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LÜHISELGITUS

Ühtekuuluvuspoliitika on Euroopa arengu oluline osa ja omab keskset rolli strateegia 
„Euroopa 2020” eesmärkide elluviimisel. Käesolev ettepanek on osa komisjoni 
laiaulatuslikumast seadusandlikust paketist ja selle eesmärk on põhjalikult muuta 
ühtekuuluvuspoliitika kujundamise ja rakendamise viisi, et suurendada selle poliitika mõju 
Euroopa prioriteetide saavutamisele. Uue raamistiku eesmärk on luua ühiste põhireeglite 
kogum, millega reguleeritakse kõiki struktuurivahendeid. Selles määratletakse eesmärgid, mis 
on kooskõlas strateegiaga „Euroopa 2020” ja kehtestatakse sätted, mis käsitlevad 
tingimuslikkust ja tulemuslikkuse hindamist, järelevalve korda, aruandlust ja hindamist ning 
juhtimist ja kontrollimist.

Eelnevast lähtuvalt nähakse ettepanekus ette erisätted, mis reguleerivad Ühtekuuluvusfondi –
struktuurivahendit, mis aitab liikmesriikidel, kelle kogurahvatulu elaniku kohta on alla 90% 
EU-27 keskmisest, teha investeeringuid transpordivõrgustikesse ja keskkonda.

Määruses määratakse kindlaks Ühtekuuluvusfondi sekkumisulatus: komisjoni ettepaneku 
kohaselt edendab Ühtekuuluvusfond keskkonna vallas üleminekut vähese CO2-heitega 
majandusele kõikides sektorites, toetab investeeringuid kliimamuutustega kohanemisse ja 
riskide ennetamisse, vee- ja jäätmesektorisse ning linnakeskkonda. Investeeringud 
energeetikasse on samuti abikõlblikud, kui neil on selge positiivne mõju keskkonnale, näiteks 
kui nendega edendatakse energiatõhusust ja taastuvenergia kasutamist. Transpordi vallas 
toetatakse Ühtekuuluvusfondist üleeuroopalisse transpordivõrku, aga ka vähese CO2-heitega 
transpordisüsteemidesse ja säästvasse linnatransporti tehtavaid investeeringuid.

Arvamuse koostaja kiidab heaks komisjoni esitatud uue raamistiku ja ettepaneku 
Ühtekuuluvusfondi reguleerivate erisätete kohta. Arvamuse koostaja leiab siiski, et 
ühtekuuluvuspoliitika, mida käsitletakse Euroopa Liidu säästva arengu põhivahendina, peaks 
olema seotud tervikliku lähenemisviisiga, milles võetakse samal ajal arvesse 
keskkonnakaitset, integreeritud energiapoliitika vastuvõtmist, töökohtade loomist, säästva 
transpordi ja kodanikele kõrget elukvaliteeti tagavate „arukate linnade” arendamist. Suuremat 
tähelepanu tuleks pöörata struktuurifondide juurdepääsu tingimustele ning fonde tuleb hallata 
täielikult läbipaistvalt, et tagada, et liikmesriigid ja piirkonnad kasutavad raha Euroopa Liidu 
järelevalve all tõeliselt otstarbekalt.

Antud eesmärki arvesse võttes soovib arvamuse koostaja esitada Ühtekuuluvusfondi käsitleva 
ettepaneku parandamiseks mitmed muudatusettepanekud.

Esiteks tuleks märkida, et integreeritud lähenemisviis on vajalik säästva linnaarengu 
seisukohalt:„arukate linnade” loomiseks tuleb tegeleda korraga probleemidega, mis on seotud 
energiatõhususe ja tootmise, juurdepääsetavuse, haljastuse, sotsiaalse integratsiooni ja 
inimeste elukeskkonna kohandamisega säästva arengu nõuetega. Sellepärast on esitatud 
mitmed muudatusettepanekud, mis võimaldavad Ühtekuuluvusfondi puhul rohkem 
keskenduda integreeritud linnamõõtmele.

Ka suutlikkuse suurendamine ja tehniline abi on määrava tähtsusega, et saavutada 
Ühtekuuluvusfondi positiivne ja pikaajaline mõju, edendades selleks fondi haldamisega 
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seotud avaliku halduse ja eraettevõtete tõhusust ja läbipaistvust. Euroopa Liit peaks oma 
ühtekuuluvuspoliitika rakendamise kaudu edendama head valitsemistava ja arukat 
spetsialiseerumist.

Ühtekuuluvusfond võib olla ka oluline vahend edendamaks ökosüsteemipõhist lähenemisviisi 
bioloogilise mitmekesisuse ning maastike kaitsel ja taastamisel ning aitab lähendada linna- ja 
maapiirkondi, edendades terviklikku territoriaalset ühtekuuluvust, mis hõlmab linna kui 
elupaika ning kultuuri- ja ajaloopärandi säilitamist ja edendamist.

Ühiseid näitajaid, mis mõõdavad fondi eesmärkide saavutamist, tuleks täiendada uute ja 
täpsemate säästva arengu näitajatega. Selliste näitajate puhul tuleb arvesse võtta töökohti, mis 
on loodud Ühtekuuluvusfondi vahenditega ning ühiselt riigi ja erainvesteeringute kaudu; tuleb 
kehtestada ka uued näitajad, mis mõõdavad otsemalt selliste linnastrateegiate juurutamist ja 
rakendamist, mille eesmärk on „arukate linnade” arendamine.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval 
regionaalarengukomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Ühtekuuluvusfondi konkreetsete 
vajadustega tegelemiseks ja kooskõlas 
Euroopa 2020. aasta strateegiaga, mille 
kohaselt peaks ühtekuuluvuspoliitika 
toetama aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu elluviimist, tuleb paika 
panna määruses (EL) nr [...]/2012
(ühtekuuluvussätete määrus) sätestatud 
temaatiliste eesmärkide raamesse jäävad 
investeerimisprioriteedid.

(6) Ühtekuuluvusfondi konkreetsete 
vajadustega tegelemiseks ja kooskõlas 
Euroopa 2020. aasta strateegiaga, mille 
kohaselt peaks ühtekuuluvuspoliitika 
toetama aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu elluviimist, vähendades 
toetatavate tegevuste väliskulusid 
ühiskonnale, tuleb kindlaks määrata
määruses (EL) nr [...]/2012
(ühtekuuluvussätete määrus) sätestatud 
temaatiliste eesmärkide raamesse jäävad 
investeerimisprioriteedid.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) investeeringuid keskkonda, sh säästva 
arengu ja energeetikaga seotud 
valdkondadesse, millel on keskkonnale 
positiivne mõju;

(a) investeeringuid keskkonda, sh säästva 
arengu, taastuvenergia ja energia 
säästmisega seotud valdkondadesse, millel 
on keskkonnale positiivne mõju;

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tehnilist abi. (c) tehnilist abi ja suutlikkuse 
suurendamist.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) tehnilist abi strateegia „Euroopa 
2020” ja aruka spetsialiseerumise 
eesmärkide saavutamiseks.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) eluhoonetega seotud kulusid. välja jäetud

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt a – alapunkt i
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) taastuvate energiaallikate tootmise ja 
levitamise edendamine;

i) taastuvenergia tootmise edendamine
ning selle jaotamiseks vajaliku 
infrastruktuurilise suutlikkuse ja 
infotehnoloogia edasiarendamine;

Selgitus

Jaotusvõimsuse edasiarendamist tuleks asjakohaselt toetada, et see vastaks toodangu mahule 
ja toetaks seeläbi taastuvenergia laialdasemat kasutamist.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) energiatõhususe ja taastuvenergia 
kasutamise edendamine väikestes ja 
keskmise suurusega ettevõtetes;

ii) energiatõhususe ja taastuvenergia 
kasutamise edendamine ettevõtetes, 
eelkõige väikestes ja keskmise suurusega 
ettevõtetes (VKEd);

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt a – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) energiatõhususe ja taastuvenergia 
kasutamise toetamine üldkasutatavates
infrastruktuurides;

iii) energiatõhususe ja taastuvenergia 
kasutamise toetamine üldkasutatavates ja 
erainfrastruktuurides;

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt a – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) energiatõhususe ja taastuvenergia 
kasutamise toetamine üldkasutatavates 

iii) energiatõhususe ja taastuvenergia 
kasutamise toetamine nii üldkasutatavates 
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infrastruktuurides; infrastruktuurides kui ka 
elamumajanduses;

Selgitus

Eluhoonete renoveerimise ja elamusektori energiatõhusust suurendavate investeeringute 
toetamine aitaks inimestel energiat säästa, aidates seeläbi kaasa ELi keskkonnapoliitika 
eesmärkide täitmisele ja luues olulisi võimalusi roheliste töökohtade jaoks. See on veelgi
olulisem, kui liikmesriigid peavad kokku hoidma ja neil puuduvad rahalised vahendid selliste 
investeeringute toetamiseks.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt a – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) linna- ja maapiirkondade inimeste 
elukeskkonna energiatõhususe nõuete ja 
taastuvenergia kasutamisega 
kohandamise toetamine;

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt a – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) madalpinge arukate jaotussüsteemide 
väljatöötamine;

iv) madal- ja keskpinge arukate 
jaotussüsteemide väljatöötamine;

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt a – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) CO2-heiteid vähendavate strateegiate 
edendamine linnapiirkondades;

v) CO2-heiteid vähendavate strateegiate
ning säästvate, arukate ja integreeritud 
energiakavade edendamine 
linnapiirkondades, sealhulgas säästva 
linnalise liikuvuse, puhta ühistranspordi 
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ning kliimamuutuste leevendamise ja
nendega kohanemise meetmete 
edendamine;

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt a – alapunkt v a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v a) süsinikdioksiidi kogumise ja 
säilitamise tehnoloogia arendamise 
toetamine;

Selgitus

Süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise tehnoloogia on oluline, et vähendada fossiilkütuseid 
kasutavate elektrijaamade ja tööstusrajatiste CO2-heiteid, kuid tehnoloogia on ebaküps ja 
esialgu kulukas välja töötada. Kuigi Ühtekuuluvusfondist ei tohiks toetada uute fossiilkütuseid 
kasutavate elektrijaamade ehitust, kui tõhusad nad ka poleks, peaks fondi olema võimalik 
kasutada sellise tehnoloogia väljatöötamise toetamiseks, mille ainus eesmärk on vältida CO2-
heidet atmosfääri.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kliimamuutustega kohanemise ning 
riskide ennetamise ja juhtimise 
edendamine järgmiste vahenditega:

(b) ökosüsteemipõhise kliimamuutustega 
kohanemise ning riskide ennetamise ja 
juhtimise edendamine järgmiste 
vahenditega:

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt b – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kliimamuutustega kohanemiseks 
suunatud sihtotstarbeliste investeeringute 

i) kliimamuutustega kohanemiseks 
suunatud sihtotstarbeliste investeeringute 
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toetamine; toetamine, sealhulgas jõgede ja 
rannikualade ökosüsteemide taastamine 
kaitseks üleujutuste eest;

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) selliste investeeringute edendamine, mis 
on suunatud konkreetsete ohtudega 
toimetulemiseks, vastupanuvõime 
tagamiseks katastroofide puhul ja 
katastroofide tagajärgedega toimetulemise 
süsteemide väljatöötamiseks;

ii) selliste investeeringute ning tehnilise ja 
institutsioonilise suutlikkuse edendamine, 
mis on suunatud konkreetsete ohtudega 
toimetulemiseks, vastupanuvõime 
tagamiseks katastroofide puhul ja 
katastroofide tagajärgedega toimetulemise 
süsteemide väljatöötamiseks;

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt c – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) keskkonnakaitse ja ressursitõhususe 
edendamine järgmiste vahenditega:

(c) keskkonna-, bioloogilise 
mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse 
ning ressursitõhususe edendamine 
järgmiste vahenditega:

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt c – alapunkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) veeinfrastruktuuri uuendamise 
edendamine, et saavutada kõrgem 
ressursitõhusus, eelkõige ajaloolistes 
linnades, kus olulisel määral vett läheb 
selle laialijaotamisel kaduma.
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt c – alapunkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) veesektori innovatsiooni ja maa-
aluste veevarude kontrollimiseks vajaliku 
uue tehnoloogia paigaldamise 
edendamine.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt c – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja 
taastamine, mh roheliste infrastruktuuride 
kaudu;

iii) bioloogilise mitmekesisuse, pinnase 
kvaliteedi, kultuuripärandisse kuuluvate 
maastike kaitse ja taastamine ning 
ökosüsteemi teenuste edendamine, mh 
roheliste infrastruktuuride ja Natura 2000 
alade haldamise kaudu;

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt c – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) linna- ja maapiirkondade sidusa 
omavahelise mõju edendamine
keskkonnasäästlikkuse parandamiseks;

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt c – alapunkt iii b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii b) linnade integreeritud 
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arengustrateegiate edendamine arukate 
linnade arendamiseks, milles järgitakse 
terviklikku lähenemisviisi 
energiatõhususe, juurdepääsetavuse, 
haljasalade, elupaikade kohandamise ja 
sotsiaalse integratsiooni küsimustele;

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt c – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) linnakeskkonna parandamine sh 
mahajäetud tööstusobjektide 
taaselustamine ja õhusaaste vähendamine.

iv) linnakeskkonna parandamine, sh 
mahajäetud tööstusobjektide 
taaselustamine, haljasalade loomine,
õhusaaste vähendamine ja meetmete 
võtmine, mille eesmärk on kaitsta ja 
säilitada ajaloo- ja kultuuripärandit.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt d – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) Euroopa ühtse mitmeliigilise 
transpordipiirkonna toetamine 
investeerides üleeuroopalisse 
transpordivõrku;

i) Euroopa ühtse mitmeliigilise 
transpordipiirkonna toetamine,
investeerides üleeuroopalisse 
transpordivõrku, sh säästvasse 
veetransporti;

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt d – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) keskkonnasõbralike ja vähese CO2-
heitega transpordisüsteemide arendamine, 
sh säästva linnalise liikuvuse edendamine;

ii) integreeritud, intermodaalsete,
keskkonnasõbralike ja vähese CO2-heitega
kohalike ühistranspordisüsteemide
arendamine, sh säästva linnalise ja 
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linnalähedase liikuvuse edendamine;

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) institutsioonilise suutlikkuse ja tõhusa 
avaliku halduse parandamine
haldusorganite institutsioonilise 
suutlikkuse ja tõhususe ning 
ühtekuuluvusfondi rakendamisega seotud
avalike teenuste tugevdamise kaudu.

(e) institutsioonilise suutlikkuse ja tõhusa 
avaliku halduse parandamine tehnilise abi 
andmisega ning haldusorganite ja avalike 
teenuste tõhususe edendamine 
Ühtekuuluvusfondi mõjusaks ja 
läbipaistvaks rakendamiseks.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – tabel – rida -1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tootlik investeering

Majanduskasv ja 
töökohtade loomine

ettevõtete arv Toetust saavate ettevõtete arv

eurodes Erainvesteeringud, mis on võrdsed riigi toetusega

täistööaja 
ekvivalent

Fondi vahenditega loodud töökohtade arv

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – tabel – veerg 3 – rida 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Jäätmekäitlusmahu kasv Jäätmete korduskasutuse ja ringlussevõtu 
mahu kasv
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Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – tabel – rida 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

isikute arv Täiendav elanikkond, keda teenindab riiklik 
jäätmete liigiti kogumise ja ringlussevõtu süsteem

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – tabel – rida 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

hektarites Sellise maa pindala, kus on võimalik paremini 
üleujutusi ja äärmuslikke ilmastikutingimusi ära 
hoida ja leevendada

hektarites Sellise maa pindala, kus on võimalik paremini 
metsatulekahjusid ära hoida ja nendega võidelda

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – tabel – rida 12

Komisjoni ettepanek

Loodus ja 
bioloogiline 

mitmekesisus

hektarites Parema kaitsestaatusega elupaikade pindala

Muudatusettepanek

Loodus ja 
bioloogiline 

mitmekesisus

hektarites Parema kaitsestaatusega mere- ja 
maismaaelupaikade pindala
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hektarites Uued rohelised infrastruktuurid

m2 Uued haljasalad linnapiirkondades

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – tabel – rida 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

protsentides Taastuvate energiaallikate osakaal energia 
kogutarbimises

Selgitus

See näitaja on abiks, et mõõta edusamme 20% eesmärgi saavutamisel strateegias „Euroopa 
2020”.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – tabel – rida 15 

Komisjoni ettepanek

kWh/aasta Üldkasutatavate hoonete primaarenergia 
tarbimise vähenemine 

Muudatusettepanek

kWh/aasta Hoonete primaarenergia tarbimise vähenemine 

Selgitus

Energiatõhususe näitaja peaks mõõtma kõikide, mitte vaid üldkasutatavate hoonete 
tulemuslikkust.
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Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – tabel – rida 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

ettevõtete arv Paranenud energiatõhususega ettevõtete arv, sh 
VKEd

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – tabel – rida 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Linnade areng

isikute arv Linnade integreeritud arengustrateegiatega 
piirkondades elav elanikkond

m2 Uued haljasalad linnapiirkondades

isikute arv Täiustatud kultuuripärandist ja säilitatud 
ajaloolistest ehitistest kasu saavates piirkondades 

elav elanikkond
eurodes Investeeringud majandustegevuse elavdamisse 

linnapiirkondades

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – tabel – rida 24 – veerg 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reiside arvu kasv toetatud
linnatranspordis

Reiside arvu kasv toetatud linna ja 
linnalähises ühistranspordis
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