
 

PA\1157799ET.docx  PE623.976v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

Euroopa Parlament 
2014-2019  

 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 
 

2018/0209(COD) 

11.7.2018 

ARVAMUSE PROJEKT 

Esitaja: põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 

Saaja: keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon 

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 

millega luuakse keskkonna- ja kliimameetmete programm (LIFE) ning 

tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1293/2013 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

Arvamuse koostaja: John Stuart Agnew 

 



 

PE623.976v01-00 2/24 PA\1157799ET.docx 

ET 

 

PA_Legam 



 

PA\1157799ET.docx 3/24 PE623.976v01-00 

 ET 

LÜHISELGITUS 

Programmi LIFE pikendatakse 2020. aastal. Seni on programmi vahendeid kasutatud 

keskkonna edendamiseks ellu viidavate väikeprojektide katsetamiseks. Näidete hulka 

kuuluvad looduslike liikide arvu suurendamiseks või märgalade hooldamiseks kasutatavad 

majandamismeetodid. Sellise innovatsiooni edu on võimalik kvantifitseerida ja tõestada. 

Vahendid tulevad otse Brüsselist. 

 

Kui sellised projektid on edukad, muutuvad need populaarseks põllumajandustootjate hulgas, 

kes kasutavad sellisel juhul investeeringute tegemiseks oma liikmesriigi pakutavaid teise 

samba toetusi. 

 

Sõnaga „kliimameetmed“ on praegusesse programmi LIFE lisatud täiesti uus tahk 

maksumaksja raha kasutamiseks. Termin esineb ka volinik Phil Hogani viimases ettepanekus 

ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) reformi kohta. Samal ajal, kui toodi sisse termin 

„kliimameetmed“, suurendati programmi LIFE eelarvet 60 %. Torkab silma, et puuduvad 

nõutud meetmete määratlused ja soovitud tulemused. 

 

Kui sõna „kliimameetmed“ asemel oleks kasutatud väljendit „saaste vähendamise meetmed“, 

oleks võimalik mõõta õhu-, mulla- ja veesaastet ning nende probleemide leevendamiseks 

loodud strateegiate tulemuslikkust, võttes iga kolme elemendi puhul aluseks kindla 

sihtnäitaja. Saastevastast sõda on võimalik võita, kui kasutada relvadena tehnoloogiat ja 

õigusakte. Maailma kliima vastane sõda ei lõpe kunagi, sest seda võitu ei ole võimalik 

määratleda.  

 

Arvamuse koostaja kohtus komisjoni rühmaga, mille kõik neli liiget andsid käesolevasse 

ettepanekusse erineva panuse. Arvamuse koostaja küsis neilt, millist rahalise investeeringu 

abil saavutatavat tulemust peetakse soovitavaks. Nad vastasid, et CO2-heite vähendamist. 
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Alljärgnevalt graafikult nähtub, et atmosfääri CO2-tase on pikaajaliselt vähenenud. 

Inimtegevusel ei ole selles mingit osa. Kõrge CO2-tase langes kokku jääajaga. 

 
Prof Shavivi ja prof Veiseri ning geoloogi Graham Orami uurimistöö põhjal 

 

A Süsinikdioksiidi (punane), lämmastiku (pruun) ja hapniku (sinine) osakaal kuiva 

õhu massis 

 Märkus: metaani ja NOx-gaaside osakaal on graafikul näitamiseks liiga väike. 

B Atmosfäärirõhk on langenud 100 atmosfäärilt praeguse 1 atmosfäärini. 

C Tuletatud temperatuurianomaalia (prof Jan Veiser) 

D Möödunud aeg miljardites aastastes (Ga = giga-annum ehk miljard aastat) (sinine) 

ja miljonites aastates (must) 

E. Maa sai alguse sellisena, nagu on praegu planeet Veenus. 

F Hadaikumi ja Arhaikumi aegkond; CO2 pumbatakse kõrgel survel barüütidesse 

rõhuga > 60 atmosfääri. 

G. Tsüanobakterid muundavad CO2 O2-ks, esmalt korrodeerides maakoort ja seejärel 

sisenedes atmosfääri. 

H. Maa kui lumepall 

P/T = Permi/Triiase piir 

K/T = Kriidi/Triiase piir – dinosauruste massiline väljasuremine 
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Viidates käsitusele, et CO2-taseme langetamine aitab võidelda ebasoovitava kliimaga, eirab 

komisjon tegureid, mis tegelikult meie kliimat muudavad. 

 

1. Galaktika: kosmiliste kiirte fluktuatsioonide kujul. Võib tekitada miljonite aastate 

jooksul 10o C muutusi. 

2. Päikesesüsteem: gravitatsioonitõmbed võivad tekitada 2–3o C ulatuses muutusi. 

3. Päike: orbiidi ja kalde kõikumine ning Päikese viis eraldiseisvat dokumenteeritud tsüklit 

võivad muuta Maa temperatuuri kuni 5o C. 

4. Ookeanihoovused. 

5. Kasvuhoonegaas: veeaur pilvkatte kujul. 

 

Teistel kasvuhoonegaasidel – CO2, metaan ja lämmastikoksiid – on meie kliimale tühine 

mõju. CO2 on aga asendamatu energiaallikas taimedele. Metaan laguneb CO2-ks ja H2O-ks; 

NOx-gaasid muunduvad lõpuks nitraatideks. 

 
Kui CO2-tase avaldab meie kliimale tühist mõju, on tühine ka inimtegevuse mõju selle CO2-

taseme muutmisele. 

 

Seda näitavad suurepäraselt kaks alljärgnevat maakaarti. 

 

 
Inimtegevusest tuleneva CO2-heite suurem kontsentratsioon arvutuste põhjal 
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– Tegelikud suurema CO2-kontsentratsiooniga piirkonnad 

– SCIAMACHY vaatlusandmed satelliidilt ENVISAT (kooskõlas Jaapani IBUKU 

andmetega) 

 
Ekspertide prognoosid ja satelliidi mõõdetud näitajad on omavahel vastuolus.  

 

Suure CO2-kontsentratsiooniga alade täielik puudumine Euroopa kohal näitab, et probleemi, 

mida komisjon peaks lahendama, ei ole. Ainus võimalik suurt CO2-kontsentratsiooni 

põhjustav juhtum Euroopas on purskav vulkaan. 

 

Looduslikult suur CO2-kontsentratsioon meie looduslike vihmametsade kohal on huvitav 

dilemma neile, kes soovivad üht ilma teiseta. Seda ei muuda lihtsamaks tõsiasi, et 

vihmametsad on ka suured metaani ja veeauru eraldajad.  

 

Alates 2009. aastast, kui arvamuse koostaja Euroopa Parlamendiga liitus, on põllumajanduse 

ja maaelu arengu komisjoni ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni 

kuuluvate parlamendiliikmete seas populaarne kasutada oma sõnavõttudes väljendit 

„kliimamuutustega võitlemine“. See kõlab voorusliku ja väärt mõttena. Idee põhineb 

1980. aastatel tehtud prognoosidel, mille kohaselt tõuseb maailmas kiiresti temperatuur ja 

meretase, mida ei ole tegelikult juhtunud. Selle asemel et vaadata, mis tegelikult toimub, on 

komisjon neid sõnavõtte kuulda võtnud. Ühel hetkel peab keegi ütlema: „Keisril ei ole midagi 

seljas, ta on alasti!“ Arvamuse koostaja annab oma kolleegidele selle võimaluse. 

 
Mõned Euroopa Parlamendi liikmed on valitud ainult seetõttu, et nad on vastu CO2-heitele. 

Nemad ei muuda oma meelt. 

 

Ent arvamuse koostaja kutsub teisi kolleege üles mõtlema sellele, et programmi LIFE 

lisatavate kliimameetmete pretsedent paneb aluse kliimameetmetele põllumajanduses, kus 
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40 % tulevasest eelarvest eraldatakse võitlusele süsinikdioksiidiga, mis on põllumajanduse 

suurimaid sõpru. 

 

Arvamuse koostaja on ettepanekut muutnud, jättes välja kõik viited puhtale energiale, mis 

eeldab CO2-vaba energiat, ja viited kliimamuutuste leevendamisele, kuid lisades 

seadusandlikusse ettepanekusse väljendi „kliimamuutustega kohanemine“. Need on väga 

erinevad asjad. Peame valmistuma järgmiseks Maunderi miinimumiks või väikeseks jääajaks, 

mis võib kesta 200–300 aastat. Mõned päikesefüüsikud usuvad, et tegelikult on see tsükkel 

juba alanud.  

 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja 

toiduohutuse komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Et püüelda keskkonna-, kliima ja 

nendega seotud puhta energeetika alastes 

õigusaktides, poliitikas, kavades ja 

rahvusvaheliste kohtustega seatud liidu 

eesmärkide ja sihtide saavutamise poole, 

peaks programm aitama minna üle puhtale, 

ringluspõhisele, energiatõhusale, vähese 

CO2-heitega ja kliimamuutustele 

vastupanuvõimelisele majandusele, aitama 

kaitsta keskkonda ja parandada selle 

kvaliteeti ning peatada ja ümber pöörata 

bioloogilise mitmekesisuse vähenemine, 

kas otsese sekkumise või kõnealuste 

eesmärkide muudesse poliitikasuundadesse 

lõimimise abil. 

(3) Et püüelda keskkonna-, kliima ja 

nendega seotud puhta energeetika alastes 

õigusaktides, poliitikas, kavades ja 

rahvusvaheliste kohustustega seatud liidu 

eesmärkide ja sihtide saavutamise poole, 

peaks programm aitama kohanduda 

kliimamuutuste mõjuga, aitama minna üle 

puhtale, ringluspõhisele, energiatõhusale 

majandusele, aitama kaitsta keskkonda ja 

parandada selle kvaliteeti ning peatada ja 

ümber pöörata bioloogilise mitmekesisuse 

vähenemine, kas otsese sekkumise või 

kõnealuste eesmärkide muudesse 

poliitikasuundadesse lõimimise abil. 

Or. en 

Selgitus 

Kliimamuutustega kohanemine hõlmab praktiliste meetmete võtmist kliimamuutuste mõjust 

tulenevate riskide juhtimiseks. Peame valmistuma järgmiseks Maunderi miinimumiks või 

väikeseks jääajaks, mis võib kesta 200–300 aastat. Mõned füüsikud usuvad, et globaalsed 

muutused on juba alanud. See tähendab, et prioriteet peaks olema kliimamuutustega 
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kohanemine, mitte hukule määratud katsed kliimamuutusi leevendada. Kirjeldatut arvesse 

võttes lisab arvamuse koostaja seadusandliku ettepaneku teksti väljendi „kliimamuutustega 

kohanemine“. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Programm peaks aitama kaasa 

kestlikule arengule ning liidu keskkonna-, 

kliima- ja asjakohaste puhta energeetika 

alaste õigusaktide, strateegiate, kavade ja 

eelkõige selliste rahvusvaheliste kohustuste 

alusel võetud eesmärkide ja sihtide 

täitmisse nagu ÜRO kestliku arengu 

tegevuskava 2030,8 bioloogilise 

mitmekesisuse konventsioon9 ning ÜRO 

kliimamuutuste raamkonventsiooni alusel 

vastu võetud Pariisi kokkulepe10 („Pariisi 

kliimakokkulepe“). 

(5) Programm peaks aitama kaasa 

kestlikule arengule ning liidu keskkonna-, 

kliimamuutustega kohanemise ja muude 

asjakohaste õigusaktide, strateegiate, 

kavade ja eelkõige selliste rahvusvaheliste 

kohustuste alusel võetud eesmärkide ja 

sihtide täitmisele nagu ÜRO kestliku 

arengu tegevuskava 20308 ja bioloogilise 

mitmekesisuse konventsioon9. 

__________________ __________________ 

8 Kestliku arengu tegevuskava 2030, 

vastu võetud ÜRO Peaassamblee 

resolutsiooniga 25.9.2015. 

8 Kestliku arengu tegevuskava 2030, 

vastu võetud ÜRO Peaassamblee 

resolutsiooniga 25.9.2015. 

9 Nõukogu 25. oktoobri 1993. aasta 

otsus 93/626/EMÜ bioloogilise 

mitmekesisuse konventsiooni sõlmimise 

kohta (EÜT L 309, 13.12.1993, lk 1). 

9 Nõukogu 25. oktoobri 1993. aasta 

otsus 93/626/EMÜ bioloogilise 

mitmekesisuse konventsiooni sõlmimise 

kohta (EÜT L 309, 13.12.1993, lk 1). 

10 ELT L 282, 19.10.2016, lk 4.   

Or. en 

Selgitus 

Pariisi kokkuleppe teatavad sätted ei ole enam uue programmi LIFE seisukohast olulised, mis 

on kooskõlas muudatusettepaneku 1 mõttega ja millega arvestatakse soovitust, et programm 

LIFE keskenduks kliimamuutustega kohanemisele. Rahvusvahelisi kohustusi käsitleva viite 

välja jätmine muidugi ei muuda ega vähenda nende tähtsust. 
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Muudatusettepanek  3 

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) Programm peaks olema 

konkreetselt suunatud praegu 

enimsaastavatele sektoritele. Programm 

peaks hõlmama ka meetmeid, mis aitavad 

rakendada liidu kliimamuutustega 

kohanemise poliitikat, et eesootavaks 

Maunderi miinimumi perioodiks 

valmistudes vähendada kaitsetust 

kliimamuutuste kahjuliku mõju ees. 

Or. en 

Selgitus 

Pariisi kokkuleppe teatavad sätted ja muud ELi võetud kohustused ei ole enam uue 

programmi LIFE seisukohast olulised, mis on kooskõlas muudatusettepaneku 1 mõttega ja 

millega arvestatakse soovitust, et programm LIFE keskenduks kliimamuutustega 

kohanemisele. Rahvusvahelisi kohustusi käsitleva viite välja jätmine muidugi ei muuda ega 

vähenda nende tähtsust. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Puhtale energeetikale üleminek on 

oluline samm kliimamuutuste 

leevendamisel, mis toob kasu ka 

välja jäetud 
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keskkonnale. Puhtale energeetikale 

ülemineku toetamiseks vajalikud 

suutlikkuse suurendamise meetmed, mida 

rahastatakse programmi „Horisont 2020“ 

raames kuni 2020. aastani, tuleks 

programmiga lõimida, kuna nende 

eesmärk ei ole rahastada teaduse tipptaset 

ja luua innovatsiooni, vaid hõlbustada 

juba olemasoleva tehnoloogia 

kasutuselevõttu, mis aitab kaasa 

kliimamuutuste leevendamisele. 

Kõnealuste suutlikkuse suurendamise 

meetmete programmi lisamisega on 

võimalik tekitada koostoimet 

allprogrammide vahel ja suurendada liidu 

rahastamise üldist sidusust. Seepärast 

tuleks koguda ja levitada andmeid LIFE 

projektide, sealhulgas programmi 

„Euroopa horisont“ ja selle eelkäijate 

olemasolevate teadusalaste ja 

innovatsioonilahenduste rakendamise 

kohta. 

Or. en 

Selgitus 

Arvamuse koostaja soovitab liita allprogrammid „Kliimamuutuste leevendamine ja nendega 

kohanemine“ ja „Puhtale energeetikale üleminek“ üheks programmiks nimega 

„Kliimamuutustega kohanemine“. Sellisel juhul on komisjoni ettepaneku põhjendus 8 tarbetu. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Puhta energeetika alaste 

õigusaktide mõju hinnangutes leitakse, et 

liidu 2030. aasta energiatõhususe 

eesmärkide saavutamiseks on vaja 

aastatel 2021–2030 täiendavalt 

investeerida 177 miljardit eurot aastas. 

Kõige suuremad puudujäägid on seotud 

investeeringutega hoonete CO2-heite 

vähendamisse (energiatõhusus ja 

välja jäetud 
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väiksemahulised taastuvenergiaallikad), 

kus kapitali tuleb suunata laadilt väga 

hajutatud projektidesse. Puhtale 

energeetikale ülemineku allprogrammi 

üks eesmärk on suurendada projektide 

arendamise ja koondamise suutlikkust, 

millega aidatakse kasutada ära Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondide 

rahalisi vahendeid ja võimendada 

investeeringuid puhtasse energeetikasse 

ka programmiga InvestEU ette nähtud 

rahastamisvahenditest. 

Or. en 

Selgitus 

Arvamuse koostaja soovitab liita allprogrammid „Kliimamuutuste leevendamine ja nendega 

kohanemine“ ja „Puhtale energeetikale üleminek“ üheks programmiks nimega 

„Kliimamuutustega kohanemine“. Sellisel juhul on komisjoni ettepaneku põhjendus 9 tarbetu. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Koostoime programmiga 

„Euroopa horisont“ peaks tagama, et 

keskkonna-, kliima- energiaprobleemide 

lahendamisega seotud 

investeerimisvajadused ELis selgitatakse 

välja ja määratakse kindlaks nimetatud 

programmi strateegiliste uuringute ja 

innovatsiooni kavandamise protsessi 

käigus. Programm LIFE peaks olema 

jätkuvalt ELi keskkonna-, kliima- ja 

puhta energeetika alase poliitika ja 

õigusaktide rakendamise kiirendaja, 

sealhulgas vahend programmi „Euroopa 

horisont“ teadus- ja innovatsioonialaste 

tulemuste kasutuselevõtuks ja 

kohaldamiseks ning aitama neid 

rakendada suuremas ulatuses seal, kus 

need aitavad lahendada keskkonna-, 

kliima- või puhtale energeetikale 

välja jäetud 
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üleminekuga seotud küsimusi. 

Programmi „Euroopa Horisont“ Euroopa 

innovatsiooninõukogu võib toetada 

programmi LIFE projektide 

rakendamisest tuleneda võivate uute 

murdeliste ideede levitamist ja ärilist 

kasutuselevõttu. 

Or. en 

Selgitus 

Arvamuse koostaja soovitab liita allprogrammid „Kliimamuutuste leevendamine ja nendega 

kohanemine“ ja „Puhtale energeetikale üleminek“ üheks programmiks nimega 

„Kliimamuutustega kohanemine“. Sellisel juhul on viide programmile „Euroopa horisont“ ja 

komisjoni põhjendus 10 komisjoni ettepaneku muudetud teksti seisukohast tarbetud. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Liidu viimane keskkonnapoliitika 

rakendamise läbivaatamise pakett21 näitab, 

et tuleb astuda olulisi samme, et kiirendada 

liidu keskkonnaalase õigustiku rakendamist 

ning tõhustada keskkonna- ja 

kliimaeesmärkide lõimimist teistesse 

poliitikavaldkondadesse. Seetõttu peaks 

programm toimima vajaliku edu 

katalüsaatorina uute lähenemisviiside 

väljatöötamise, katsetamise ja kordamise, 

poliitika väljatöötamise, järelevalve ja 

läbivaatamise, sidusrühmade kaasatuse 

suurendamise, ELi 

investeerimisprogrammidest või muudest 

rahastamisallikatest investeeringute 

koondamise ning selliste meetmete 

toetamise kaudu, mis aitavad ületada 

erinevaid takistusi peamiste 

keskkonnaõigusega ette nähtud kavade 

tõhusal rakendamisel. 

(12) Liidu viimane keskkonnapoliitika 

rakendamise läbivaatamise pakett21 näitab, 

et tuleb astuda olulisi samme, et kiirendada 

liidu keskkonnaalase õigustiku rakendamist 

ning tõhustada keskkonna- ja 

kliimamuutustega kohanemise 
eesmärkide lõimimist teistesse 

poliitikavaldkondadesse. Seetõttu peaks 

programm toimima vajaliku edu 

katalüsaatorina uute lähenemisviiside 

väljatöötamise, katsetamise ja kordamise, 

poliitika väljatöötamise, järelevalve ja 

läbivaatamise, sidusrühmade kaasatuse 

suurendamise, ELi 

investeerimisprogrammidest või muudest 

rahastamisallikatest investeeringute 

koondamise ning selliste meetmete 

toetamise kaudu, mis aitavad ületada 

erinevaid takistusi peamiste 

keskkonnaõigusega ette nähtud kavade 

tõhusal rakendamisel. 

__________________ __________________ 
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21 Komisjoni teatis Euroopa 

Parlamendile, nõukogule, Euroopa 

Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 

Regioonide Komiteele: „ELi 

keskkonnapoliitika rakendamise 

läbivaatamine. Ühised probleemid ja 

ühised jõupingutused paremate tulemuste 

saavutamiseks“, (COM/2017/063 final). 

21 Komisjoni teatis Euroopa 

Parlamendile, nõukogule, Euroopa 

Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 

Regioonide Komiteele: „ELi 

keskkonnapoliitika rakendamise 

läbivaatamine. Ühised probleemid ja 

ühised jõupingutused paremate tulemuste 

saavutamiseks“, (COM/2017/063 final). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 15 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(15) Euroopa ülemereterritooriumide 

bioloogilist mitmekesisust ja ökosüsteemi 

teenuseid käsitleva vabatahtliku kavaga 

(BEST) edendatakse bioloogilise 

mitmekesisuse, sealhulgas mere 

bioloogilise mitmekesisuse säilitamist ning 

ökosüsteemi teenuste säästvat kasutamist, 

sealhulgas ökosüsteemipõhiseid 

lähenemisviise kliimamuutuste 

leevendamiseks ja nendega kohanemiseks, 

liidu äärepoolseimates piirkondades ning 

ülemeremaadel ja -territooriumitel. BEST 

on aidanud suurendada teadlikkust 

äärepoolseimate piirkondade ning 

ülemeremaade ja -territooriumide 

ökoloogilisest tähtsusest maailma 

bioloogilise mitmekesisuse säilitamisel. 

Ülemeremaade ja -territooriumide 

ministrid väljendasid oma 2017. ja 2018. 

aasta deklaratsioonides rahulolu kõnealuse 

bioloogilise mitmekesisuse kaitseks loodud 

väiketoetuste kava üle. On asjakohane 

võimaldada jätkata programmist 

väiketoetuste andmist bioloogilise 

mitmekesisuse kaitsmiseks nii 

äärepoolseimates piirkondades kui ka 

ülemeremaades ja -territooriumidel. 

(15) Euroopa ülemereterritooriumide 

bioloogilist mitmekesisust ja ökosüsteemi 

teenuseid käsitleva vabatahtliku kavaga 

(BEST) edendatakse bioloogilise 

mitmekesisuse, sealhulgas mere 

bioloogilise mitmekesisuse säilitamist ning 

ökosüsteemi teenuste säästvat kasutamist, 

sealhulgas ökosüsteemipõhiseid 

lähenemisviise kliimamuutustega 

kohanemiseks, liidu äärepoolseimates 

piirkondades ning ülemeremaadel ja -

territooriumitel. BEST on aidanud 

suurendada teadlikkust äärepoolseimate 

piirkondade ning ülemeremaade ja -

territooriumide ökoloogilisest tähtsusest 

maailma bioloogilise mitmekesisuse 

säilitamisel. Ülemeremaade ja -

territooriumide ministrid väljendasid oma 

2017. ja 2018. aasta deklaratsioonides 

rahulolu kõnealuse bioloogilise 

mitmekesisuse kaitseks loodud 

väiketoetuste kava üle. On asjakohane 

võimaldada jätkata programmist 

väiketoetuste andmist bioloogilise 

mitmekesisuse kaitsmiseks nii 

äärepoolseimates piirkondades kui ka 

ülemeremaades ja -territooriumidel. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 20 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(20) Keskkonna-, kliimamuutuste ja 

sellega seotud puhtale energeetikale 

ülemineku küsimuste juhtimise 

parandamiseks tuleb kaasata 

kodanikuühiskond, suurendades üldsuse 

teadlikkust, kaasates tarbijad ning 

laiendades sidusrühmade, sealhulgas 

vabaühenduste osalemist asjaomaste 

poliitikasuundadega seotud 

konsultatsioonides ja nende rakendamises. 

(20) Keskkonna- ja kliimamuutustega 

kohanemisega seotud küsimuste juhtimise 

parandamiseks tuleb kaasata 

kodanikuühiskond, suurendades üldsuse 

teadlikkust, kaasates tarbijad ning 

laiendades sidusrühmade, sealhulgas 

vabaühenduste osalemist asjaomaste 

poliitikasuundadega seotud 

konsultatsioonides ja nende rakendamises. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 22 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(22) Programmiga tuleks turuosalised 

ette valmistada üleminekuks puhtale 

ringluspõhisele, energiatõhusale, vähese 

CO2-heitega ja kliimamuutustele 

vastupanuvõimelisele majandusele ning 

neid selles toetada. Selleks tuleb katsetada 

uusi ärivõimalusi, täiendada kutseoskusi, 

parandada kestlike toodete ja teenuste 

kättesaadavust tarbijatele, kaasata ja 

volitada arvamusliidreid ning katsetada 

uudseid meetodeid olemasolevate 

protsesside ja ärimaastiku kohandamiseks. 

Et toetada kestlike lahenduste suuremat 

levikut turul, tuleks taotleda üldsuse 

heakskiitu ja tarbijaid rohkem kaasata. 

(22) Programmiga tuleks turuosalised 

ette valmistada üleminekuks puhtale 

ringluspõhisele, energiatõhusale ja 

kliimamuutustega seotud probleemidega 

kohandatud majandusele ning neid selles 

toetada. Selleks tuleb katsetada uusi 

ärivõimalusi, täiendada kutseoskusi, 

parandada kestlike toodete ja teenuste 

kättesaadavust tarbijatele, kaasata ja 

volitada arvamusliidreid ning katsetada 

uudseid meetodeid olemasolevate 

protsesside ja ärimaastiku kohandamiseks. 

Et toetada kestlike lahenduste suuremat 

levikut turul, tuleks taotleda üldsuse 

heakskiitu ja tarbijaid rohkem kaasata. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 24 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(24) Pidades silmas kliimamuutustega 

võitlemise olulisust kooskõlas liidu 

kohustustega rakendada Pariisi 

kokkulepet ning pidada kinni ÜRO 

kestliku arengu eesmärkidest, aitab 

programm võtta arvesse kliimameetmeid 

ja saavutada kogu eelarvet hõlmav 

eesmärk, mille kohaselt peaks 25 % ELi 

kulutustest toetama kliimaeesmärkide 

täitmist. Programmi alusel võetavad 

meetmed peaksid toetama 

kliimaeesmärkide saavutamist 61 % 

ulatuses programmi rahastamispaketist. 

Programmi ettevalmistamise ja 

rakendamise ajal tehakse kindlaks 

asjakohased meetmed ning neid 

hinnatakse uuesti asjakohaste hindamiste 

ja läbivaatamiste käigus. 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

ELi võetud Pariisi kokkuleppe rakendamise ja ÜRO kestliku arengu eesmärkide elluviimise 

kohustusi puudutavate viidete välja jätmisega ei soovita õõnestada kehtivaid õigusakte ega 

vähendada rahvusvaheliste kokkulepete väärtust. Et aga arvamuse koostaja soovitab teha 

muudatusi programmi LIFE ülesehituses, ei ole need viited enam uue ülesehitusega seoses 

asjakohased. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 25 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(25) Pidades silmas ELi toimimise 

lepingu artiklit 349 ja äärepoolseimate 

piirkondade konkreetseid vajadusi ja 

(25) Pidades silmas ELi toimimise 

lepingu artiklit 349 ja äärepoolseimate 

piirkondade konkreetseid vajadusi ja 
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haavatavust, tuleks programmi 

rakendamisel pöörata piisavat tähelepanu 

neid piirkondi käsitlevale strateegiale30. 

Tuleks võtta arvesse ka muid liidu 

poliitikasuundi kui keskkonna-, kliima- ja 

asjakohane puhtale energeetikale 

ülemineku poliitika. 

haavatavust, tuleks programmi 

rakendamisel pöörata piisavat tähelepanu 

neid piirkondi käsitlevale strateegiale30. 

Tuleks võtta arvesse ka muid liidu 

poliitikasuundi kui keskkonna- või 

kliimamuutustega kohanemise poliitika. 

__________________ __________________ 

30 COM(2017) 623 final. 30 COM(2017) 623 final. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 38 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(38) Kuna käesoleva määruse 

eesmärke, nimelt kestliku arengu 

toetamine ning liidu keskkonna- ja 

kliimaalastes ning asjakohastes puhtale 

energeetikale üleminekut käsitlevates 

õigusaktides, strateegiates, kavades või 

rahvusvaheliste kohustustega seatud 

eesmärkide ja sihtide saavutamisele 

kaasaaitamine, ei suuda liikmesriigid 

piisavalt saavutada ning käesoleva 

määruse ulatuse ja toime tõttu on neid 

pigem parem saavutada liidu tasandil, 

võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa 

Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 

subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses 

artiklis sätestatud proportsionaalsuse 

põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev 

määrus nimetatud eesmärkide 

saavutamiseks vajalikust kaugemale. 

(38) Kooskõlas Euroopa Liidu lepingu 

artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 

põhimõttega ja kõnealuses artiklis 

sätestatud proportsionaalsuse põhimõttega 

tuleb käesoleva määrusega anda ELi 

liikmesriikidele piisavalt vabadust 

kohalike või konkreetsete vajadustega 

tegelemiseks. 

Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepaneku eesmärk on kaitsta ELi liikmesriikide õigust ja vabadust ise otsustada 

oma riiklike prioriteetide üle. 
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Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) „strateegiline integreeritud projekt“ 

– projekt, millega ühes või mitmes 

piirkonnas või riigis rakendatakse 

liikmesriikide ametiasutustes välja töötatud 

keskkonna- või kliimastrateegiaid või 

tegevuskavu, mis on nõutud konkreetse 

keskkonna-, kliima- või puhta energeetika 

alase asjakohase liidu õigusakti või 

poliitikaga, tagades samal ajal 

sidusrühmade kaasamise ning edendades 

koostööd vähemalt ühe muu asjakohase 

liidu, riikliku või erasektori 

rahastamisallikaga ning kaasates selle; 

(2) „strateegiline integreeritud projekt“ 

– projekt, millega ühes või mitmes 

piirkonnas või riigis rakendatakse 

liikmesriikide ametiasutustes välja töötatud 

keskkonna- või kliimamuutustega 

kohanemise strateegiaid või tegevuskavu, 

tagades samal ajal sidusrühmade kaasamise 

ning edendades koostööd vähemalt ühe 

muu asjakohase liidu, riikliku või 

erasektori rahastamisallikaga ning kaasates 

selle; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Programmi üldine eesmärk on 

toetada üleminekut puhtale, 

ringluspõhisele, energiatõhusale, vähese 

CO2-heitega ja kliimamuutustele 

vastupanuvõimelisele majandusele, 

sealhulgas puhtale energeetikale 

ülemineku, keskkonna kaitsmise ja 

keskkonna kvaliteedi parandamise ning 

bioloogilise mitmekesisuse vähenemise 

peatamise ja selle tendentsi 

ümberpööramise kaudu, toetades seeläbi 

kestlikku arengut. 

1. Programmi üldine eesmärk on 

toetada kliimamuutustega kohanemist. 

Samuti toetatakse sellega üleminekut 

puhtale, ringluspõhisele ja energiatõhusale 

majandusele, keskkonna kaitsmist ja 

keskkonna kvaliteedi parandamist ning 

bioloogilise mitmekesisuse vähenemise 

peatamist ja selle tendentsi 

ümberpööramist, toetades seeläbi 

kestlikku arengut. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) arendada, tutvustada ja edendada 

uuenduslikke meetodeid ja lähenemisviise, 

mis on vajalikud liidu keskkonna- ja 

kliimaalaste õigusaktide ja 

poliitikavaldkondade eesmärkide 

saavutamiseks, millest üks on üleminek 

puhtale energeetikale, ning aidata kaasa 

looduse ja bioloogilise mitmekesisusega 

seotud parimate tavade kohaldamisele; 

(a) arendada, tutvustada ja edendada 

uuenduslikke meetodeid ja lähenemisviise, 

mis on vajalikud liidu keskkonna- ja 

kliimamuutustega kohanemist käsitlevate 
õigusaktide ja poliitikavaldkondade 

eesmärkide saavutamiseks, ning aidata 

kaasa looduse ja bioloogilise 

mitmekesisusega seotud parimate tavade 

kohaldamisele; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 2 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) valdkond „Kliimameetmed“, mis 

hõlmab: 

(2) valdkond „Kliimamuutustega 

kohanemine“, mis hõlmab 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) allprogrammi „Kliimamuutuste 

leevendamine ja nendega kohanemine“; 

(a) programmi „Kliimamuutustega 

kohanemine“; 

Or. en 
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Selgitus 

Programmi ülesehituse lihtsustamiseks ja programmi kättesaadavuse suurendamiseks 

liidetakse käesoleva muudatusettepanekuga kaks allprogrammi üheks programmiks 

„Kliimamuutustega kohanemine“. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) allprogrammi „Puhtale 

energeetikale üleminek”. 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Programmi ülesehituse lihtsustamiseks ja programmi kättesaadavuse suurendamiseks 

liidetakse käesoleva muudatusettepanekuga kaks allprogrammi üheks programmiks 

„Kliimamuutustega kohanemine“. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) 1 950 000 000 eurot valdkonnale 

„Kliimameetmed“, millest 

(b) 1 950 000 000 eurot valdkonnale 

„Kliimamuutustega kohanemine“. 

Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepanek on järjepidev muudatusettepanekutega 18 ja 19 ning teenib sama 

eesmärki. 
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Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b – alapunkt 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) 950 000 000 eurot kliimamuutuste 

leevendamise ja nendega kohanemise 

allprogrammile ning 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepanek on järjepidev muudatusettepanekutega 18 ja 19 ning teenib sama 

eesmärki. 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b – alapunkt 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) 1 000 000 000 eurot puhtale 

energeetikale ülemineku allprogrammile. 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepanek on järjepidev muudatusettepanekutega 18 ja 19 ning teenib sama 

eesmärki. 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 5 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Programmist võib rahastada 

komisjoni rakendatud tegevust, millega 

toetatakse liidu keskkonna- ja kliimaalaste 

ning asjakohaste puhtale energeetikale 

5. Programmist võib rahastada 

komisjoni rakendatud tegevust, millega 

toetatakse liidu keskkonna- ja 

kliimamuutustega kohanemist käsitlevate 
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üleminekut käsitlevate õigusaktide ja 

poliitikameetmete ning vastavate 

õigusaktide ettevalmistamist, rakendamist 

ja arvesse võtmist artiklis 3 osutatud 

eesmärkide saavutamiseks. Selline tegevus 

võib hõlmata järgmist: 

õigusaktide ja poliitikameetmete 

ettevalmistamist ja rakendamist artiklis 3 

osutatud eesmärkide saavutamiseks. 

Selline tegevus võib hõlmata järgmist: 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Toetustest võib rahastada tegevust 

väljaspool liitu tingimusel, et projekt täidab 

liidu keskkonna- ja kliimaalaseid eesmärke 

ning liiduväline tegevus on vajalik, et 

tagada liikmesriikide territooriumil võetud 

meetmete tulemuslikkus. 

4. Toetustest võib rahastada tegevust 

väljaspool liitu tingimusel, et projekt täidab 

liidu keskkonna- ja kliimamuutustega 

kohanemise eesmärke ning liiduväline 

tegevus on vajalik, et tagada liikmesriikide 

territooriumil võetud meetmete 

tulemuslikkus. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Tegevustoetustest rahastatakse 

selliste mittetulundusüksuste toimimist, kes 

osalevad liidu õigusaktide ja poliitika 

väljatöötamises, rakendamises ja nende 

täitmise tagamises ning kes tegutsevad 

peamiselt keskkonna- või kliimameetmete 

valdkonnas, sealhulgas üleminek puhtale 

energeetikale. 

5. Tegevustoetustest rahastatakse 

selliste mittetulundusüksuste toimimist, kes 

osalevad liidu õigusaktide ja poliitika 

väljatöötamises, rakendamises ja nende 

täitmise tagamises ning kes tegutsevad 

peamiselt keskkonna- või saaste 

vähendamise meetmete ja 

kliimamuutustega kohanemise 
valdkonnas. 

Or. en 



 

PE623.976v01-00 22/24 PA\1157799ET.docx 

ET 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõik 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) programmist rahastatavate 

projektidega peab hoiduma programmi 

keskkonna-, kliima- või asjakohaste puhta 

energeetika alaste eesmärkide 

kahjustamisest ning võimaluse korral 

edendama keskkonnahoidlike riigihangete 

kasutamist; 

(a) programmist rahastatavate 

projektidega peab hoiduma programmi 

keskkonna- ja kliimamuutustega 

kohanemist käsitlevate eesmärkide 

kahjustamisest ning võimaluse korral 

edendama kohalike riigihangete 

kasutamist; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõik 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) ost aitab kaasa direktiivi 

92/43/EMÜ artikli 3 alusel loodud Natura 

2000 võrgustiku parendamisele, 

hooldamisele ja terviklikkuse taastamisele, 

muu hulgas ühenduste parandamisele 

koridoride, puhkepaikade või rohelise 

taristu muude elementide abil; 

(a) ost aitab kaasa direktiivi 

92/43/EMÜ artikli 3 alusel loodud Natura 

2000 võrgustiku parendamisele, 

hooldamisele ja terviklikkuse taastamisele, 

muu hulgas ühenduste parandamisele 

koridoride, puhkepaikade või asjakohase 

taristu muude elementide abil; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Tulemusaruannete süsteem peab 

tagama, et programmi rakendamise ja 

tulemuste järelevalveks vajalikke andmeid 

3. Tulemusaruannete süsteem peab 

tagama, et programmi rakendamise ja 

tulemuste järelevalveks vajalikke andmeid 
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kogutakse tõhusalt, tulemuslikult ja 

õigeaegselt. Selleks kehtestatakse liidu 

vahendite saajatele proportsionaalsed 

aruandlusnõuded, et võimaldada koguda 

koondatavaid projekti tasandil tulemuste ja 

mõju näitajaid kõigi oluliste keskkonna- ja 

kliimapoliitikaga seotud erieesmärkide 

kohta, sealhulgas Natura 2000 võrgustiku 

ja teatavate õhusaasteainete, sealhulgas 

CO2, atmosfääriheite kohta. 

kogutakse tõhusalt, tulemuslikult ja 

õigeaegselt. Selleks kehtestatakse liidu 

vahendite saajatele proportsionaalsed 

aruandlusnõuded, et võimaldada koguda 

koondatavaid projekti tasandi tulemuste ja 

mõju näitajaid kõigi oluliste keskkonna- ja 

kliimamuutustega kohanemise poliitikaga 
seotud erieesmärkide kohta, sealhulgas 

Natura 2000 võrgustiku ja teatavate 

õhusaasteainete, sealhulgas ammoniaagi, 

lämmastikdioksiidi ja väävliühendite 
atmosfääriheite kohta. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Komisjon kontrollib korrapäraselt 

kliima ja bioloogilise mitmekesisuse 

eesmärkide arvesse võtmist, sealhulgas 

kulutuste summat, ja annab sellest 

regulaarselt aru. Käesoleva määruse 

panust kogu eelarvet hõlmava eesmärgi 

saavutamisele, mille kohaselt peaks 25 % 

ELi kulutustest toetama kliimameetmeid, 
jälgitakse liidu kliimamarkerite süsteemi 

kaudu. Bioloogilise mitmekesisusega 

seotud kulutuste jälgimiseks kasutatakse 

spetsiaalset markerite kogumit. Neid 

jälgimismeetodeid kasutatakse selliste 

kulukohustuste täitmisega seotud 

assigneeringute asjakohasel eristustasemel 

kvantifitseerimiseks, mis peaksid aitama 

saavutada kliima- ja bioloogilise 

mitmekesisuse eesmärke mitmeaastase 

finantsraamistiku perioodil 2021–2027. 

Kulutused esitatakse igal aastal eelarve 

koostamiseks tehtavas programmi 

kirjelduses. Programmi panust liidu kliima- 

ja bioloogilise mitmekesisuse eesmärkide 

täitmisse käsitletakse korrapäraselt 

hindamiste kontekstis ja aastaaruandes. 

4. Komisjon kontrollib korrapäraselt 

kliimamuutustega kohanemise ja 

bioloogilise mitmekesisuse eesmärke, 

sealhulgas kulutuste summat, ja annab 

nendest regulaarselt aru. 

Kliimamuutustega kohanemise eesmärke 
jälgitakse liidu kliimamarkerite süsteemi 

kaudu. Bioloogilise mitmekesisusega 

seotud kulutuste jälgimiseks kasutatakse 

spetsiaalset markerite kogumit. Neid 

jälgimismeetodeid kasutatakse selliste 

kulukohustuste täitmisega seotud 

assigneeringute asjakohasel eristustasemel 

kvantifitseerimiseks, mis peaksid aitama 

saavutada kliimamuutustega kohanemise 

ja bioloogilise mitmekesisuse eesmärke 

mitmeaastase finantsraamistiku perioodil 

2021–2027. Kulutused esitatakse igal 

aastal eelarve koostamiseks tehtavas 

programmi kirjelduses. Programmi panust 

liidu kliimamuutustega kohanemise ja 

bioloogilise mitmekesisuse eesmärkide 

täitmisse käsitletakse korrapäraselt 

hindamiste kontekstis ja aastaaruandes. 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Lisa II – punkt 2 – alapunkt 2.1. – seitsmes taane 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– kliimamuutuste leevendamine ja 

nendega kohanemine 

– kliimamuutustega kohanemine 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Lisa II – punkt 2 – alapunkt 2.1. – kaheksas taane 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– ning puhtale energeetikale 

üleminek. 

välja jäetud 

Or. en 

 

 

 


