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(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Euroopa ühendamise rahastu 

(edaspidi „programm“) eesmärk on 

kiirendada  

investeerimist üleeuroopalistesse 

võrkudesse ning võimendada nii avaliku 

kui ka erasektori poolset rahastamist, 

suurendades samal ajal õiguskindlust ja 

pidades kinni tehnoloogianeutraalsuse 

põhimõttest. Programm peaks võimaldama 

täielikult ära kasutada transpordi-, 

energeetika- ja digisektori omavahelist 

koostoimet ning seeläbi suurendama liidu 

meetmete tulemuslikkust ning võimaldama 

rakendamiskulusid optimeerida. 

(2)  Euroopa ühendamise rahastu 

(edaspidi „programm“) eesmärk on 

kiirendada  

investeerimist üleeuroopalistesse 

võrkudesse ning võimendada nii avaliku 

kui ka erasektori poolset rahastamist, 

suurendades samal ajal õiguskindlust. 

Programm peaks võimaldama täielikult ära 

kasutada transpordi-, energeetika- ja 

digisektori omavahelist koostoimet ning 

seeläbi suurendama liidu meetmete 

tulemuslikkust ning võimaldama 

rakendamiskulusid optimeerida. 

__________________ __________________ 

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

Or. en 
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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 

(4) Kajastades kliimamuutuste 

probleemiga tegelemise tähtsust kooskõlas 

liidu kohustusega rakendada Pariisi 

kokkulepet ja 17 ÜRO kestliku arengu 

eesmärgist tuleneva kohustusega, peaks 

käesolev määrus seepärast arvestama 

kliimameetmetega ja toetama üldist 

eesmärki eraldada kliimaeesmärkide 

saavutamise toetuseks 25 % liidu 

eelarvekulutustest. Käesoleva programmi 

raames võetavad meetmed peaksid 

moodustama vähemalt 70% programmi 

raames kliimaeesmärkide saavutamiseks 

ette nähtud üldisest rahastamispaketist, 

lähtudes muu hulgas järgmistest Rio 

markeritest: i) 100 % raudteetaristu CO2-

neutraalse liikuvusega, dekarboniseeritud 

linnatranspordiga, elektrienergia 

ülekandmise ja salvestamisega, 

energiatõhususega, arukate võrkudega ja 

taastuvenergiaga seotud kuludeks; ii) 40 % 

kestlike ja laevatatavate siseveeteedega, 

mitmeliigilise transpordiga ja 

laadimistaristuga, taastuvvesinikuga 
seotud kuludeks, kui see on kooskõlas 

kliimaeesmärkidega ja võimaldab 

mõõdetavat üleminekut fossiilkütuste 

kasutamiselt. Asjakohased meetmed 
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ja läbivaatamise käigus. Selleks et vältida 

olukorda, et pikaajalised kliimamuutused 

hakkavad taristule negatiivselt mõju 

avaldama ja et tagada projektiga kaasneva 

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. 

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 

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. Kooskõlas liidu 

eesmärkide ja kohustustega vähendada 

kliimamuutuste mõju soodustatakse 

programmiga üleminekut sellistele 

säästvamatele transpordiliikidele nagu 

raudteetransport, keskkonnahoidlik 

linnatransport ning mere- ja 

siseveetransport.   

_____________________ ____________________ 

3 COM(2018) 321, lk 13. 3 COM(2018) 321, lk 13. 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) TEN-T suunistes sätestatud eesmärkide 

saavutamiseks on vaja eelisjärjekorras 

toetada piiriüleseid ja puuduvaid ühendusi 

ning vajaduse korral tagada, et toetatud 

meetmed oleksid kooskõlas 

transpordikoridori käsitlevate 

tööplaanidega, mis on kehtestatud 

kooskõlas määruse (EL) nr 1315/2013 

artikliga 47,  

ning võrgu toimimise ja koostalitluse 

üldise arenguga. 

(8) TEN-T suunistes sätestatud eesmärkide 

saavutamiseks on vaja eelisjärjekorras 

toetada piiriüleseid ja puuduvaid ühendusi 

ning vajaduse korral tagada, et toetatud 

meetmed oleksid kooskõlas 

transpordikoridori käsitlevate 

tööplaanidega, mis on kehtestatud 

kooskõlas määruse (EL) nr 1315/2013 

artikliga 47, 

ning võrgu toimimise ja koostalitluse 

üldise arenguga, sealhulgas Euroopa 

jalgrattateedega seotud arenguga. 

Or. en 
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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. 

välja jäetud 
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9 JOIN(2017) 41.  

10 JOIN(2018) 5.  

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (18 a) [Energialiidu juhtimist käsitlevas 

uuesti sõnastatud] määruses (EL) nr XXX 

rõhutatakse energiatõhususe esikohale 

seadmise põhimõtet, mis tähendab, et 

enne energiaga seotud planeerimis-, 

poliitika- ja investeerimisotsuste tegemist 

tuleks kaaluda, kas kulutõhusad ning 

tehniliselt, majanduslikult ja 

keskkonnaohutuse seisukohast sobivad 

alternatiivsed energiatõhususe meetmed 

võiksid kavandatavaid planeerimis-, 

poliitika- ja investeerimismeetmeid 

täielikult või osaliselt asendada, nii et 

vastavate otsuste eesmärgid ikkagi 

saavutatakse. 

Or. en 
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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 

(20) Liidu dekarboniseerimisalase 

tegevuskava seisukohalt on olulised 

innovatiivsed taristualased 

tehnoloogialahendused, mis võimaldavad 

üle minna kestlikele 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 peaks üleeuroopalise 

energiataristu poliitikas tähelepanu all 

olema 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 kestlikule vähese CO2-

heitega majandusele. Komisjoni eesmärk 
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suurendada tarkvõrkude, CO2 innovaatilise 

säilitamise ja CO2 transportimise selliste 

piiriüleste projektide arvu, mida toetatakse 

programmi vahenditest. 

peaks olema suurendada tarkvõrkude ja 

innovaatilise salvestamise selliste 

piiriüleste projektide arvu, mida toetatakse 

programmi vahenditest. 

_________________ ________________ 

13 COM(2017) 718 13 COM(2017) 718 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(35) Liidu tasandil moodustab 

majanduspoliitika koordineerimise 

Euroopa poolaasta raamistiku, milles 

tehakse kindlaks riikide 

reformiprioriteedid ja jälgitakse nende 

rakendamist. Liikmesriigid töötavad välja 

oma mitmeaastase investeerimisstrateegia 

nende reformiprioriteetide toetamiseks. 

Need strateegiad tuleks esitada koos iga-

aastaste riiklike reformikavadega, et anda 

ülevaade prioriteetsetest 

investeerimisprojektidest, mida tuleb 

riiklikest ja/või liidu vahenditest toetada, 

ja et neid projekte koordineerida. Samuti 

peaksid need olema suunatud sellele, et 

liidu rahalisi vahendeid kasutataks 

järjekindlalt ja vajaduse korral 

maksimeeritaks lisaväärtust, mis saadakse 

eeskätt programmidest, mida liit toetab 

ERFist, Ühtekuuluvusfondist, Euroopa 

investeeringute stabiliseerimise vahendist, 

InvestEU fondist ja Euroopa ühendamise 

rahastust. Vastavalt asjaoludele tuleks 

rahalist toetust kasutada ka kooskõlas 

liidu ja riiklike energia- ja 

kliimakavadega. 

välja jäetud 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(n) „uuringud“ – projekti rakendamise 

ettevalmistamiseks vajalik tegevus, nt  

ettevalmistavad, kaardistamis-, teostatavus- 

ja hindamisuuringud, katsed ning 

kinnitavad uuringud, sh tarkvara kujul, 

ning kõik muud tehnilised tugimeetmed, sh 

eeltööd, et projekt määratleda ja seda 

arendada ning otsustada selle rahastamise 

üle, nt  

asjaomaseid asukohti käsitleva eelteabe 

kogumine ning finantspaketi 

ettevalmistamine; 

(n) „uuringud“ – projekti rakendamise 

ettevalmistamiseks vajalik tegevus, nt 

ettevalmistavad, kaardistamis-, teostatavus- 

ja hindamisuuringud, katsed ning 

kinnitavad uuringud, sh tarkvara kujul, 

ning kõik muud tehnilised tugimeetmed, sh 

eeltööd, et projekt määratleda ja seda 

arendada ning otsustada selle rahastamise 

üle, nt 

asjaomaseid asukohti käsitleva eelteabe 

kogumine ning finantspaketi 

ettevalmistamine, keskkonnamõju 

hindamine, keskkonnamõju strateegiline 

hindamine ja piiratud liikumisvõimega 

isikute juurdepääsu hindamine; 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Programmi üldeesmärk on arendada 

ja ajakohastada üleeuroopalisi transpordi-, 

energia- ja digivõrke ning soodustada 

piiriülest koostööd taastuvenergia 

valdkonnas, võttes arvesse pikaajalisi 

dekarboniseerimiskohustusi ning pannes 

rõhku sektorite koostoimele. 

1. Programmi üldeesmärk on arendada 

ja ajakohastada üleeuroopalisi transpordi-, 

energia- ja digivõrke ning soodustada 

piiriülest koostööd taastuvenergia ja 

energiatõhususe valdkonnas, et aidata 

saavutada pikaajalisi 

dekarboniseerimiskohustusi, aidata kaasa 

kestlikule ja kaasavale majanduskasvule 
ning tugevdada territoriaalset, sotsiaalset 

ja majanduslikku ühtekuuluvust, pannes 

täiel määral rõhku transpordi-, 

energeetika- ja digisektori koostoimele. 

Or. en 
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ii) kohandada TEN-T võrke 

sõjaväelise liikuvuse vajadustele; 

välja jäetud 
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