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LÜHIKE SELETUSKIRI

Ühtekuuluvuspoliitika on peamine investeerimisinstrument, millega edendada liidu strateegias 
„Euroopa 2020” sätestatud põhilisi prioriteete. Kuna keskkonnakaitse ja säästev areng 
moodustavad olulise osa nendest prioriteetidest, on ELi ühtekuuluvuspoliitika ka sobivaim viis, 
millega toetada üleminekut vähese CO2-heitega konkurentsivõimelisele majandusele ning 
investeeringuid kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise meetmetesse, samuti 
keskkonna ja bioloogilise mitmekesisuse kaitseks ning linnade säästvaks arenguks.

Komisjon on esitanud mitu seadusandlikku ettepanekut ühtekuuluvuspoliitika uue raamistiku 
kohta, mille hulka kuulub ka käesolev ettepanek, milles viiakse sisse muudatused, et EL suudaks 
selle poliitikaga paremini oma prioriteete saavutada. Seadusandlikus paketis määratletakse 
strateegiaga „Euroopa 2020” kooskõlas olevate temaatiliste eesmärkide nimekiri ja mitu kõiki 
struktuurifonde käsitlevat ühist sätet, et lihtsustada nende haldamist ja parandada nende tõhusust.

Käesolevas ettepanekus kehtestatakse erisätted Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) jaoks, 
mille eesmärk on ebavõrduse vähendamine liidu eri regioonide vahel. Iga temaatilise eesmärgi 
puhul esitatakse ettepanekus nimekiri investeerimisprioriteetidest fondi kasutamiseks ja eelkõige 
kehtestatakse järgmine temaatiline suunitlus: 
– rohkem arenenud piirkondades ja üleminekupiirkondades, mille sisemajanduse koguprodukt 

on 75 % ELi keskmisest või üle selle, eraldatakse vähemalt 80 % ressurssidest 
energiatõhususele ja taastuvatele energiaallikatele, teadusuuringutele, innovatsioonile ja 
VKEde toetamisele ning sellest vähemalt 20 % on ette nähtud energiatõhususe ja taastuvate 
energiaallikate jaoks;

– vähem arenenud piirkondades, mille sisemajanduse koguprodukt on alla 75 % ELi 
keskmisest, vähendatakse nimetatud osi vastavalt 50 % ja 6 %ni, et võtta arvesse laiemat 
arenguvajaduste ringi.

Lisaks eraldatakse 5 % ERFi ressurssidest linnade säästvale arengule.

Ettepanekus määratletakse ka füüsiliste väljundite ühised näitajad ja rahastamise 
lõppeesmärgiga seotud tulemused, mille eesmärk on saavutada parem tulemustele 
keskendumine.

Arvamuse koostaja nõustub komisjoni ettepanekuga ja toetab seda ning esitab samas mõned 
muudatusettepanekud, mille eesmärk on tõhustada ERFist eraldatavaid investeeringuid liidu 
keskkonnaalaste prioriteetide saavutamiseks.

Ehkki toetatakse täielikult komisjoni otsust kehtestada ERFi temaatiline suunitlus, ei saa 
lugeda piisavaks 6 % vahendite eraldamist vähem arenenud piirkondadele vähese CO2-heitega 
majandusele üleminekuks kõikides sektorites, kuna just nendes piirkondades on heitkoguste 
vähendamiseks vaja suuremaid investeeringuid. Seetõttu tehakse ettepanek suurendada määra 
10 %ni.

Samuti ei ole asjakohane jätta temaatilisest suunitlusest välja keskkonnakaitse ja 
ressursitõhususe edendamine. Eelkõige on bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja taastamine 
ning ökosüsteemi teenuste edendamine oluline aspekt keskkonna tuleviku seisukohast, koos 
kliimakaitse meetmetega peaksid need olema kõikide säästva arengu poliitika meetmete 
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põhjapanevaks aluseks. On hea meeles pidada, et ehkki bioloogiline mitmekesisus on väga 
oluline inimeste elukvaliteedi ja liikide püsimajäämise seisukohast, ei ole sellega seotud 2010. 
aasta eesmärke saavutatud. Nendel põhjustel on esitatud mõned muudatusettepanekud, mille 
eesmärk on lisada keskkonnakaitse ja ressursitõhususe edendamise temaatiline eesmärk ERFi 
prioriteetide hulka (80 % vahenditest rohkem arenenud piirkondadele ja 
üleminekupiirkondadele ning 50 % vähem arenenud piirkondadele).

Lisaks on erilist tähelepanu pööratud ERFi ühisnäitajatele, mis peavad olema selgelt 
määratletud, et nendega oleks võimalik objektiivselt mõõta keskkonnaalaste prioriteetide 
valdkonnas saavutatud tulemusi. Esiteks ei tohiks kliimamuutustega seotud riskide 
ennetamise ja juhtimise osas rõhutada mitte ainult kodanikukaitse meetmeid, vaid suuremat 
tähelepanu tuleks pöörata ökosüsteemide ennetusvõime ja vastupidavuse suurendamisele. 
Samuti on oluline kehtestada looduse ja bioloogilise mitmekesisuse eriomased näitajad, 
näiteks mere- ja rannikuelupaikade säilitamiseks, roheliste infrastruktuuride arendamiseks ja 
linnade uute haljasalade loomiseks.

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) vähemalt 80 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 
punktides 1, 3 ja 4 sätestatud temaatilistele 
eesmärkidele;

i) vähemalt 80 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 
punktides 1, 3, 4 ja 6 sätestatud 
temaatilistele eesmärkidele;

Or. it

Selgitus

Keskkonnakaitse ja ressursitõhusus tuleks lisada temaatiliste eesmärkide hulka, millele 
keskenduvad ERFi investeeringud, nii rohkem arenenud piirkondades ja 
üleminekupiirkondades kui ka vähem arenenud piirkondades.
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt b – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) vähemalt 50 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 
punktides 1, 3 ja 4 sätestatud temaatilisele 
eesmärgile;

i) vähemalt 50 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 
punktides 1, 3, 4 ja 6 sätestatud 
temaatilistele eesmärkidele;

Or. it

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) vähemalt 6 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 punktis 
4 sätestatud temaatilisele eesmärgile.

ii) vähemalt 10 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 punktis 
4 sätestatud temaatilisele eesmärgile.

Or. it

Selgitus

On väga oluline tugevdada struktuurifondide temaatilist suunitlust vähem arenenud 
piirkondades seoses vähese CO2-heitega majandusele ülemineku ja kliimamuutuste 
leevendamise eesmärkidega.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) bioloogilise mitmekesisuse kaitse, 
pinnase kaitse ning ökosüsteemi teenuste, 
sealhulgas NATURA 2000 ja nn roheliste 

(d) bioloogilise mitmekesisuse kaitse, 
ökosüsteemide ja pinnase taastamine ning 
ökosüsteemi teenuste, sealhulgas 
NATURA 2000 ja nn roheliste 
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infrastruktuuride, edendamine; infrastruktuuride edendamine;

Or. it

Selgitus

Keskkonnaalaste investeeringute prioriteedid ei tohiks piirduda vaid bioloogilise 
mitmekesisuse kaitsega, vaid peaksid olema aktiivselt suunatud ökosüsteemide taastamisele, 
mis on bioloogilise mitmekesisuse aluseks.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – tabel – rida 21 – „Linnatransport”

Komisjoni ettepanek

Linnatransport reisijate sõidud Toetust saava linnatranspordi teenuse 
kasutajate arvu suurenemine

Muudatusettepanek

Ühistransport reisijate sõidud Toetust saava ühistranspordi teenuse 
kasutajate arvu suurenemine

Or. it

Selgitus

Transpordi valdkonnas tuleks ühisnäitajatega võtta arvesse kõiki ühistranspordis toimunud 
paranemisi tänu fondile.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – tabel – rida 24 – „Tahked jäätmed” – veerg 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Täiendav jäätmete ringlussevõtu võimsus Täiendav jäätmete ringlussevõtu ja 
taaskasutamise võimsus

Or. it

Selgitus

Jäätmedirektiivis 2008/98 on kehtestatud viieastmeline jäätmekäitluse hierarhia, milles 
taaskasutamine on ringlussevõtu suhtes prioriteetne, seega tuleks näitajaga arvesse võtta 
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mõlemat jäätmekäitluse võimalust.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – tabel – rida 28 – „Riskiennetus ja -juhtimine”

Komisjoni ettepanek

Riskiennetus ja -
juhtimine

füüsilised isikud Üleujutuse kaitse meetmetest kasu saav 
elanikkond

Muudatusettepanek

Riskiennetus ja -
juhtimine

füüsilised isikud Üleujutuse kaitse meetmetest kasu saav 
elanikkond

hektarid Suurema üleujutuste ennetamise ja 
leevendamise võimega territooriumi pindala

Or. it

Selgitus

Riskiennetuse ja -juhtimise näitajatega ei peaks arvesse võtma mitte ainult üleujutuse kaitse 
meetmetest kasu saavat elanikkonda, vaid ka suurenenud riskiennetuse võimega territooriumi 
pindala, kasutades ökosüsteemil põhinevat lähenemisviisi.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – tabel – rida 29 – „Riskiennetus ja -juhtimine”

Komisjoni ettepanek
füüsilised isikud Elanikkond, kellel on kasu metsatulekahjude 

eest kaitsmiseks võetavatest ja muudest 
kaitsemeetmetest

Muudatusettepanek

füüsilised isikud Elanikkond, kellel on kasu metsatulekahjude 
eest kaitsmiseks võetavatest ja muudest 
kaitsemeetmetest

hektarid Suurema metsatulekahjudele vastupidavuse ja 
nende ennetamise võimega territooriumi 
pindala

Or. it
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Selgitus

Nagu ka üleujutuste puhul, ei peaks riskiennetuse ja -juhtimise näitajatega arvesse võtma 
mitte ainult metsatulekahjude kaitse meetmetest kasu saavat elanikkonda, vaid ka suurenenud 
riskiennetuse võimega territooriumi.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – tabel – rida 32 – „Loodus ja bioloogiline mitmekesisus”

Komisjoni ettepanek

Loodus ja bioloogiline 
mitmekesisus

hektarid Parema kaitsestaatusega elupaikade pindala

Muudatusettepanek

Loodus ja bioloogiline 
mitmekesisus

hektarid Parema kaitsestaatusega mere- ja 
maismaaelupaikade pindala

km Kogu rannajoone pikkus, mida mõjutavad 
rannikuerosiooni vältimise ja 
vähendamisega seotud meetmed, mille puhul 
lähtutakse ökosüsteemil põhinevast 
lähenemisviisist

hektarid Uued rohelised infrastruktuurid

Or. it

Selgitus

Looduse ja bioloogilise mitmekesisuse ühisnäitajatega tuleks peale maismaaelupaikade 
arvesse võtta ka mereelupaiku ja rannikuerosiooni vältimist. Lisaks võib rohelistel 
infrastruktuuridel olla oluline roll looduse ja bioloogilise mitmekesisuse kaitses.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – tabel – rida 52 a (uus) – „Linnade areng”

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

m2 Uued haljasalad linnapiirkondades
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Or. it

Selgitus

Linnade säästev areng tähendab tingimata haljasalade arvu ja ulatuse suurenemist 
linnapiirkondades, mida tuleb seetõttu näitajaga otseselt arvesse võtta.


