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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

11.9.2020 A9-0135/78

Muudatusettepanek 78
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Raport A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Õiglase ülemineku fondi asutamine
(2020/0006(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Võttes arvesse, kui oluline on 
võidelda kliimamuutuste vastu kooskõlas 
liidu kohustustega rakendada Pariisi 
kliimakokkulepet, ÜRO kestliku arengu 
eesmärkidega seotud kohustustega ja liidu 
suurema ambitsioonikusega, nagu on 
kavandatud Euroopa rohelises 
kokkuleppes, peaks õiglase ülemineku fond 
andma olulise panuse kliimameetmete 
peavoolustamisse. Õiglase ülemineku fondi 
omavahendid täiendavad investeeringuid, 
mida on vaja, et saavutada üldeesmärk, st 
liidu eelarvekulutustest 25 % eraldamine 
kliimaeesmärkide saavutamise toetamiseks. 
ERFist ja ESF+-st ümberpaigutatud 
vahendid aitavad täiel määral kaasa selle 
eesmärgi saavutamisele.

(6) Võttes arvesse, kui oluline on 
võidelda kliimamuutuste vastu kooskõlas 
liidu kohustustega rakendada Pariisi 
kliimakokkulepet, ÜRO kestliku arengu 
eesmärkidega seotud kohustustega ja liidu 
suurema ambitsioonikusega, nagu on 
kavandatud Euroopa rohelises 
kokkuleppes, peaks õiglase ülemineku fond 
andma olulise panuse kliima- ja 
keskkonnameetmete peavoolustamisse. 
Õiglase ülemineku fondi omavahendid 
täiendavad investeeringuid, mida on vaja, 
et saavutada üldeesmärk, st liidu 
eelarvekulutustest 50 % eraldamine 
kliimaeesmärkide saavutamise toetamiseks. 
ERFist ja ESF+-st vabatahtlikult 
ümberpaigutatavad vahendid võiksid 
aidata täiel määral kaasa selle eesmärgi 
saavutamisele.
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11.9.2020 A9-0135/79

Muudatusettepanek 79
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Raport A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Õiglase ülemineku fondi asutamine
(2020/0006(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11b) Naiste konkreetse olukorra ja rolli 
käsitlemiseks üleminekuprotsessis tuleks 
edendada soolist võrdõiguslikkust.

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/80

Muudatusettepanek 80
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Raport A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Õiglase ülemineku fondi asutamine
(2020/0006(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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, peaks õiglase ülemineku 
fond toetama tulusaid investeeringuid 
VKEdesse, sealhulgas nendesse 
VKEdesse, mis kuuluvad osaliselt või 
täielikult kohalikele omavalitsustele. 
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 inimväärseid ja 
kestlikke 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 inimväärsete ja 
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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.

kestlike töökohtade loomine ja säilitamine. 
Iga sellist investeeringut tuleks vastavalt 
põhjendada asjakohases õiglase ülemineku 
territoriaalses kavas, need peaksid olema 
kestlikud ning vajaduse korral kooskõlas 
põhimõttega „saastaja maksab“ ja 
energiatõhususe esikohale seadmise 
põhimõttega. Siseturu terviklikkuse ja 
ühtekuuluvuspoliitika kaitsmiseks peaks 
toetus ettevõtjatele olema kooskõlas liidu 
riigiabi eeskirjadega, nagu on sätestatud 
ELi toimimise lepingu artiklites 107 ja 
108.

_________________ _________________
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).

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/81

Muudatusettepanek 81
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Raport A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Õiglase ülemineku fondi asutamine
(2020/0006(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Õiglase ülemineku fondi toetus 
peaks sõltuma üleminekuprotsessi tõhusast 
rakendamisest konkreetsel territooriumil, et 
saavutada kliimaneutraalne majandus. 
Sellega seoses peaksid liikmesriigid 
koostöös asjaomaste sidusrühmadega ja 
komisjoni toetusel ning kooskõlas oma 
riiklike energia- ja kliimakavadega 
koostama õiglase ülemineku territoriaalsed 
kavad, milles kirjeldatakse üksikasjalikult 
üleminekuprotsessi. Selleks peaks 
komisjon looma õiglase ülemineku 
platvormi, mis tugineks olemasolevale 
üleminekuetapis olevate 
söekaevanduspiirkondade platvormile, et 
võimaldada kahe- ja mitmepoolset 
kogemuste ja parimate tavade vahetamist 
kõigis mõjutatud sektorites.

(14) Õiglase ülemineku fondi toetus 
peaks sõltuma üleminekuprotsessi tõhusast 
ja mõõdetavast rakendamisest konkreetsel 
territooriumil, et saavutada 
kliimaneutraalne majandus. Siseriiklikus 
õiguses sätestatud õiguslikult siduv 
kuupäev söe järkjärguliseks kasutuselt 
kõrvaldamiseks peaks olema õiglase 
ülemineku fondist rahastamise saamise 
eeltingimus. On oluline, et järkjärgulise 
kasutuselt kõrvaldamise kuupäev 
põhineks avalikul arutelul ja võimalikult 
laiaulatuslikul heakskiidul. Sellega seoses 
peaksid liikmesriigid sotsiaalses dialoogis 
ja koostöös asjaomaste sidusrühmadega 
vastavalt määruse (EL) .../... [uus 
ühissätete määrus] artikliga 6 kindlaks 
määratud partnerluspõhimõttele ja 
komisjoni toetusel koostama õiglase 
ülemineku territoriaalsed kavad, milles 
kirjeldatakse üksikasjalikult 
üleminekuprotsessi ning mis on kooskõlas 
nende riiklike energia- ja kliimakavadega 
ja lähevad võimaluse korral neist 
kaugemale. Selleks peaks komisjon looma 
õiglase ülemineku platvormi, mis tugineks 
olemasolevale üleminekuetapis olevate 
söekaevanduspiirkondade platvormile, et 
võimaldada kahe- ja mitmepoolset 
kogemuste ja parimate tavade vahetamist 
kõigis mõjutatud sektorites.

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/82

Muudatusettepanek 82
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Raport A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Õiglase ülemineku fondi asutamine
(2020/0006(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega asutatakse 
õiglase ülemineku fond, et toetada 
territooriume, mis seisavad silmitsi tõsiste 
sotsiaalmajanduslike probleemidega, mis 
on seotud 2050. aastaks liidu 
kliimaneutraalsele majandusele 
ülemineku protsessiga.

1. Käesoleva määrusega asutatakse 
õiglase ülemineku fond, et toetada inimesi, 
majandust ja keskkonda territooriumidel, 
mis seisavad silmitsi tõsiste 
sotsiaalmajanduslike probleemidega, mis 
tulenevad üleminekuprotsessist liidu 
2030. aasta energia- ja kliimaeesmärkide 
ning määruses (EL).../... [Euroopa 
kliimaseadus] määratletud liidu 
kliimaneutraalsuse eesmärgi 
saavutamisele.

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/83

Muudatusettepanek 83
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Raport A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Õiglase ülemineku fondi asutamine
(2020/0006(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) investeeringud taskukohase puhta 
energia tehnoloogia ja taristu 
kasutuselevõttu, kasvuhoonegaaside heite 
vähendamisse, energiatõhususse ja 
taastuvenergiasse;

d) investeeringud taskukohase puhta 
energia ja selle süsteemide tehnoloogia ja 
taristu kasutuselevõttu, kasvuhoonegaaside 
heite vähendamisse, energiatõhususse, 
elektri salvestamise tehnoloogiatesse ja 
säästvasse taastuvenergiasse, kui see toob 
kaasa töökohtade loomise ja jätkusuutliku 
tööhõive säilitamise märkimisväärsel 
määral;

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/84

Muudatusettepanek 84
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Raport A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Õiglase ülemineku fondi asutamine
(2020/0006(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

dc) investeeringud hoonete 
energiatõhusasse renoveerimisse 
kooskõlas renoveerimislaine algatusega;

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/85

Muudatusettepanek 85
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Raport A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Õiglase ülemineku fondi asutamine
(2020/0006(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

dd) investeeringud projektidesse, 
millega võideldakse energiaostuvõimetuse 
vastu, eelkõige sotsiaalelamutes, ning 
edendatakse energiatõhusust, 
kliimaneutraalset lähenemisviisi ja heiteta 
kaugkütet enim mõjutatud piirkondades;

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/86

Muudatusettepanek 86
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Raport A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Õiglase ülemineku fondi asutamine
(2020/0006(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) töötajate oskuste täiendamine ja 
ümberõpe;

h) töötajate ja tööotsijate oskuste 
täiendamine, ümberõpe ja koolitus, 
eelkõige madala või alakasutatud 
haridustasemega töötajate puhul, kellel 
on ebavõrdne juurdepääs 
traditsioonilistele haridus- ja 
koolitusvõimalustele, ning mittetöötavate 
ja mitteõppivate noorte (NEET-noored) 
puhul, et ületada oskuste nappus, mis on 
vajalik õiglaseks üleminekuks 
keskkonnahoidlikule ja ressursitõhusale 
ühiskonnale;

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/87

Muudatusettepanek 87
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Raport A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Õiglase ülemineku fondi asutamine
(2020/0006(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 – punkt j b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

jb) soolise võrdõiguslikkuse, võrdsete 
võimaluste ning naiste tööturul osalemise 
ja ettevõtluse edendamine;

Or. en


