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(11) Kliimamuutustega seotud 
üleminekust enim mõjutatud kodanike 
kaitsmiseks peaks õiglase ülemineku fond 
hõlmama ka mõjutatud töötajate oskuste 
täiendamist ja ümberõpet, et aidata neil 
kohaneda uute töövõimalustega ning 
pakkuda tööotsijatele abi töö otsimisel ja 
aktiivset kaasamist tööturule.

(11) Kliimamuutustega seotud 
üleminekust enim mõjutatud kodanike 
kaitsmiseks peaks õiglase ülemineku fond 
hõlmama ka mõjutatud töötajate ja 
tööotsijate, eriti naiste oskuste täiendamist, 
ümberõpet, koolitust ja nõustamist ja 
muid tugiteenuseid, et aidata neil 
kohaneda uute töövõimalustega ja 
omandada uusi, keskkonnasäästliku 
majanduse jaoks vajalikke oskusi ning 
pakkuda tööotsijatele abi töö otsimisel ja 
aktiivset kaasamist tööturule. Õiglase 
ülemineku fondi raames toetuse andmisel 
peaks juhtpõhimõtteks olema sotsiaalse 
ühtekuuluvuse edendamine. Lisaks peaks 
õiglase ülemineku fond hõlmama 
meetmeid, millega leevendada ülemineku 
sotsiaalseid kõrvalmõjusid, nagu 
eluaseme- ja energiakulude suurenemine 
väikese sissetulekuga rühmade puhul.
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(12) Selleks et suurendada üleminekust 
mõjutatud territooriumide majanduslikku 
mitmekesisust, peaks õiglase ülemineku 
fond toetama tulusaid investeeringuid 
VKEdesse. Tulusat investeeringut tuleks 
käsitada investeeringuna ettevõtete 
põhivarasse või immateriaalsesse varasse 
eesmärgiga toota kaupu ja teenuseid, 
aidates seega kaasa kapitali 
kogumahutusele ja tööhõivele. Ettevõtete 
puhul, mis ei ole VKEd, tuleks tulusaid 
investeeringuid toetada üksnes siis, kui 
need on vajalikud üleminekust tingitud 
töökohtade kaotuse leevendamiseks, luues 
uusi või kaitstes märkimisväärsel arvul 
olemasolevaid töökohti, ning kui need ei 
põhjusta ümberpaigutamist ega tulene 
sellest. Investeeringud olemasolevatesse 
tööstusrajatistesse, sealhulgas liidu 
heitkogustega kauplemise süsteemiga 
hõlmatud rajatistesse, peaksid olema 
lubatud, kui need aitavad kaasa 2050. 
aastaks kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekule ja on oluliselt väiksemad 
asjakohastest võrdlusalustest, mis on 
kehtestatud saastekvootide tasuta 
eraldamiseks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ14 alusel, 
ning kui nende tulemuseks on 
märkimisväärse arvu töökohtade kaitse. Iga 
sellist investeeringut tuleks vastavalt 
põhjendada asjakohases õiglase ülemineku 
territoriaalses kavas. Siseturu terviklikkuse 

(12) Selleks et suurendada üleminekust 
mõjutatud territooriumide majanduslikku 
mitmekesisust ja ümberkorraldamist, 
peaks õiglase ülemineku fond toetama 
kestlikke ja tulusaid investeeringuid 
VKEdesse, mikroettevõtjatesse ja -
ettevõtetesse, sotsiaalsetesse ettevõtetesse 
ja ühistutesse, et aidata neil äritegevust 
ümber korraldada ja luua uusi võimalusi. 
Tulusat investeeringut tuleks käsitada 
investeeringuna ettevõtete põhivarasse või 
immateriaalsesse varasse eesmärgiga toota 
kaupu ja teenuseid, aidates seega kaasa 
kapitali kogumahutusele, kasvule ja 
kestlikule tööhõivele. Kestlikku 
investeeringut tuleks käsitada 
investeeringuna Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) 2019/208813a 
artikli 2 punkti 17 tähenduses. Tulusaid 
investeeringuid toetada üksnes siis, kui 
need on vajalikud üleminekust tingitud 
töökohtade kaotuse leevendamiseks, luues 
uusi või kaitstes märkimisväärsel arvul 
olemasolevaid töökohti, ning kui need ei 
põhjusta ümberpaigutamist ega tulene 
sellest. Tuleks luua kestlikkuse 
taustauuringu mehhanism, et teha 
kindlaks, kas investeeringutel on kahjulik 
keskkonna-, kliima- või sotsiaalne mõju. 
Investeeringud olemasolevatesse 
tööstusrajatistesse, sealhulgas liidu 
heitkogustega kauplemise süsteemiga 
hõlmatud rajatistesse, peaksid olema 
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ja ühtekuuluvuspoliitika kaitsmiseks 
peaks toetus ettevõtjatele olema kooskõlas 
liidu riigiabi eeskirjadega, nagu on 
sätestatud ELi toimimise lepingu artiklites 
107 ja 108, ning eelkõige peaks muude 
ettevõtjate kui VKEde tulusate 
investeeringute toetamine piirduma 
ettevõtjatega, kes asuvad piirkondades, 
mis on määratletud abi saavate 
piirkondadena ELi toimimise lepingu 
artikli 107 lõike 3 tähenduses.

lubatud, kui need aitavad kaasa 2050. 
aastaks kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekule ja on oluliselt väiksemad 
asjakohastest võrdlusalustest, mis on 
kehtestatud saastekvootide tasuta 
eraldamiseks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ14 alusel, 
ning kui nende tulemuseks on 
märkimisväärse arvu töökohtade kaitse. Iga 
sellist investeeringut tuleks vastavalt 
põhjendada asjakohases õiglase ülemineku 
territoriaalses kavas, need peaksid olema 
kestlikud ning kooskõlas põhimõttega 
„saastaja maksab“ ja energiatõhususe 
esikohale seadmise põhimõttega. Õiglase 
ülemineku fondi eesmärk peaks olema 
toetada üksnes kliimamuutustega seotud 
üleminekuga seonduvaid investeeringuid, 
mis on keskpikas ja pikas perspektiivis 
elujõulised ja annavad asjaomasele 
territooriumile lisaväärtust. Komisjon ja 
liikmesriigid peaksid pidevalt jälgima 
õiglase ülemineku fondist tehtud 
investeeringute elujõulisust.

_________________ _________________
14 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. 
oktoobri 2003. aasta direktiiv 2003/87/EÜ, 
millega luuakse ühenduses 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
kauplemise süsteem ja muudetakse 
nõukogu direktiivi 96/61/EÜ (ELT L 275, 
25.10.2003, lk 32).

14 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. 
oktoobri 2003. aasta direktiiv 2003/87/EÜ, 
millega luuakse ühenduses 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
kauplemise süsteem ja muudetakse 
nõukogu direktiivi 96/61/EÜ (ELT L 275, 
25.10.2003, lk 32).
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