaste seadusandlike menetlustega.
JÄRELDUSED JA SOOVITUSED
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82. Kestliku rahanduse platvorm tegeleb praegu oma nõuannetega komisjonile ELi taksonoomia
võimaliku laiendamise kohta, muu hulgas sotsiaalse tegevuse kaasamiseks.
Hinnakujundusmehhanismide muutmine majanduses selleks, et kajastada keskkonnasaaste ja muu
keskkonnaseisundi halvenemise tegelikke kulusid, on aga protsess, millega komisjon pidevalt tegeleb.
Soovitus 1: viia lõpule tegevuskava meetmed ning selgitada vastavuskontrolli ja auditeerimise
korda
a) Komisjon nõustub 1. soovituse punktiga a.
Taksonoomiamäärus võeti vastu ja seda hakati kohaldama. Tegevuskava täiendatakse ELi
taksonoomia kliimaalase delegeeritud õigusaktiga (võeti vastu 2021. aasta juunis) ja tulevase
delegeeritud õigusaktiga ülejäänud nelja keskkonnaeesmärgi taksonoomia kohta.
Komisjon tugineb analüüsidele ja konsultatsioonidele, mis on tehtud tegevuskava alusel äriühingu
üldjuhtimise valdkonnas kooskõlas komisjoni 2021. aasta tööprogrammiga, milles on ette nähtud
seadusandlik ettepanek äriühingu kestliku üldjuhtimise kohta, et edendada äriühingute pikaajalist
kestlikku ja vastutustundlikku käitumist. Eesmärk on esitada ettepanek 2021. aasta lõpuks.
b) Komisjon nõustub 1. soovituse punktiga b.
c) Komisjon nõustub 1. soovituse punktiga c.
Komisjoni ühine vastus 1. soovituse punktidele b ja c
Taksonoomiamääruse artiklis 8 nõutakse, et finantsettevõtjad ja muud ettevõtjad avalikustaksid,
kuidas ja millises ulatuses on nende tegevus taksonoomiamäärusega kooskõlas.
Avalikustamiskohustus kuulub äriühinguõiguse alla (raamatupidamisdirektiiv, mida on muudetud
muud kui finantsaruandlust käsitleva direktiiviga).
Komisjon tegi ettepaneku äriühingute kestlikkusaruandluse direktiivi kohta, millega muudetakse
muud kui finantsaruandlust käsitleva direktiivi sätteid (mille kaasseadusandjad peaksid eeldatavasti
vastu võtma 2022. aasta keskpaigaks) ning millega nõutakse audiitoritelt kestlikkusaruandluse
nõuetele vastavuse kontrollimist ja selle kohta arvamuse avaldamist (sealhulgas
taksonoomiaaruandlus taksonoomiamääruse artikli 8 kohaselt). Kestlikkusaruandluse standardid
töötatakse välja kõigi äriühingute jaoks, kelle suhtes kohaldatakse tulevikus äriühingute
kestlikkusaruandluse direktiivist tulenevaid kohustusi, st suurte äriühingute (börsil noteeritud ja
noteerimata) jaoks, ning börsil noteeritud VKEde jaoks töötatakse välja VKEde aruandlusstandardid.
Finantstoodete puhul on vastavalt taksonoomiamääruse (selle delegeeritud õigusakti) artiklile 8 ja
finantsteenuste sektoris kestlikkusega seotud teabe avalikustamist käsitleva määruse kohastele
regulatiivsetele tehnilistele standarditele (mis võetakse vastu 2021. aasta lõpuks) vaja avalikustada
alusinvesteeringute taksonoomiamäärusega kooskõlla viimine.
Finantsteenuste sektoris kestlikkusega seotud teabe avalikustamist käsitleva määruse kontekstis
peaksid liikmesriigid toetuma pädevatele asutustele, mis on juba määratud nimetatud määruses
osutatud valdkondlike eeskirjade alusel, et teha järelevalvet avalikustamise üle (st liikmesriikide
finantsturgude järelevalveasutused). Need asutused toetuvad teabele, mille finantsettevõtjad ja muud
ettevõtjad avalikustavad, nagu on selgitatud eespool.
Soovitus 2: paremini panustada kestlikku rahastamisse, hinnastades kasvuhoonegaaside heited
Komisjon nõustub selle soovitusega.
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Nagu selles aruandes tõdetakse, kasutatakse ELi kliimapoliitikas eesmärkide saavutamiseks
mitmesuguseid vahendeid. Pakett „Eesmärk 55“ suurendab seda ambitsiooni veelgi.
Näiteks teeb komisjon paketi raames ettepaneku tugevdada ELi heitkogustega kauplemise süsteemi
selle praeguses kohaldamisalas ja muuta turustabiilsusreservi. Need reformid tähendaksid LHÜde
pakkumise vähenemist ja CO2 hinna võimalikku tõusu, kuigi enamiku turuanalüütikute sõnul turg
juba valmistub tulevasteks seadusandlikeks muudatusteks kooskõlas ELi kõrgema kliimaeesmärgiga
vähendada 2030. aastaks netoheidet võrreldes 1990. aastaga vähemalt 55 %, nagu on sätestatud
kavandatavas Euroopa kliimaseaduses.
Lisaks esitas komisjon osana paketist „Eesmärk 55“ ettepaneku piiril kohaldatava süsinikdioksiidi
kohandusmehhanismi (ehk CBAMi) loomise kohta.
Samuti esitatakse kestlikule majandusele ülemineku rahastamise strateegias finantssektori jaoks
ettepanekud kestlikkusriski finantssüsteemi raamistikku lisamiseks.
87. Komisjon tuletab meelde, et Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond lähtub nõudlusest ning
võib toetada rahaliselt elujõulisi ja parema riskiprofiiliga projekte. Paljud kliimamuutustega
kohanemise projektid ei ole majanduslikult elujõulised, neid viivad sageli ellu riigiasutused ja seega ei
sobi need tagasimakstava toetuse jaoks. Seetõttu on tähelepanek, et enamik kestlikke projekte on
seotud kliimamuutuste leevendamisega, kooskõlas sellega, mida võib eeldada vahendilt, mis on
suunatud rahaliselt elujõulistele ja riskantsematele projektidele, mille eesmärk on kaasata erasektori
vahendeid.
Kooskõlas programmi „InvestEU“ määrusega tuleb programmi kliima- ja keskkonnaeesmärkide
saavutamisse antavat panust hinnata liidu jälgimissüsteemi kaudu, kasutades asjakohaselt ELi
taksonoomia kriteeriume. Asjakohased ELi taksonoomia kriteeriumide kavandid kajastuvad liidu
jälgimissüsteemis ning lisaks saavad rakenduspartnerid kliima- ja keskkonnatoiminguid täielikul
määral jälgida, kasutades ELi taksonoomia olulise panuse kriteeriume (kui need vastu võetakse). See
süsteem võimaldab vähem kogenud rakenduspartneritele paindlikkust, et kasutada lihtsamat liidu
jälgimissüsteemi ja saavutada vastavus ELi taksonoomiaga, kui see on valmis. InvestEU kliima- ja
keskkonnaeesmärkide saavutamisse antava panuse hindamise suunistes nähakse ette kliima- ja
keskkonnatulemuste aruandlus nii enne kui ka tagantjärele, tuginedes tulemustele.
Soovitus 3: koostada aruanne InvestEU kliima ja keskkonnaga seotud tulemuste kohta
Komisjon nõustub selle soovitusega.
Soovitus 4: luua kestlike projektide register
a) Komisjon nõustub 4. soovituse punktiga a.
InvestEU nõustamiskeskuse eesmärk on keskenduda rohkem projektidele, mida võidakse lõpuks
InvestEU fondist toetada. Võimaluse korral ja olenevalt projekti elluviijate huvidest seatakse
esikohale valdkonnad ja sektorid, kus on kõige suurem vajadus kliima- ja keskkonnainvesteeringute
järele, sealhulgas kliimamuutustega kohanemine, looduskapital, energiatõhusus, ringmajandus. Lisaks
töötab EIP nii avaliku kui ka erasektori klientidele aktiivselt välja uut nõustamistuge ja toetust
olemasolevate volituste kaudu, näiteks Euroopa investeerimisnõustamise keskuse ja JASPERSi abil,
nagu on kirjeldatud kliimaalases tegevuskavas (Climate Bank Roadmap), tegutsedes algetapis
liikmesriikides, kus ennetav toetus võib aidata välja töötada ulatuslikumat kliimameetmete ja
keskkonnasäästlikkuse investeeringute registrit. 2021. aastal on olemas või töötatakse välja mitu
nõustamistoe haru, mis hõlmavad teiste seas liikmesriikide energiatõhususe rahastamise seminare, kus
keskendutakse Kesk- ja Ida-Euroopale, portaali Green Portal vahendavatele pankadele ning EIP
tulevast 2021. aasta kohanemiskava.
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b) Komisjon nõustub 4. soovituse punktiga b.
89. Kahju mittetekitamise põhimõtte ühesugune ja kõigile sobiv sõnastus ELi eelarve eri
poliitikavaldkondades ei ole vajalik ega asjakohane, võttes arvesse erinevaid rakendustsükleid,
eelarve täitmise viise ja rahastatud tegevusi. See ei tähenda, et liidu poliitikas puuduvad
kaitsemeetmed keskkonnakahju vastu.
Komisjon on seisukohal, et tulevane ÜPP tagab olulise kahju ärahoidmise põhimõtte rakendamise
sotsiaalse ja tõhustatud tingimuslikkuse kaudu.
Taaste- ja vastupidavusrahastu määruse kohaselt on olulise kahju ärahoidmise põhimõtte kohaldamine
ELi taksonoomia artikli 17 tähenduses kohustuslik. Liikmesriigid peavad iga reformi ja investeeringu
korral näitama, et olulise kahju ärahoidmise põhimõtet järgitakse kõigi hõlmatud
keskkonnaeesmärkide puhul. Ühtegi riiklikku taaste- ja vastupidavuskava ei aktsepteerita, kui seda ei
näidata. Komisjon on andnud liikmesriikidele suuniseid selle kohta, kuidas näidata olulise kahju
ärahoidmise põhimõtte järgimist. Suunised põhinevad enamjaolt ELi taksonoomial, kuid võimaldavad
paindlikkust. See võimaldab näiteks liikmesriikidel näidata, et nad järgivad põhimõtet ka
investeeringute puhul, mis ei kuulu taksonoomia alla.
90. ELi eelarvest rahastatakse eri tsüklite ja metoodikate abil väga suurt hulka tegevusi. Lisaks
rahastatakse ELi eelarvest tegevusi, mida ELi taksonoomia ei hõlma, või tegevusi, mis ei vasta küll
ELi taksonoomia rangetele tehnilistele kriteeriumidele, kuid aitavad siiski kaasa ELi
kliimaeesmärkide saavutamisele. Seepärast kohaldab EL 2021.–2027. aasta mitmeaastases
finantsraamistikus ELi kliimameetmete jälgimise metoodikat, milles võetakse võimaluse ja vajaduse
korral arvesse ELi taksonoomia kriteeriume.
ELi eelarve panust kliimameetmetesse hinnatakse enne ja arvutatakse tagantjärele selle avaliku ja
läbipaistva metoodika alusel, mis on nüüdseks sätestatud mitmes õigusaktis. Metoodika eesmärk on
võtta arvesse kõiki tegevusi, mis aitavad kaasa ELi kliimaeesmärkide saavutamisele. Kasutatav
kaalusüsteem põhineb ELi taksonoomia tehnilistel kriteeriumidel ja on nendega võimalikult suures
ulatuses kooskõlas. Kohustus pühendada 2021.–2027. aasta mitmeaastasest finantsraamistikust
vähemalt 30 % kliimaeesmärkidele põhineb sellel metoodikal.
Mõnda taaste- ja vastupidavusrahastu investeeringut ei käsitleta ELi taksonoomias. Teised ei vasta
kõigile ELi taksonoomia kriteeriumidele. Mõlemat liiki investeeringud võivad siiski aidata kaasa ELi
jõupingutustele kliimamuutustega võitlemisel. ELi roheliste võlakirjade raamistikuga, mida käsitleti
ka meie vastuses punktile 79, antakse investoritele kogu asjakohane teave.
Soovitus 5: kohaldada ELi taksonoomia põhimõtet „ei kahjusta oluliselt“ ja ELi taksonoomia
kriteeriume järjepidevalt kogu ELi eelarves
a) Komisjon nõustub osaliselt 5. soovitusega punktiga a.
Komisjon võttis ELi rohelist kokkulepet käsitlevas teatises kohustuse rakendada oma tegevuse
aluspõhimõttena kooskõlas Pariisi kokkuleppega võetud kohustustega põhimõtet „ära tekita kahju“.
Praktikas väljendub see 2021.–2027. aasta mitmeaastase finantsraamistikuga kaasnevas
institutsioonidevahelises kokkuleppes võetud kohustuses kohaldada põhimõtet „ära tekita kahju“
kliima ja bioloogilise mitmekesisuse integreerimise kavandamisel.
Selle põhimõtte rakendamise tagamiseks sisaldab ELi eelarve mitut kaitsemeedet, mis toimivad
kooskõlas üksikute fondide põhieesmärkidega. See väljendub näiteks taristutesse investeerivate
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programmide kestlikkuse tagamises, tulevase ÜPP sotsiaalses ja tõhustatud tingimuslikkuses või
selliste investeeringute loeteludes, mida ei saa rahastada ELi eelarvest.
Kui see on asjakohane ja kohaldatav, on see põhimõte lisatud komisjoni ettepanekute alusel
asjaomastesse õigusaktidesse, näiteks ühissätete määrusesse ning taaste- ja vastupidavusrahastusse,
millel on otsene seos ELi taksonoomiaga.
Komisjon leiab, et ELi taksonoomia olulise kahju ärahoidmise põhimõtte ühetaoline kohaldamine
kogu ELi eelarve ulatuses ei ole teostatav ega asjakohane, sest ELi rahastamisprogrammid on tsüklite,
eelarve täitmise viiside, hõlmatud tegevuste ja lõppeesmärkide poolest erinevad.
b) Komisjon nõustub osaliselt 5. soovituse punktiga b.
Komisjon kaalub, kuidas lisada tulevasse muudetud finantsmääruse ettepanekusse asjakohane viide
olulise kahju ärahoidmise põhimõttele, võttes arvesse selle kohaldamisala ja liidu eelarve
diferentseeritud olemust. Komisjon ei saa praeguses etapis siiski võtta kohustusi tulevase
seadusandliku ettepaneku täpse sisu suhtes.
Komisjon tuletab samuti meelde, et ta on võtnud 2021.–2027. aasta mitmeaastase finantsraamistikuga
kaasnevas institutsioonidevahelises kokkuleppes, mida kohaldatakse kõikidele mitmeaastase
finantsraamistiku programmidele, kohustuse rakendada põhimõtet „ära tekita kahju“. Komisjon on
täielikult veendunud, et partnerid järgivad seda kokkulepet.
c) Komisjon nõustub osaliselt 5. soovituse punktiga c.
Nagu selgitati viimati 2021. aasta juuni teatises ELi eelarve tulemusraamistiku kohta, on komisjon
tugevdanud 2021.–2027. aasta mitmeaastases finantsraamistikus kliimameetmete jälgimise
metoodikat. Eelkõige on komisjon teinud märkimisväärseid edusamme, liikudes 2014.–2020. aasta
mitmeaastases finantsraamistikus kasutatud OECD Rio markeritelt ELi kliimakoefitsientide juurde
2021.–2027. aasta mitmeaastases finantsraamistikus. Need ELi kliimakoefitsiendid, mis on sätestatud
mitmes alusaktis, on võimalikult suures ulatuses viidud vastavusse ELi taksonoomia esimese
delegeeritud õigusakti tehniliste sõelumiskriteeriumidega.
Komisjoni jälgimismetoodikaga tagatakse ka kliimakoefitsientide järjepidev jaotamine kõigis ELi
rahastamisprogrammides.
Seoses nende koefitsientidega seati kliima 30 % integreerimise eesmärk ja edusammud selle eesmärgi
saavutamisel tuleb kindlaks määrata selle alusel. ELi taksonoomia ei ole lõplik ja tõenäoliselt
arendatakse seda seadusandlikus menetluses edasi, mistõttu muudaks selle kasutamine selleks, et
mõõta ELi eelarve panust ELi kliimameetmetesse, stabiilse aegrea võimatuks.
Samuti tuleks märkida, et üksikasjalik teave, mida on vaja ELi taksonoomianõuete täielikuks
kohaldamiseks, ei ole kättesaadav ning liikmesriigid ega rakenduspartnerid ei pea seda esitama
rahastamisprogrammide puhul, mille eelarvet täidetakse kaudselt või jagatult. Teave on puudulik ka
mõne rahastamisprogrammi puhul, mille eelarvet täidetakse otseselt.
d) Komisjon nõustub 5. soovituse punktiga d.
Komisjon kasutab ELi kliimametoodikat, et anda aru edusammudest 30 % kliimaeesmärgi
saavutamisel. Neid andmeid täiendatakse teabega ELi kliimametoodika sekkumisvaldkondadesse
kuuluvate kulude kohta, millele kohaldatakse 100 % koefitsienti, sest need vastavad ELi taksonoomia
tehnilistele sõelumiskriteeriumidele, mis on seotud kliimamuutuste leevendamise või nendega
kohanemisega.
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Selline aruandlus annab oma ülesehituselt osalise ülevaate ELi eelarve panusest EÜ kliimaeesmärkide
saavutamisse. Jagatud eelarve täitmise korral põhineb see olemasolevatel andmetel, mille on esitanud
liikmesriigid.
91. See aruanne oli osa talituste töödokumendist, mis lisati hiljuti vastu võetud kestlikule majandusele
ülemineku rahastamise strateegiale.
Hiljuti vastu võetud strateegias ja kavandatud õigusaktide paketis on kindlaks määratud järgmised
sammud komisjoni ambitsioonikate eesmärkide saavutamiseks.
Eelkõige peavad finantsasutused avaldama oma kestlikkusele ülemineku ja CO2 heite vähendamise
kavad, sealhulgas vahe- ja pikaajalised eesmärgid, ning selle, kuidas nad kavatsevad oma
keskkonnajalajälge vähendada. Säärane suurem läbipaistvus seoses eesmärkide, näitajate, määratluste
ja metoodikaga võimaldab omakorda meetmete tulemuslikkust aja jooksul jälgida.
Tingimusel, et nõukogu ja parlament võtavad selle vastu, nõutakse äriühingute kestlikkusaruandluse
direktiivi ettepanekus suurtelt ELi äriühingutelt ja börsil noteeritud äriühingutelt, sealhulgas
pankadelt, kindlustusandjatelt ja investoritelt, et nad avalikustaksid oma kestlikkuse eesmärgid ja
nende saavutamiseks tehtud edusammud.
Finantsteenuste sektoris kestlikkusega seotud teabe avalikustamist käsitleva määruse kohasele
regulatiivsele tehnilisele standardile toetudes tugevdab komisjon finantsturu osaliste seas
avalikustamist ja CO2 heite vähendamise meetme tulemuslikkust kõigi investeerimistoodete puhul.
Lisaks antakse taksonoomiamääruse artiklis 20 kestliku rahanduse platvormile ülesanne jälgida liidu
ja liikmesriikide tasandi suundumusi seoses kapitalivoogude liikumisega kestlikesse
investeeringutesse ning sellest regulaarselt komisjonile aru anda. See töö algab juba 2021. aastal.
Soovitus 6: jälgida tegevuskava ja tulevaste strateegiate tulemusi ning anda neist aru
a) Komisjon nõustub 6. soovituse punktiga a.
Taksonoomiamääruse artiklis 20 antakse kestliku rahanduse platvormile ülesanne jälgida liidu ja
liikmesriikide tasandi suundumusi seoses kapitalivoogude liikumisega kestlikesse investeeringutesse
ning anda regulaarselt komisjonile aru. See töö algab 2021. aastal.
2021. aasta juuni seisuga on roheliste võlakirjade turgude arengut kajastav näitaja juba lisatud hiljuti
käivitatud kapitaliturgude liidu töövahendile ning käimas on arutelud teiste näitajate kaasamise üle.
Lisaks uurib komisjon võimalikke meetmeid, et aidata liikmesriikidel hinnata oma finantssektori
kooskõla kestlikkuse eesmärkidega;
Euroopa järelevalveasutused ja Euroopa Keskpank jälgivad oma vastavates valdkondades uusimaid
turusuundumusi kestlike investeeringute vallas.
b) Komisjon nõustub 6. soovituse punktiga b.
Komisjon jätkab edusammude korrapärast hindamist ja oma meetmete läbivaatamist. Komisjon esitab
aruande strateegia rakendamise kohta 2023. aasta lõpuks ja toetab aktiivselt liikmesriike rakendamise
alastes jõupingutustes.

12

