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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) ELi Pariisi kliimakokkuleppest 

tulenevate kohustuste täitmiseks on liit vaja 

muuta energiatõhusaks, vähese 

süsinikdioksiidiheitega ja 

kliimamuutustele vastupanuvõimeliseks 

ühiskonnaks. See omakorda nõuab 

meetmeid, mis on suunatud eelkõige 

praegu suurima CO2-heitega ja 

enimsaastavatele sektoritele ning mis 

aitavad ellu viia 2030. aasta energia- ja 

kliimapoliitika raamistikku ning 

liikmesriikide lõimitud riiklikke energia- ja 

kliimakavasid ning valmistada ette sajandi 

keskpaigani ulatuvat ja pikaajalist liidu 

kliima- ja energiastrateegiat. Programm 

peaks hõlmama ka meetmeid, mis aitavad 

rakendada liidu kliimamuutustega 

kohanemise poliitikat, et vähendada 

kaitsetust kliimamuutuste kahjuliku mõju 

ees. 

(7) ELi Pariisi kliimakokkuleppest 

tulenevate kohustuste täitmiseks on liit vaja 

muuta kestlikuks, ringmajandusel 

põhinevaks, taastuvaks, energiatõhusaks, 

CO2-neutraalseks ja kliimamuutustele 

vastupanuvõimeliseks ühiskonnaks. See 

omakorda nõuab meetmeid, mis on 

suunatud eelkõige praegu suurima 

kasvuhoonegaaside heitega ja 

enimsaastavatele sektoritele, näiteks 

meetmeid, mille eesmärk on vähendada ja 

lõpetada fossiilkütuste kaevandamine, 

kasutamine ja rahastamine, ning mis 

aitavad ellu viia 2030. aasta energia- ja 

kliimapoliitika raamistikku ning 

liikmesriikide lõimitud riiklikke energia- ja 

kliimakavasid ning rakendada sajandi 

keskpaigani ulatuvat ja pikaajalist liidu 

kliima- ja energiastrateegiat kooskõlas 

Pariisi kokkuleppe CO2-heite 

vähendamise eesmärgiga. Programm 

peaks hõlmama ka meetmeid, mis aitavad 

rakendada liidu kliimamuutustega 

kohanemise poliitikat, et vähendada 

kaitsetust kliimamuutuste kahjuliku mõju 

ees. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (14 a) Liidu äärepoolseimad piirkonnad 

annavad märkimisväärse osa maailma 

bioloogilisest mitmekesisusest (ligikaudu 

20 % kõigist maailma laguunidest ja 

korallrahudest) ning peavad rohkem kui 

ükskõik milline Euroopa piirkond toime 

tulema kliimamuutuste katastroofiliste ja 

pöördumatute tagajärgedega ning 

bioloogilise mitmekesisuse kahanemisega. 

Seepärast on liidu äärepoolseimatele 

piirkondadele vaja ette näha minimaalselt 

vajalik ja konkreetne eelarve ning 

eelkõige rahastada Prantsusmaa 

äärepoolseimaid piirkondi, mis on linnu- 

ja elupaikade direktiividest ebaõiglaselt 

välja jäetud ega ole seega saanud kasu 

liikide ja elupaikade kaitse siduvast 

regulatiivsest raamistikust ja Natura 2000 

vahenditest, kuigi kõik need piirkonnad 

on ülemaailmse tähtsusega bioloogilise 

mitmekesisuse paigad ja mõned on juba 

lisatud UNESCO maailmapärandi 

nimistusse kuuluvate objektide hulka või 

lisatakse sinna varsti. Prantsusmaa 

äärepoolseimaid piirkondi on bioloogilise 

mitmekesisuse kaitseks ettenähtud 

Euroopa eri rahaliste vahendite 

eraldamisel eriliselt diskrimineeritud. 

Vähemalt 2 % programmi LIFE rahast 

tuleks eraldada liidu äärepoolseimatele 

piirkondadele, et kaitsta nende mõõtmatut 
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bioloogilist mitmekesisust, ja vähemalt 

1 % tuleks eraldada Prantsusmaa 

äärepoolseimatele piirkondadele kaotatud 

aastate kompenseerimiseks. 

Or. en 
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Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 b a) vähemalt 2 % programmi LIFE 

kogusummast eraldatakse liidu 

äärepoolseimatele piirkondadele. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Programmi raames antakse ja hallatakse 

toetusi kooskõlas finantsmääruse VIII 

jaotisega. 

Programmi raames antakse ja hallatakse 

toetusi kooskõlas finantsmääruse VIII 

jaotisega ning neid kaasrahastatakse 85 % 

ulatuses kõigist rahastamiskõlblikest 

kuludest. Äärepoolseimates piirkondades 

rakendatavate projektide kaasrahastamise 

määr on 100 % kõigist 

rahastamiskõlblikest kuludest. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõik 1 – punkt f 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(f) Võimaluse korral pööratakse erilist 

tähelepanu projektidele erivajadustega või 

haavatavates geograafilistes piirkondades, 

näiteks teatavate keskkonnaprobleemide 

või looduslike piirangutega alad, 

piiriülesed alad või äärepoolseimad 

piirkonnad. 

(f) Erilist tähelepanu pööratakse 

projektide biogeograafilisele tasakaalule 

ning projektidele erivajadustega või 

haavatavates geograafilistes piirkondades, 

näiteks teatavate keskkonnaprobleemide 

või looduslike piirangutega alad, 

piiriülesed alad, suure loodusväärtusega 

alad või äärepoolseimad piirkonnad. 

Or. en 

 


