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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 kohtustega seatud liidu 

eesmärkide ja sihtide saavutamise poole, 

peaks programm aitama õiglase ülemineku 

raamistikus minna üle puhtale, 

ringluspõhisele, energiatõhusale, CO2-

neutraalsele ja kliimamuutustele 

vastupanuvõimelisele majandusele, aitama 

kaitsta ja parandada keskkonda ja tervist 

ning peatada ja ümber pöörata bioloogilise 

mitmekesisuse vähenemine, muu hulgas 

Natura 2000 võrgustiku toetamise ja 

ökosüsteemide tulemusliku haldamise ja 

seisukorra halvenemise peatamise abil, 

kas otsese sekkumise või kõnealuste 

eesmärkide muudesse poliitikasuundadesse 

lõimimise abil. Õiglase ülemineku 

saavutamiseks tuleks konsulteerida ja 

pidada dialoogi tööturu osapoolte ning 

mõjutatud piirkondade ja 

kogukondadega. Nad tuleks võimalikult 

suurel määral kaasata ka projektide 

väljatöötamisse ja rakendamisse. 

Or. en 
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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 õiglase ülemineku raamistikus 

üleminekut puhtale, ringluspõhisele, 

energiatõhusale, CO2-neutraalsele ja 

kliimamuutustele vastupanuvõimelisele 

majandusele, kaitsta ja parandada 

keskkonna kvaliteeti ning peatada 

bioloogilise mitmekesisuse vähenemine ja 

pöörata see tendents ümber, toetades 

seeläbi kestlikku arengut. 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Programmi rakendatakse õiglase 

ülemineku raamistikus, kusjuures 

projektide väljatöötamisse ja 

rakendamisse kaasatakse mõjutatud 

kogukonnad ja territooriumid, eelkõige 

konsultatsioonide ja dialoogi kaudu. 

Or. en 

 

 


