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LÜHISELGITUS

Kliimamuutused ja keskkonnaseisundi halvenemine on ulatuslikud ülemaailmsed probleemid, 
mis mõjutavad üha enam meie ühiskonda. Keskkonnaprobleemid ei tunne riigipiire. 
Keskkonnaprobleemide lahendamine vastutustundlikul ja kestlikul viisil nõuab tihedamat 
koostööd kõikidel tasanditel.

Keskkonna ja kliimameetmete programm (LIFE) on liidu peamine instrument ja ainus ELi 
fond, mis on ette nähtud üksnes keskkonna- ja kliimaeesmärkide täitmiseks. Arvestades 
probleemide ulatust, on programmi eelarve suurendamine hästi põhjendatud. 

Nagu Euroopa Parlament nõudis 14. märtsi[1] ja 30. mai [2]resolutsioonides järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku kohta, tuleks programmi rahastamispakett kahekordistada 
võrreldes praeguse mitmeaastase finantsraamistiku tasemega.

Arvamuse koostaja toetab Euroopa Parlamendi seisukohta suurendada ELi eelarve 
kogukulutuste eesmärki kliimameetmete toetamisel 25 %-lt 30 %-le, milleni tuleb jõuda 
võimalikult kiiresti ja hiljemalt 2027. aastaks. Lisaks sellele rahastatakse kliimaga seotud 
meetmeid ELi kliimaküsimuste integreerimise eesmärgi tõttu järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus ka mitme muu programmi raames. 

Arvamuse koostaja peab oluliseks tagada keskkonnameetmete rahaline tugevdamine. 
Seepärast teeb ta ettepaneku eraldada programmi LIFE raames rohkem rahalisi vahendeid 
keskkonna allprogrammidele.

Arvamuse koostaja kiidab komisjoni tubli tööd, rõhutades eelkõige programmi LIFE 
vahendite katalüütilist rolli ja selle vastastikust täiendavust muude liidu 
rahastamisvahenditega. 

Arvamuse koostaja tervitab ka komisjoni ettepanekut laiendada ja tugevdada strateegiliste 
integreeritud projektide kasutamist, millel on olnud positiivne mõju keskkonnauuendustele.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonil võtta 
arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

                                               
[1] Euroopa Parlamendi 14. märtsi 2018. aasta resolutsioon järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ja 2020. 
aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku suhtes võetava parlamendi seisukoha ettevalmistamise kohta 
(2017/2052(INI))

[2] Euroopa Parlamendi 30. mai 2018. aasta resolutsioon 2021.–2027. aasta mitmeaastase finantsraamistiku ja 
omavahendite kohta (2018/2714(RSP))
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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 energiatõhusaks, kestlikuks, 
ringluspõhiseks, 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 rakendada sajandi 
keskpaigani ulatuvat ja pikaajalist liidu 
kliima- ja energiastrateegiat kooskõlas 
Pariisi kokkuleppe eesmärgiga. Programm 
peaks hõlmama ka meetmeid, mis aitavad 
rakendada liidu kliimamuutustega 
kohanemise poliitikat, et vähendada 
kaitsetust kliimamuutuste kahjuliku mõju 
ees.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Puhtale energeetikale üleminek on 
oluline samm kliimamuutuste 
leevendamisel, mis toob kasu ka 
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 

(8) Puhtale energeetikale üleminek on 
oluline samm kliimamuutuste 
leevendamisel, mis toob kasu ka 
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 taastuvenergia ja 
energiatõhususe tehnoloogia 
kasutuselevõttu, mis aitab kaasa 



AD\1167574ET.docx 5/12 PE625.571v02-00

ET

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.

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.

Muudatusettepanek 3

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 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.

(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 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 
taastuvenergiasse ja energiatõhususe 
toetamisse ka programmiga InvestEU ette 
nähtud rahastamisvahenditest.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Programm LIFE on ainus 
programm, mis on mõeldud konkreetselt 
keskkonna- ja kliimameetmete võtmiseks, 
mille tõttu on sel nendes valdkondades 
liidu õigusaktide rakendamise toetamisel 
keskne roll. 

Muudatusettepanek 5

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.

(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 kogu 
mitmeaastase finantsraamistiku 2021–
2027 kestuse ajal, ja iga-aastane 30% 
eesmärk võimalikult kiiresti, kuid mitte 
hiljem kui 2027. aastaks. 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.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Article 5 – paragraph 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Rahastamispakett programmi 1. Rahastamispakett programmi 
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rakendamiseks ajavahemikul 2021–2027 
on 5 450 000 000 eurot jooksevhindades.

rakendamiseks ajavahemikul 2021–2027 
on 2018. aasta hindades 6 442 
000 000 eurot (jooksevhindades
7 272 000 000 eurot).

Selgitus

Rahastamispaketti soovitakse muuta kooskõlas Euroopa Parlamendi 14. märtsi ja 30. mai 
resolutsioonidega järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kohta.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 3 500 000 000 eurot valdkonnale 
„Keskkond“, millest

(a) 70 %, mis vastab 2018. aasta hindades 
4 509 400 000 eurole (jooksevhindades 
5 090 400 000 eurot), valdkonnale 
„Keskkond“, millest

Selgitus

Programm LIFE on ainus ELi fond, mis on ette nähtud üksnes keskkonna- ja 
kliimaeesmärkide täitmiseks. Kuigi ELi kliimaküsimuste integreerimisega seotud eesmärke 
rahastatakse järgmises mitmeaastases finantsraamistikus ka mitmest muust programmist, on 
väga oluline tagada keskkonnameetmete rahaliste vahendite suurendamine. Seepärast on õige 
eraldada programmi LIFE raames rohkem rahalisi vahendeid keskkonna allprogrammidele 
(70 % komisjoni pakutud 64,2 % asemel).

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a – alapunkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) 2 150 000 000 eurot looduse ja 
bioloogilise mitmekesisuse 
allprogrammile;

(1) 61 %, mis vastab 2018. aasta hindades 
2 750 734 000 eurole (jooksevhindades 
3 105 144 000 eurot), looduse ja 
bioloogilise mitmekesisuse 
allprogrammile;
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Selgitus

Programm LIFE on ainus ELi fond, mis on ette nähtud üksnes keskkonna- ja 
kliimaeesmärkide täitmiseks. Kuigi ELi kliimaküsimuste integreerimisega seotud eesmärke 
rahastatakse järgmises mitmeaastases finantsraamistikus ka mitmest muust programmist, on 
väga oluline tagada keskkonnameetmete rahaliste vahendite suurendamine. Seepärast on õige 
eraldada programmi LIFE raames rohkem rahalisi vahendeid keskkonna allprogrammidele 
(70 % komisjoni pakutud 64,2 % asemel).

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a – alapunkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) 1 350 000 000 eurot ringmajanduse ja 
elukvaliteedi allprogrammile;

(2) 39 %, mis vastab 2018. aasta hindades 
1 758 666 000 eurole (jooksevhindades 
1 958 256 000 eurot), ringmajanduse ja 
elukvaliteedi allprogrammile;

Selgitus

Programm LIFE on ainus ELi fond, mis on ette nähtud üksnes keskkonna- ja 
kliimaeesmärkide täitmiseks. Kuigi ELi kliimaküsimuste integreerimisega seotud eesmärke 
rahastatakse järgmises mitmeaastases finantsraamistikus ka mitmest muust programmist, on 
väga oluline tagada keskkonnameetmete rahaliste vahendite suurendamine. Seepärast on õige 
eraldada programmi LIFE raames rohkem rahalisi vahendeid keskkonna allprogrammidele 
(70 % komisjoni pakutud 64,2 % asemel).

Muudatusettepanek 10

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) 30 %, mis vastab 2018. aasta hindades
1 932 600 000 eurole (jooksevhindades 
2 182 000 000 eurot), valdkonnale 
„Kliimameetmed“, millest

Selgitus

Programm LIFE on ainus ELi fond, mis on ette nähtud üksnes keskkonna- ja 
kliimaeesmärkide täitmiseks. Kuigi ELi kliimaküsimuste integreerimisega seotud eesmärke 
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rahastatakse järgmises mitmeaastases finantsraamistikus ka mitmest muust programmist, on 
väga oluline tagada keskkonnameetmete rahaliste vahendite suurendamine. Seepärast on õige 
eraldada programmi LIFE raames rohkem rahalisi vahendeid keskkonna allprogrammidele 
(70 % komisjoni pakutud 64,2 % asemel).

Muudatusettepanek 11

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

(1) 49 %, mis vastab 2018. aasta hindades 
946 974 000 eurole (jooksevhindades 
1 069 180 000 eurot), kliimamuutuste 
leevendamise ja nendega kohanemise 
allprogrammile ning

Selgitus

Programm LIFE on ainus ELi fond, mis on ette nähtud üksnes keskkonna- ja 
kliimaeesmärkide täitmiseks. Kuigi ELi kliimaküsimuste integreerimisega seotud eesmärke 
rahastatakse järgmises mitmeaastases finantsraamistikus ka mitmest muust programmist, on 
väga oluline tagada keskkonnameetmete rahaliste vahendite suurendamine. Seepärast on õige 
eraldada programmi LIFE raames rohkem rahalisi vahendeid keskkonna allprogrammidele 
(70 % komisjoni pakutud 64,2 % asemel).

Muudatusettepanek 12

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.

(2) 51 %, mis vastab 2018. aasta hindades 
985 626 000 eurole (jooksevhindades 
1 112 820 000 eurot), puhtale 
energeetikale ülemineku allprogrammile.

Selgitus

Programm LIFE on ainus ELi fond, mis on ette nähtud üksnes keskkonna- ja 
kliimaeesmärkide täitmiseks. Kuigi ELi kliimaküsimuste integreerimisega seotud eesmärke 
rahastatakse järgmises mitmeaastases finantsraamistikus ka mitmest muust programmist, on 
väga oluline tagada keskkonnameetmete rahaliste vahendite suurendamine. Seepärast on õige 
eraldada programmi LIFE raames rohkem rahalisi vahendeid keskkonna allprogrammidele 
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(70 % komisjoni pakutud 64,2 % asemel).

Muudatusettepanek 13

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 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 kliimaeesmärkide täitmist kogu 
mitmeaastase finantsraamistiku 2021–
2027 kestuse ajal, ja iga-aastase 30% 
eesmärgi saavutamisele võimalikult 
kiiresti, kuid mitte hiljem kui 2027. 
aastaks, 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.
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