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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Programmi eesmärk peaks olema 

toetada keskkonna ja ühiskonna 

seisukohast jätkusuutlikke projekte, mis 

käsitlevad kliimamuutusi, ning 

asjakohastel juhtudel kliimamuutuste mõju 

leevendamise ja nendega kohanemise 

meetmeid. Eelkõige tuleks suurendada 

programmi panust Pariisi kokkuleppega 

võetud sihtide ja eesmärkide ning 2030. 

aastaks seatud kliima- ja energiaalaste 

sihtide ning pikaajalise 

dekarboniseerimiseesmärgi saavutamisse. 

(3) Programmi eesmärk peaks olema 

toetada kliimamuutuste, keskkonna ja 

ühiskonna seisukohast jätkusuutlikke 

projekte ning asjakohastel juhtudel 

kliimamuutuste mõju leevendamise ja 

nendega kohanemise meetmeid. Eelkõige 

tuleks suurendada programmi panust 

sihtide ja pikaajalise 

dekarboniseerimiseesmärgi saavutamisse. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Kajastades kliimamuutuste 

probleemiga tegelemise tähtsust kooskõlas 

liidu kohustusega rakendada Pariisi 

kokkulepet ja ÜRO kestliku arengu 

eesmärkidest tuleneva kohustusega, peaks 

käesolev määrus seepärast arvestama 

kliimameetmetega ja toetama üldist 

eesmärki eraldada kliimaeesmärkide 

saavutamise toetuseks 25 % liidu 

eelarvekulutustest3. Käesoleva programmi 

raames võetavad meetmed peaksid 

moodustama 60 % programmi raames 
kliimaeesmärkide saavutamiseks ette 

nähtud üldisest rahastamispaketist, 

lähtudes muu hulgas järgmistest Rio 

markeritest: i) 100 % raudteetaristuga, 

alternatiivkütustega, keskkonnahoidliku 

linnatranspordiga, elektrienergia 

ülekandmise ja salvestamisega, arukate 

võrkudega, CO2 transportimisega ja 

taastuvenergiaga seotud kuludeks; ii) 40 % 

siseveeteedega, mitmeliigilise transpordiga 

ja gaasitaristuga seotud kuludeks – kui see 

võimaldab suurendada taastuvvesiniku või 

biometaani kasutamist. Asjakohased 

meetmed määratakse kindlaks programmi 

ettevalmistamise ja rakendamise käigus 

ning neid hinnatakse uuesti selle hindamise 

ja läbivaatamise käigus. Selleks et vältida 

olukorda, et pikaajalised kliimamuutused 

hakkavad taristule negatiivselt mõju 

avaldama ja et tagada projektiga kaasneva 

(4) Kajastades kliimamuutuste 

probleemiga tegelemise tähtsust, peaks 

käesolev määrus seepärast arvestama 

kliimameetmetega ja toetama üldist 

eesmärki eraldada kliimaeesmärkide 

saavutamise toetuseks 25 % liidu 

eelarvekulutustest3. Käesoleva programmi 

raames võetavad meetmed peaksid aitama 

kaasa kliimaeesmärkide saavutamisele, 

lähtudes muu hulgas järgmistest Rio 

markeritest: i) 100 % raudteetaristuga, 

alternatiivkütustega, keskkonnahoidliku 

linnatranspordiga, elektrienergia 

ülekandmise ja salvestamisega, arukate 

võrkudega, CO2 transportimisega ja 

taastuvenergiaga seotud kuludeks; ii) 40 % 

siseveeteedega, mitmeliigilise transpordiga 

ja gaasitaristuga seotud kuludeks – kui see 

võimaldab suurendada taastuvvesiniku või 

biometaani kasutamist. Asjakohased 

meetmed määratakse kindlaks programmi 

ettevalmistamise ja rakendamise käigus 

ning neid hinnatakse uuesti selle hindamise 

ja läbivaatamise käigus. Selleks et vältida 

olukorda, kus pikaajalised kliimamuutused 

hakkavad taristule negatiivset mõju 

avaldama, ja tagada projektiga kaasneva 

kasvuhoonegaaside heitega seotud kulude 

arvessevõtmine projekti majanduslikus 

hindamises, tuleks programmi raames 

toetatavate projektide puhul veenduda 

nende ilmastikukindluses ja lähtuda 
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kasvuhoonegaaside heitega seotud kulude 

arvessevõtmine projekti majanduslikus 

hindamises, tuleks tagada programmi 

puhul arvesse võtta projektide 

ilmastikukindluse tagamist ja lähtuda 

tuleks juhistest, mille komisjon töötab 

vajaduse korral välja kooskõlas liidu muid 

programme käsitlevate juhistega. 

seejuures juhistest, mille komisjon peaks 

välja töötama kooskõlas liidu muid 

programme käsitlevate juhistega, kus see 

on asjakohane. 

_________________ _________________ 

3 COM(2018) 321, lk 13. 3 COM(2018) 321, lk 13. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Käesoleva programmi üks oluline 

eesmärk on tagada transpordi-, 

energeetika- ja digisektori omavaheline 

koostoime. Selleks tuleks programmiga 

ette näha, et võetakse vastu sektoriülesed 

tööprogrammid, milles võiks käsitleda 

konkreetseid sekkumisvaldkondi, näiteks 

seoses ühendatud ja automatiseeritud 

liikuvusega või alternatiivkütuste puhul. 

Peale selle peaks programm võimaldama 

igas sektoris arvesse võtta mõningaid 

kõrvalelemente, mis haakuvad mõne muu 

sektoriga, kui tänu neile elementidele 

suureneb investeeringu 

sotsiaalmajanduslik kasu. 

Sektoritevahelist koostoimimist tuleks 

stimuleerida meetmete väljavalimisel 

rakendatavate hindamiskriteeriumide 

kaudu. 

(6) Käesoleva programmi üks oluline 

eesmärk on tagada transpordi-, 

energeetika- ja digisektori omavaheline 

koostoime. Selleks tuleks programmiga 

ette näha, et võetakse vastu sektoriülesed 

tööprogrammid, milles võiks käsitleda 

konkreetseid sekkumisvaldkondi, näiteks 

seoses ühendatud ja automatiseeritud 

liikuvusega või alternatiivkütuste ja 

tehnilise neutraalsuse puhul. Peale selle 

peaks programm võimaldama igas sektoris 

arvesse võtta mõningaid kõrvalelemente, 

mis haakuvad mõne muu sektoriga, kui 

tänu neile elementidele suureneb 

investeeringu sotsiaal-majanduslik kasu. 

Sektoritevahelist koostoimet tuleks 

stimuleerida meetmete väljavalimisel 

rakendatavate hindamiskriteeriumide 

kaudu. 

Or. en 
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Põhjendus 14 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) Pärast 2017. aasta novembri 

ühisteatist sõjaväelise liikuvuse 

parandamise kohta Euroopa Liidus9 

rõhutati komisjoni ja liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrge esindaja poolt 28. 

märtsil 2018 vastu võetud sõjaväelise 

liikuvuse tegevuskavas,10 et 

transporditaristupoliitika pakub selget 

võimalust suurendada kaitsevajaduste ja 

TEN-T koostoimet. Kõnealuses 

tegevuskavas on märgitud, et nõukogul 

palutakse 2018. aasta keskpaigaks kaaluda 

sõjaväe nõudmisi seoses 

transporditaristuga ja need nõudmised 

kinnitada ning et 2019. aastaks selgitavad 

komisjoni talitused välja sõjaväetranspordi 

jaoks sobivad üleeuroopalise 

transpordivõrgu osad, sealhulgas 

olemasoleva taristu 

ajakohastamisvajadused. Kaheotstarbeliste 

projektide ellurakendamise rahastamisel 

liidu vahenditest tuleks kasutada 

spetsiaalseid tööprogramme, milles on 

täpselt kindlaks määratud tegevuskavas 

määratletud kohaldatavad nõuded. 

(14) Pärast 2017. aasta novembri 

ühisteatist kaitseotstarbelise liikuvuse 

parandamise kohta Euroopa Liidus9 

rõhutati komisjoni ja liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrge esindaja poolt 28. 

märtsil 2018 vastu võetud sõjaväelise 

liikuvuse tegevuskavas10, et 

transporditaristupoliitika pakub selget 

võimalust suurendada kaitsevajaduste ja 

TEN-T koostoimet. Kõnealuses 

tegevuskavas on märgitud, et nõukogul 

palutakse 2018. aasta keskpaigaks kaaluda 

kaitsenõudeid seoses transporditaristuga ja 

need nõuded kinnitada ning et 2019. 

aastaks selgitavad komisjoni talitused välja 

kaitseotstarbelise transpordi jaoks sobivad 

üleeuroopalise transpordivõrgu osad, 

sealhulgas olemasoleva taristu 

ajakohastamisvajadused. Tsiviil- ja sõjalise 

kahesuguse kasutusega transporditaristu 
ellurakendamise rahastamisel liidu 

vahenditest tuleks kasutada spetsiaalseid 

tööprogramme, milles on täpselt kindlaks 

määratud tegevuskavas määratletud 

kohaldatavad nõuded. 

_________________ _________________ 

9 JOIN(2017) 41 9 JOIN(2017) 41 

10 JOIN(2018) 5 10 JOIN(2018) 5 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 20 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(20) Liidu deklarboniseerimisalase 

tegevuskava seisukohalt on olulised 

innovatiivsed taristualased 

tehnoloogialahendused, mis võimaldavad 

üle minna vähese CO2-heitega energia- ja 

liikuvussüsteemidele ning suurendada 

tarnekindlust. Eelkõige 23. novembri 2017. 

aasta teatises „Euroopa energiavõrkude 

tugevdamine“13 rõhutas komisjon asjaolu, 

et olukorras, kus 2030. aastaks toodetakse 

pool elektrienergiast taastuvenergiast, 

sunnib elektrienergia selline osatähtsus 

seni fossiilkütustel töötavaid sektoreid, 

näiteks transporti, tööstust ning kütmise 

ja jahutamisega tegelevaid ettevõtjaid, 

üha enam pöörama tähelepanu 

dekarboniseerimisele ning et sellest 

tulenevalt on üleeuroopalise 

energiataristu poliitikas üha suurema 

tähelepanu all elektrivõrkude 

ühendamise, elektrienergia salvestamise 

ja tarkvõrkude projektid. Selleks et toetada 

liidu dekarboniseerimiseesmärke, tuleks 

nõuetekohaselt arvesse võtta ja 

esmatähtsana käsitada 

tehnoloogialahendusi ja projekte, mis 

aitavad üle minna vähese CO2-heitega 

majandusele. Komisjoni eesmärk on 

suurendada tarkvõrkude, CO2 innovaatilise 

säilitamise ja CO2 transportimise selliste 

piiriüleste projektide arvu, mida toetatakse 

programmi vahenditest. 

(20) Liidu dekarboniseerimisalase 

tegevuskava seisukohalt on olulised 

innovatiivsed taristualased 

tehnoloogialahendused, mis võimaldavad 

üle minna vähese CO2-heitega energia- ja 

liikuvussüsteemidele ning suurendada 

tarnekindlust. Selleks et toetada liidu 

dekarboniseerimiseesmärke, tuleks 

nõuetekohaselt arvesse võtta ja 

esmatähtsana käsitada 

tehnoloogialahendusi ja projekte, mis 

aitavad üle minna vähese CO2-heitega 

majandusele. Komisjoni eesmärk on 

suurendada tarkvõrkude, CO2 innovaatilise 

salvestamise ja CO2 transportimise selliste 

piiriüleste projektide arvu, mida toetatakse 

programmi vahenditest. 
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13 COM(2017) 718  
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 25 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(25) Algatuse WiFi4EU edule 

tuginedes tuleks programmi raames ka 

edaspidi toetada kvaliteetset tasuta ja 

traadita internetiühendust kohalikes avaliku 

elu keskustes, sealhulgas sellistes avaliku 

sektori ülesandeid täitvates üksustes nagu 

riigiasutused, avalike teenuste pakkujad ja 

avalikkusele ligipääsetavad välialad, et 

suurendada liidu digitaalset kohalolu 

kohalikes kogukondades. 

(25) Lisaks tuleks programmi raames ka 

edaspidi toetada kvaliteetset tasuta ja 

traadita internetiühendust kohalikes avaliku 

elu keskustes, sealhulgas sellistes avaliku 

sektori ülesandeid täitvates üksustes nagu 

riigiasutused, avalike teenuste pakkujad ja 

avalikkusele ligipääsetavad välialad, et 

suurendada liidu digitaalset kohalolu 

kohalikes kogukondades. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a – alapunkt ii 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

ii) kohandada TEN-T võrke 

sõjaväelise liikuvuse vajadustele; 

ii) kohandada TEN-T võrke 

kahesuguse kasutusega transporditaristu 

kaitseotstarbelisele liikuvusele; 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) kuni 30 615 493 000 eurot artikli 3 

lõike 2 punktis a osutatud erieesmärkide 

jaoks ja sellest: 

(a) 30 615 493 000 eurot artikli 3 

lõike 2 punktis a osutatud erieesmärkide 

jaoks ja sellest: 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) kuni 8 650 000 000 eurot 

eraldatakse artikli 3 lõike 2 punktis b 

osutatud erieesmärgi jaoks ja sellest kuni 

10 % piiriüleste taastuvenergiaprojektide 

jaoks; 

(b) 8 650 000 000 eurot eraldatakse 

artikli 3 lõike 2 punktis b osutatud 

erieesmärgi jaoks ja sellest kuni 10 % 

piiriüleste taastuvenergiaprojektide jaoks; 

Or. en 
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Artikkel 4 – lõige 2 – punkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) kuni 3 000 000 000 eurot 

eraldatakse artikli 3 lõike 2 punktis c 

osutatud erieesmärkide jaoks. 

(c) 3 000 000 000 eurot eraldatakse 

artikli 3 lõike 2 punktis c osutatud 

erieesmärkide jaoks. 

Or. en 

 


