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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Kajastades kliimamuutusega 
toimetuleku olulisust kooskõlas liidu 
kohustustega Pariisi kliimaleppe 
rakendamise osas ning selleks et saavutada 
ÜRO säästva arengu eesmärke, aitavad 
fondid kliimameetmeid liidu poliitikas 
laiemalt kajastada ja liikuda selle 
üldeesmärgi suunas, et ELi 
eelarvekulutustest eraldataks 25 % 
kliimaeesmärkide saavutamise 
toetamiseks. ERFi meetmed peaksid 
toetama kliimaeesmärkide saavutamist 30 
% ulatuses fondi kogu rahastamispaketist. 
Ühtekuuluvusfondi meetmed peaksid 
toetama kliimaeesmärkide saavutamist 
37 % ulatuses fondi kogu 
rahastamispaketist.

(14) ERFi ja Ühtekuuluvusfondi 
eesmärke tuleks viia ellu kestliku arengu 
raames, võttes eelkõige arvesse, et väga 
tähtis on võidelda kliimamuutuste vastu 
kooskõlas liidu kohustustega viia ellu 
Pariisi kokkulepe, ÜRO 2030. aasta 
tegevuskava ja kestliku arengu eesmärgid, 
ning seejuures peaks liit edendama 
keskkonna säilitamise, kaitsmise ja selle 
kvaliteedi parandamise eesmärki, nagu on 
sätestatud ELi toimimise lepingu artiklis 
11 ja artikli 191 lõikes 1, võttes arvesse 
põhimõtet „saastaja maksab“, pöörates 
seejuures põhitähelepanu vaesusele, 
ebavõrdusele ja õiglasele üleminekule 
sotsiaalselt jätkusuutlikule ja keskkonda 
säästvale majandusele kaasava 
lähenemisviisi raames koostöös 
asjaomaste avaliku sektori ja majandus- 
ja sotsiaalpartnerite ning 
kodanikuühiskonna organisatsioonidega. 
Kajastades kliimamuutusega toimetuleku 
ja elurikkuse kadumise vastase võitluse 
olulisust ja selleks, et osaleda niisuguste 
meetmete rahastamises, mida on vaja 
võtta liidu, riiklikul ja kohalikul tasandil 
kooskõlas liidu kohustustega Pariisi 
kliimaleppe rakendamise osas ning selleks 
et saavutada ÜRO kestliku arengu 
eesmärke ja samuti tagada terviklike 
poliitikameetmete kasutamine 
katastroofide ärahoidmiseks, milles 
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ühendatakse vastupanuvõime, riskide 
ennetamine, ettevalmistus ja 
reageerimistegevused, aitavad fondid 
kliimameetmeid ja elurikkuse kaitsmist 
liidu poliitikas laiemalt kajastada, 
eraldades 30 % ELi eelarvekulutustest 
kliimaeesmärkide saavutamise 
toetamiseks. Fondid peavad oluliselt 
kaasa aitama ringmajanduse ja 
süsinikdioksiidiheitevaba majanduse 
saavutamisele kõigil liidu territooriumidel 
piirkondlikku mõõdet täielikult 
arvestades. ERFi meetmed peaksid 
toetama kliimaeesmärkide saavutamist 
vähemalt 40 % ulatuses fondi kogu 
rahastamispaketist. Ühtekuuluvusfondi 
meetmed peaksid toetama 
kliimaeesmärkide saavutamist 45 % 
ulatuses fondi kogu rahastamispaketist. 
Nendest protsendimääradest tuleks kogu 
programmitöö perioodi kestel kinni 
pidada. Selleks selgitatakse kõnealuste 
fondide ettevalmistamisel ja rakendamisel 
välja asjakohased meetmed ning neid 
hinnatakse uuesti asjakohaste hindamis- 
ja läbivaatamismenetluste käigus. Need 
meetmed ja nende rakendamiseks 
eraldatud rahalised vahendid tuleb lisada 
riiklikesse integreeritud energia- ja 
kliimakavadesse kooskõlas määruse (EL) 
.../... [uus ühissätete määrus] IV lisaga 
ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiviga (EL) 2018/84417 a kehtestatud 
pikaajalise renoveerimisstrateegiaga, et 
aidata saavutada 2050. aastaks hoonete 
CO2-heite vähendamine ja lisada need 
programmidesse. Erilist tähelepanu tuleks 
pöörata CO2-mahukatele valdkondadele, 
kus on oodata raskusi seoses CO2-heite 
vähendamise kohustustega, et aidata neil 
järgida strateegiaid, mis on kooskõlas 
liidu kliimakohustustega ja mis on 
sätestatud lõimitud riiklikes energia- ja 
kliimakavades ning Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiivis 2018/41017 b, ning 
kaitsta töötajaid ka koolituse ja 
ümberõppe võimaluste kaudu.
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_________________
17 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
mai 2018. aasta direktiiv (EL) 2018/844, 
millega muudetakse direktiivi 2010/31/EL 
hoonete energiatõhususe kohta ja 
direktiivi 2012/27/EL energiatõhususe 
kohta ning selle nõudeid tervisliku 
sisekeskkonna saavutamiseks (ELT L 156, 
19.6.2018, lk 75).
17 b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
14. märtsi 2018. aasta direktiiv (EL) 
2018/410, millega muudetakse direktiivi 
2003/87/EÜ eesmärgiga hoogustada 
heitkoguste kulutõhusat vähendamist ja 
süsinikdioksiidiheite vähendamist 
toetavaid investeeringuid, ning otsust 
(EL) 2015/1814 (ELT L 76, 19.3.2018, 
lk 3).

Or. en

Selgitus

Kohandamine ühissätete määrustega (2021–2027) ja Euroopa Parlamendi võetud 
kohustustega ning kooskõlas komisjoni seatud eesmärgiga saavutada 2050. aastaks nullheide, 
et täita Pariisi kokkuleppe tingimused.
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) „Keskkonnahoidlikum, vähese 
CO2-heitega Euroopa puhtale energeetikale 
õiglase ülemineku, roheliste ja siniste 
investeeringute, ringmajanduse, 
kliimamuutustega kohanemise ning 
riskiennetuse ja -juhtimise kaudu“ 
(edaspidi „poliitikaeesmärk nr 2“),

(b) „Keskkonnahoidlikum, 
süsinikdioksiidiheitevaba ja 
vastupanuvõimeline Euroopa kõigile 
puhtale energeetikale õiglase ülemineku, 
roheliste ja siniste investeeringute, 
ringmajanduse, kliimamuutustega 
kohanemise ning riskiennetuse ja -
juhtimise kaudu“ (edaspidi 
„poliitikaeesmärk nr 2“),

Or. en

Selgitus

Kohandamine ühissätete määrustega (2021–2027) ja Euroopa Parlamendi võetud 
kohustustega ning kooskõlas komisjoni seatud eesmärgiga saavutada 2050. aastaks nullheide, 
et täita Pariisi kokkuleppe tingimused.
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(e) investeeringud 
lennujaamataristusse, välja arvatud 
äärepoolseimates piirkondades;

(e) investeeringud 
lennujaamataristusse, välja arvatud

i) investeeringud, mis on seotud 
äärepoolseimate piirkondadega;

ii) keskkonnakaitsega seotud 
investeeringud, mille eesmärk on 
leevendada või vähendada kahjulikku 
keskkonnamõju kooskõlas lõimitud 
riiklikes energia- ja kliimakavades seatud 
eesmärkidega;

Or. en

Selgitus

Lennujaamadesse tehtavaid investeeringuid on aastatel 2014–2020 juba piiratud. See on 
tingitud majanduslikest ja keskkonnakaalutlustest. Kommertslennundus on tulutoov 
konkurentsivõimeline tegevusvaldkond ning lennujaamataristusse tehtavateks asjakohasteks 
investeeringuteks on võimalik saada erarahastamist, eriti suure reisijate arvuga 
lennujaamade puhul (s.t üleeuroopalisse transpordivõrku kuuluvad lennujaamad). 
Väiksemate piirkondlike lennujaamadega saadud varasemad kogemused on näidanud, et 
paljud toetatud investeeringud ei osutunud pikas perspektiivis elujõuliseks.
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(h) investeeringud fossiilkütuste 
tootmisse, töötlemisse, ladustamisse või 
põlemisse, välja arvatud investeeringud, 
mis on seotud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2009/33/EÜ26 artiklis 
4 määratletud keskkonnasõbralike 
sõidukitega;

(h) investeeringud fossiilkütuste 
tootmisse, töötlemisse, transporti, 
ülekandmisse, turustamisse, ladustamisse 
või põlemisse;

_________________
26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 
aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/33/EÜ 
keskkonnasõbralike ja energiatõhusate 
maanteesõidukite edendamise kohta (ELT 
L 120, 15.5.2009, lk 5).

Or. en

Selgitus

Fossiilkütuste välistamine võimaldab tagada sidususe G7 ja G20 raames ning Pariisi 
kokkuleppes võetud rahvusvaheliste kohustustega. ERF ja Ühtekuuluvusfond on täielikult 
keskendunud süsinikdioksiidiheitevaba Euroopa toetamisele energiasüsteemi 
keskkonnasäästliku ja õiglase ümberkujundamise edendamise kaudu. Euroopa avaliku sektori 
rahalisi vahendeid ei tohiks üldse kasutada fossiilkütuste rahastamiseks.


