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Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 
tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 
õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab 
kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse 
päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale 
viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
asutatakse õiglase ülemineku fond
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2020)0022) ning muudetud ettepanekut (COM(2020)0460),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 175 
kolmandat lõiku ja artikli 322 lõike 1 punkti a, mille alusel komisjon esitas ettepaneku 
Euroopa Parlamendile (C9-0007/2020),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– pärast konsulteerimist Euroopa Kontrollikojaga,

– pärast konsulteerimist Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega,

– pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse eelarvekomisjoni, majandus- ja rahanduskomisjoni, tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjoni, keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni, tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjoni, transpordi- ja turismikomisjoni ning 
põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamusi,

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit (A9-0135/2020),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Liidu ühtekuuluvuspoliitikat 
aastateks 2021–2027 reguleeriv 
õigusraamistik aitab järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku raames täita liidu 
kohustust rakendada Pariisi 
kliimakokkulepet ja ÜRO kestliku arengu 
eesmärke, keskendades liidu rahastamise 
keskkonnasõbralikele eesmärkidele. 
Käesoleva määrusega rakendatakse ühte 
prioriteetidest, mis on sätestatud teatises 
Euroopa rohelise kokkuleppe kohta 
(edaspidi „Euroopa roheline kokkulepe“),11 
ja mis on osa kestliku Euroopa 
investeerimiskavast,12 millega nähakse ette 
sihtotstarbeline rahastamine õiglase 
ülemineku mehhanismi alusel 
ühtekuuluvuspoliitika raames, et tegeleda 
majanduslike ja sotsiaalsete kuludega, mis 
tulenevad üleminekust kliimaneutraalsele 
ringmajandusele, kus ülejäävaid 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
kompenseeritakse samaväärse 
absorptsiooniga.

(1) Liidu ühtekuuluvuspoliitikat 
aastateks 2021–2027 reguleeriv 
õigusraamistik aitab järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku raames täita liidu 
kohustust rakendada Pariisi 
kliimakokkulepet, millega hoitakse 
üleilmne temperatuuri tõus alla 1,5 °C, 
ÜRO kestliku arengu eesmärke ja Euroopa 
sotsiaalõiguste sammast, keskendades 
liidu rahastamise keskkonnasõbralikele 
eesmärkidele. Käesoleva määrusega 
rakendatakse ühte prioriteetidest, mis on 
sätestatud teatises Euroopa rohelise 
kokkuleppe kohta (edaspidi „Euroopa 
roheline kokkulepe“),11 ja mis on osa 
kestliku Euroopa investeerimiskavast,12 
millega nähakse ette sihtotstarbeline 
rahastamine õiglase ülemineku 
mehhanismi alusel ühtekuuluvuspoliitika 
raames, et tegeleda majanduslike, 
sotsiaalsete ja keskkonnakuludega, mis 
tulenevad üleminekust kliimaneutraalsele 
ringmajandusele, kus ülejäävaid 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
kompenseeritakse samaväärse 
absorptsiooniga, võttes arvesse COVID-19 
pandeemia mõju.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Üleminek kliimaneutraalsele 
ringmajandusele on üks liidu olulisemaid 
poliitikaeesmärke. Euroopa Ülemkogu 
kinnitas 12. detsembril 2019 eesmärgi 
saavutada kooskõlas Pariisi 

(2) Üleminek kliimaneutraalsele 
ringmajandusele on üks liidu olulisemaid 
poliitikaeesmärke. Euroopa Ülemkogu 
kinnitas 12. detsembril 2019 eesmärgi 
saavutada kooskõlas Pariisi 
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kliimakokkuleppe eesmärkidega 2050. 
aastaks kliimaneutraalne liit. Kuigi 
kliimamuutuste ja keskkonnaseisundi 
halvenemise vastu võitlemine on pikas 
perspektiivis kõigile kasulik ning pakub 
keskpikas perspektiivis kõigile võimalusi 
ja väljakutseid, ei alusta kõik piirkonnad ja 
liikmesriigid üleminekut samast punktist 
või neil ei ole sama reageerimissuutlikkust. 
Mõned on teistest edasijõudnumad, samas 
kui üleminekul on laiem sotsiaalne ja 
majanduslik mõju nendele piirkondadele, 
mis sõltuvad suurel määral fossiilkütustest 
– eriti söest, pruunsöest, turbast ja 
põlevkivist – või suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega tööstusharudest. Selline 
olukord ei tekita mitte ainult riski, et 
üleminek kliimaneutraalsusele toimub 
liidus eri kiirusel, vaid tekitab ka 
piirkondadevaheliste erinevuste 
suurenemise ohu, mis kahjustab sotsiaalse, 
majandusliku ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse eesmärke.

kliimakokkuleppe eesmärkidega 2050. 
aastaks kliimaneutraalne liit. Kuigi 
kliimamuutuste ja keskkonnaseisundi 
halvenemise vastu võitlemine on pikas 
perspektiivis kõigile kasulik ning pakub 
keskpikas perspektiivis kõigile võimalusi 
ja väljakutseid, ei alusta kõik piirkonnad ja 
liikmesriigid üleminekut samast punktist 
või neil ei ole sama reageerimissuutlikkust. 
Mõned on teistest edasijõudnumad, samas 
kui üleminekul on laiem sotsiaalne, 
majanduslik ja keskkonnamõju nendele 
piirkondadele, mis sõltuvad suurel määral 
fossiilkütustest – eriti söest, pruunsöest, 
kütteturbast ja põlevkivist – või suure 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tööstusharudest. Selline olukord ei tekita 
mitte ainult riski, et üleminek 
kliimaneutraalsusele toimub liidus eri 
kiirusel, vaid tekitab ka 
piirkondadevaheliste erinevuste 
suurenemise ohu, eelkõige 
äärepoolseimate, kõrvaliste, 
saarepiirkondade, geograafiliselt 
ebasoodsas olukorras olevate piirkondade 
ja rahvastikukao probleemiga piirkondade 
jaoks, mis kahjustab sotsiaalse, 
majandusliku ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse eesmärke.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Edu saavutamiseks peab üleminek 
olema kõigi jaoks õiglane ja sotsiaalselt 
vastuvõetav. Seetõttu peavad nii liit kui ka 
liikmesriigid võtma algusest peale arvesse 
ülemineku majanduslikku ja sotsiaalset 
mõju ning kasutama kõiki võimalikke 
vahendeid kahjulike tagajärgede 
leevendamiseks. Liidu eelarvel on selles 
oluline roll.

(3) Edu saavutamiseks peab üleminek 
olema kõigi jaoks õiglane, kaasav ja 
sotsiaalselt vastuvõetav. Seetõttu peavad 
liit, liikmesriigid ja nende piirkonnad 
võtma algusest peale arvesse ülemineku 
majanduslikku, sotsiaalset ja 
keskkonnamõju ning kasutama kõiki 
võimalikke vahendeid kahjulike 
tagajärgede leevendamiseks. Liidu eelarvel 
on selles oluline roll, tagamaks et kedagi 
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ei jäeta kõrvale.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Nagu on sätestatud Euroopa 
rohelises kokkuleppes ja kestliku Euroopa 
investeerimiskavas, peaks õiglase 
ülemineku mehhanism täiendama järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku (2021–
2027) muid meetmeid. See peaks aitama 
kaasa kliimaneutraalse liidu suunas 
liikumise sotsiaalsete ja majanduslike 
tagajärgedega tegelemisele, koondades 
liidu eelarvekulutused kliima- ja 
sotsiaalsetele eesmärkidele piirkondlikul 
tasandil.

(4) Nagu on sätestatud Euroopa 
rohelises kokkuleppes ja kestliku Euroopa 
investeerimiskavas, peaks õiglase 
ülemineku mehhanism täiendama järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku (2021–
2027) muid meetmeid. See peaks aitama 
kaasa 2050. aastaks kliimaneutraalse liidu 
suunas liikumise protsessi sotsiaalsete, 
majanduslike ja keskkonnatagajärgedega, 
eriti protsessist mõjutatud töötajatele 
tekkivate tagajärgedega tegelemisele, 
koondades liidu eelarvekulutused kliima- 
ja sotsiaalsetele eesmärkidele piirkondlikul 
tasandil, edendades kestlikku majandust, 
keskkonnahoidlikke töökohti ja 
rahvatervist.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Käesoleva määrusega asutatakse 
õiglase ülemineku fond (Just Transition 
Fund, JTF), mis on üks 
ühtekuuluvuspoliitika raames rakendatava 
õiglase ülemineku mehhanismi alustalasid. 
Õiglase ülemineku fondi eesmärk on 
leevendada kliimamuutustega seotud 
ülemineku kahjulikku mõju, toetades kõige 
enam mõjutatud territooriume ja 
asjaomaseid töötajaid. Õiglase ülemineku 
fondi erieesmärgi kohaselt peaksid fondist 
toetatavad meetmed otseselt aitama 
leevendada ülemineku mõju, kuna nendega 

(5) Käesoleva määrusega asutatakse 
õiglase ülemineku fond (Just Transition 
Fund, JTF), mis on üks 
ühtekuuluvuspoliitika raames rakendatava 
õiglase ülemineku mehhanismi alustalasid. 
Õiglase ülemineku fondi eesmärk on 
leevendada ja kompenseerida 
kliimamuutustega seotud ülemineku 
kahjulikku mõju, toetades kõige enam 
mõjutatud territooriume ja asjaomaseid 
töötajaid, ning edendada tasakaalustatud 
sotsiaal-majanduslikku üleminekut, 
millega võideldakse sotsiaalse ebakindluse 
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rahastatakse kohaliku majanduse 
mitmekesistamist ja ajakohastamist ning 
leevendatakse negatiivset mõju tööhõivele. 
See kajastub õiglase ülemineku fondi 
erieesmärgis, mis on kehtestatud samal 
tasandil ja loetletud koos määruse (EL) 
[uus ühissätete määrus] artiklis [4] 
sätestatud poliitikaeesmärkidega.

ja ebastabiilse ettevõtluskeskkonna vastu. 
Õiglase ülemineku fondi erieesmärgi 
kohaselt peaksid fondist toetatavad 
meetmed otseselt aitama leevendada 
ülemineku mõju, kuna nendega 
rahastatakse kohaliku majanduse 
mitmekesistamist ja ajakohastamist, 
taastatakse loodusvarasid ning 
leevendatakse negatiivset mõju tööhõivele 
ja elatustasemele. See kajastub õiglase 
ülemineku fondi erieesmärgis, mis on 
kehtestatud samal tasandil ja loetletud koos 
määruse (EL) [uus ühissätete määrus] 
artiklis [4] sätestatud 
poliitikaeesmärkidega.

Muudatusettepanek 6

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 30 % eraldamine 
kliimaeesmärkide saavutamise toetamiseks. 
ERFist ja ESF+-st vabatahtlikult 
ümberpaigutatavad vahendid võiksid 
aidata täiel määral kaasa selle eesmärgi 
saavutamisele.

Muudatusettepanek 7
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Õiglase ülemineku fondi vahendid 
peaksid täiendama ühtekuuluvuspoliitika 
raames kättesaadavaid vahendeid.

(7) Õiglase ülemineku fondi vahendid 
peaksid täiendama ühtekuuluvuspoliitika 
raames kättesaadavaid vahendeid. Õiglase 
ülemineku fondi loomine ei tohiks tuua 
kaasa kärpeid teistes 
ühtekuuluvusfondides ega neist tehtavaid 
kohustuslikke ülekandeid.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Üleminek kliimaneutraalsele 
majandusele on väljakutse kõigile 
liikmesriikidele. Eriti keerukas on see 
liikmesriikide jaoks, kes sõltuvad suurel 
määral fossiilkütustest või suure 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tööstusprotsessidest, mille puhul tuleb 
tegevus järk-järgult lõpetada, või kes 
peavad kliimaneutraalsusele ülemineku 
tõttu kohandusi tegema ja kellel puuduvad 
selleks rahalised vahendid. Seetõttu peaks 
õiglase ülemineku fond hõlmama kõiki 
liikmesriike, kuid selle rahaliste vahendite 
jaotus peaks kajastama liikmesriikide 
suutlikkust rahastada vajalikke 
investeeringuid, et tulla toime 
kliimaneutraalsusele üleminekuga.

(8) Üleminek kliimaneutraalsele 
majandusele on väljakutse kõigile 
liikmesriikidele. Eriti keerukas on see 
liikmesriikide jaoks, kes sõltuvad või on 
viimase ajani sõltunud suurel määral 
fossiilkütustest või suure 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tööstusprotsessidest, mille puhul tuleb 
tegevus järk-järgult lõpetada, või kes 
peavad kliimaneutraalsusele ülemineku 
tõttu kohandusi tegema ja kellel puuduvad 
selleks rahalised vahendid. Seetõttu peaks 
õiglase ülemineku fond hõlmama kõiki 
liikmesriike, kuid selle rahaliste vahendite 
jaotamisel tuleks keskenduda kõige enam 
mõjutatud piirkondadele ja jaotus peaks 
kajastama liikmesriikide suutlikkust 
rahastada vajalikke investeeringuid, et tulla 
toime kliimaneutraalsusele üleminekuga, 
pöörates erilist tähelepanu vähim 
arenenud piirkondadele, 
äärepoolseimatele piirkondadele, 
mägipiirkondadele, saartele, hõredalt 
asustatud piirkondadele, 
maapiirkondadele, kaugetele ja 
geograafiliselt ebasoodsas olukorras 
olevatele piirkondadele, mille väike 
elanikkond raskendab energiasüsteemi 
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üleminekut kliimaneutraalsusele, ning 
võttes arvesse iga liikmesriigi 
lähtepositsiooni.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Selleks et kehtestada õiglase 
ülemineku fondile asjakohane 
finantsraamistik, peaks komisjon 
objektiivsete kriteeriumide alusel sätestama 
eraldiste jaotuse liikmesriikide ja aastate 
kaupa tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi raames.

(9) Selleks et kehtestada õiglase 
ülemineku fondile asjakohane 
finantsraamistik, peaks komisjon 
objektiivsete kriteeriumide alusel sätestama 
eraldiste jaotuse liikmesriikide ja aastate 
kaupa tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi raames. 
Liikmesriigid peaksid tagama, et 
omavalitsustel ja linnadel on otsene 
juurdepääs õiglase ülemineku fondi 
vahenditele, mis tehakse neile 
kättesaadavaks vastavalt nende 
objektiivsetele vajadustele.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Käesolevas määruses määratakse 
kindlaks investeeringute liigid, mille 
kulusid õiglase ülemineku fond võib 
toetada. Kõik toetatavad tegevused peaksid 
olema täielikus kooskõlas liidu kliima- ja 
keskkonnaprioriteetidega. Investeeringute 
loetelu peaks sisaldama neid, mis toetavad 
kohalikku majandust ja on pikas 
perspektiivis kestlikud, võttes arvesse kõiki 
rohelise kokkuleppe eesmärke. 
Rahastatavad projektid peaksid toetama 
üleminekut kliimaneutraalsele 
ringmajandusele. Hääbuvate sektorite 
puhul, nagu söel, pruunsöel, turbal ja 

(10) Käesolevas määruses määratakse 
kindlaks investeeringute liigid, mille 
kulusid õiglase ülemineku fond võib 
toetada. Kõik toetatavad tegevused peaksid 
olema täielikus kooskõlas liidu kliima- ja 
keskkonnaalaste ning sotsiaalsete 
kohustuste ja prioriteetidega. 
Investeeringute loetelu peaks sisaldama 
neid, mis toetavad inimesi, kogukondi ja 
kohalikku majandust ning on pikas 
perspektiivis kestlikud, võttes arvesse kõiki 
Euroopa rohelise kokkuleppe ja Euroopa 
sotsiaalõiguste samba eesmärke. 
Rahastatavad projektid peaksid toetama 



PE648.609v04-00 12/332 RR\1210220ET.docx

ET

põlevkivil või kõnealuste fossiilkütuste 
kaevandamisel põhinev energiatootmine, 
peaks toetus olema seotud asjaomase 
tegevuse järkjärgulise lõpetamisega ja 
tööhõive taseme vastava vähendamisega. 
Suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega sektorite 
ümberkujundamiseks tuleks toetusega 
edendada uusi tegevusi, võttes kasutusele 
uusi tehnoloogiaid, uusi protsesse või 
tooteid, mis toovad kaasa heitkoguste 
märkimisväärse vähendamise, kooskõlas 
ELi 2030. aasta kliimaeesmärkide ja 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga aastaks 
2050,13 säilitades ja suurendades samal ajal 
tööhõivet ning vältides keskkonnaseisundi 
halvenemist. Erilist tähelepanu tuleks 
pöörata ka tegevustele, millega 
edendatakse innovatsiooni ja 
teadusuuringuid arenenud ja säästvate 
tehnoloogiate valdkonnas, samuti 
digiteerimise ja ühenduvuse valdkonnas, 
tingimusel et sellised meetmed toetavad 
üleminekut kliimaneutraalsele 
ringmajandusele ja aitavad leevendada 
sellise ülemineku negatiivseid 
kõrvalmõjusid.

järkjärgulist ja täielikku üleminekut 
kestlikule, kliimaneutraalsele ja 
saastevabale ringmajandusele. Hääbuvate 
sektorite puhul, nagu söel, pruunsöel, 
turbal ja põlevkivil või kõnealuste 
fossiilkütuste kaevandamisel põhinev 
energiatootmine, peaks toetus olema seotud 
asjaomase tegevuse järkjärgulise 
lõpetamisega ja tööhõive taseme vastava 
vähendamisega. Suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega sektorite 
ümberkujundamiseks tuleks toetusega 
edendada uusi tegevusi, võttes kasutusele 
uusi tehnoloogiaid, uusi protsesse või 
tooteid, mis toovad kaasa heitkoguste 
märkimisväärse vähendamise, kooskõlas 
ELi 2030. aasta kliimaeesmärkide ja 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga aastaks 
2050,13 säilitades ja suurendades samal ajal 
oskustööjõu hõivet ning vältides 
keskkonnaseisundi halvenemist. Erilist 
tähelepanu tuleks pöörata ka tegevustele, 
millega edendatakse innovatsiooni ja 
teadusuuringuid arenenud ja säästvate 
tehnoloogiate valdkonnas, samuti 
digiteerimise, ühenduvuse ning aruka ja 
säästva liikuvuse valdkonnas, tingimusel et 
sellised meetmed toetavad üleminekut 
kliimaneutraalsele ringmajandusele ja 
aitavad leevendada sellise ülemineku 
negatiivseid kõrvalmõjusid, võttes arvesse 
iga liikmesriigi majanduslikke, 
sotsiaalseid ja energiaalaseid iseärasusi. 
Samuti tuleks üleminekuprotsessis arvesse 
võtta kultuuri, hariduse ja kogukonna 
ülesehitamise tähtsust, toetades 
kaevanduspärandiga seotud tegevusi.

__________________ __________________
13 Nagu on sätestatud komisjoni teatises 
Euroopa Parlamendile, Euroopa 
Ülemkogule, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, 
Regioonide Komiteele ning Euroopa 
Investeerimispangale „Puhas planeet kõigi 
jaoks – Euroopa pikaajaline strateegiline 
visioon, et jõuda jõuka, nüüdisaegse, 
konkurentsivõimelise ja kliimaneutraalse 

13 Nagu on sätestatud komisjoni teatises 
Euroopa Parlamendile, Euroopa 
Ülemkogule, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, 
Regioonide Komiteele ning Euroopa 
Investeerimispangale „Puhas planeet kõigi 
jaoks – Euroopa pikaajaline strateegiline 
visioon, et jõuda jõuka, nüüdisaegse, 
konkurentsivõimelise ja kliimaneutraalse 
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majanduseni“, COM(2018) 773 final. majanduseni“, COM(2018) 773 final.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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 ja koolitust, 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.

Muudatusettepanek 12

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 

(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 
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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 
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.

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 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).

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12a) Toetus, mida õiglase ülemineku 
fondi kaudu antakse muudesse 
ettevõtetesse kui VKEdesse tehtavateks 
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tulusateks investeeringuteks, peaks 
piirduma määruse nr.../... [ühissätete 
määrus] artikli 102 lõikes 2 osutatud 
vähem arenenud ja 
üleminekupiirkondadega.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Selleks et tagada õiglase ülemineku 
fondi vahendite kavandamise paindlikkus 
tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi raames, peaks 
olema võimalik ette valmistada iseseisev 
õiglase ülemineku fondi programm või 
kavandada õiglase ülemineku fondi 
vahendeid Euroopa Regionaalarengu 
Fondist (ERF), Euroopa Sotsiaalfond+-st 
(ESF+) või Ühtekuuluvusfondist toetatava 
programmi raames ühe või mitme 
sihtotstarbelise prioriteedi raames. 
Vastavalt määruse (EL) [uus ühissätete 
määrus] artiklile 21a tuleks õiglase 
ülemineku fondi vahendeid suurendada 
ERFist ja ESF+-st saadava täiendava 
rahastamisega. ERFist ja ESF+-st 
ümberpaigutatud asjaomased summad 
peaksid olema kooskõlas õiglase 
ülemineku territoriaalsetes kavades 
sätestatud tegevuste liikidega.

(13) Selleks et tagada õiglase ülemineku 
fondi vahendite kavandamise paindlikkus 
tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi raames, peaks 
olema võimalik ette valmistada iseseisev 
õiglase ülemineku fondi programm või 
kavandada õiglase ülemineku fondi 
vahendeid Euroopa Regionaalarengu 
Fondist (ERF), Euroopa Sotsiaalfond+-st 
(ESF+) või Ühtekuuluvusfondist toetatava 
programmi raames ühe või mitme 
sihtotstarbelise prioriteedi raames. 
Vastavalt määruse (EL) [uus ühissätete 
määrus] artiklile 21a võib õiglase 
ülemineku fondi vahendeid vabatahtlikult 
suurendada ERFist ja ESF+-st saadava 
täiendava rahastamisega. ERFist ja ESF+-
st ümberpaigutatud asjaomased summad 
peaksid olema kooskõlas õiglase 
ülemineku territoriaalsetes kavades 
sätestatud tegevuste liikidega.

Muudatusettepanek 15

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. 

(14) Õiglase ülemineku fondi toetus 
peaks sõltuma üleminekuprotsessi tõhusast 
ja mõõdetavast rakendamisest konkreetsel 
territooriumil, et saavutada 



PE648.609v04-00 16/332 RR\1210220ET.docx

ET

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.

kliimaneutraalne majandus. 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.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Õiglase ülemineku territoriaalsetes 
kavades tuleks kindlaks määrata kõige 
negatiivsemalt mõjutatud territooriumid, 
kuhu õiglase ülemineku fondi toetus tuleks 
koondada, ning kirjeldada konkreetseid 
meetmeid, mida tuleb võtta 
kliimaneutraalse majanduse saavutamiseks, 
eelkõige seoses fossiilkütuste tootmist või 
muid suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega tegevusi hõlmavate 
rajatiste ümberkorraldamise või 
sulgemisega. Need territooriumid peaksid 
vastama NUTS 3. tasandi piirkondadele 
või olema nende osad. Kavades tuleks 
üksikasjalikult kirjeldada nende 
territooriumide probleeme ja vajadusi ning 
määrata kindlaks vajalikud tegevused 
viisil, mis tagab kliimamuutustele 
vastupanuvõimelise ning 
kliimaneutraalsusele üleminekuga ja 
rohelise kokkuleppe eesmärkidega 

(15) Õiglase ülemineku territoriaalsetes 
kavades tuleks kindlaks määrata kõige 
negatiivsemalt mõjutatud territooriumid, 
kuhu õiglase ülemineku fondi toetus tuleks 
koondada, ning kirjeldada konkreetseid 
meetmeid, mida tuleb võtta liidu 2030. 
aasta kliimaeesmärkide ja aastaks 2050 
kliimaneutraalse majanduse saavutamiseks, 
eelkõige seoses fossiilkütuste tootmist või 
muid suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega tegevusi hõlmavate 
rajatiste ümberkorraldamise või 
sulgemisega, kuid samas üleminekust 
mõjutatud territooriumidel töövõimaluste 
säilitamise ja laiendamisega, et vältida 
sotsiaalset tõrjutust. Arvesse tuleks võtta 
selliseid raskendavaid tegureid nagu 
töötuse määr ja rahvastikukao 
suundumused. Need territooriumid 
peaksid vastama NUTS 3. tasandi 
piirkondadele või olema nende osad. 
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kokkusobiva majandustegevuse ühtse 
arengu. Õiglase ülemineku fondist peaksid 
rahalist toetust saama ainult need 
investeeringud, mis on kooskõlas 
üleminekukavadega. Õiglase ülemineku 
territoriaalsed kavad peaksid olema osa 
programmidest (mida toetavad olenevalt 
asjaoludest kas ERF, ESF+, 
Ühtekuuluvusfond või JTF), mille 
komisjon on heaks kiitnud.

Kavades tuleks üksikasjalikult kirjeldada 
nende territooriumide probleeme, vajadusi 
ja võimalusi ning määrata kindlaks 
vajalikud tegevused viisil, mis tagab 
kliimamuutustele vastupanuvõimelise ning 
kliimaneutraalsusele üleminekuga ja 
Euroopa rohelise kokkuleppe 
eesmärkidega kokkusobiva 
majandustegevuse ühtse arengu. Õiglase 
ülemineku fondist peaksid rahalist toetust 
saama ainult need investeeringud, mis on 
kooskõlas üleminekukavadega. Õiglase 
ülemineku territoriaalsed kavad peaksid 
olema osa programmidest (mida toetavad 
olenevalt asjaoludest kas ERF, ESF+, 
Ühtekuuluvusfond või JTF), mille 
komisjon on heaks kiitnud.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Käeoleva määruse eesmärke, nimelt 
toetada territooriume, kus toimuvad 
majanduslikud ja sotsiaalsed muutused, et 
minna üle kliimaneutraalsele majandusele, 
ei suuda liikmesriigid üksi piisavalt 
saavutada. Selle peamised põhjused on 
ühelt poolt erinevused eri territooriumide 
arengutasemes ja mahajäämus kõige 
ebasoodsamates piirkondades, samuti 
liikmesriikide ja territooriumide rahaliste 
vahendite piiratus ning teiselt poolt vajadus 
ühtse rakendusraamistiku järele, mis 
hõlmaks mitut eelarve jagatud täitmise alla 
kuuluvat liidu fondi. Kuna neid eesmärke 
saab paremini saavutada liidu tasandil, 
võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa 
Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuspõhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus 
nimetatud eesmärkide saavutamiseks 
vajalikust kaugemale,

(19) Käeoleva määruse eesmärke, nimelt 
toetada inimesi, majandust ja keskkonda 
territooriumidel, kus toimuvad 
majanduslikud ja sotsiaalsed muutused, et 
minna üle kliimaneutraalsele majandusele, 
ei suuda liikmesriigid üksi piisavalt 
saavutada. Selle peamised põhjused on 
ühelt poolt erinevused eri territooriumide 
arengutasemes ja mahajäämus kõige 
ebasoodsamates piirkondades, samuti 
liikmesriikide ja territooriumide rahaliste 
vahendite piiratus ning teiselt poolt vajadus 
ühtse rakendusraamistiku järele, mis 
hõlmaks mitut eelarve jagatud täitmise alla 
kuuluvat liidu fondi ning tagaks vastavuse 
rangetele sotsiaalsetele ja 
keskkonnastandarditele ning edendaks 
töötajate osalemist. Kuna neid eesmärke 
saab paremini saavutada liidu tasandil, 
võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa 
Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuspõhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
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põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus 
nimetatud eesmärkide saavutamiseks 
vajalikust kaugemale,

Muudatusettepanek 18

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 
on seotud 2030. aastaks seatud energia- ja 
kliimaeesmärkide saavutamise ja 2050. 
aastaks liidu kliimaneutraalsele 
majandusele ülemineku protsessiga.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlas määruse (EL) [uus ühissätete 
määrus] artikli [4 lõike 1] teise lõiguga 
aitab õiglase ülemineku fond kaasa ühtsele 
erieesmärgile „võimaldada piirkondadel ja 
inimestel tegeleda kliimaneutraalsele 
majandusele ülemineku sotsiaalsete, 
majanduslike ja keskkonnamõjudega“.

Kooskõlas määruse (EL) [uus ühissätete 
määrus] artikli [4 lõike 1] teise lõiguga 
aitab õiglase ülemineku fond kaasa ühtsele 
erieesmärgile võimaldada piirkondadel, 
inimestel, ettevõtetel ja muudel 
sidusrühmadel tegeleda aastaks 2050 
kliimaneutraalsele majandusele ülemineku 
ning Pariisi kokkuleppe eesmärkidega 
kooskõlas olevate 2030. aasta vahe-
eesmärkide sotsiaalsete, tööhõivealaste, 
majanduslike ja keskkonnamõjudega.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi raames on 
eelarveliste kulukohustuste täitmiseks 
ajavahemikul 2021–2027 ette nähtud 
11 270 459 000 eurot (jooksevhindades) 
õiglase ülemineku fondi vahendeid, mida 
võib suurendada vastavalt vajadusele liidu 
eelarvest eraldatud lisavahenditega ja 
muude vahenditega kooskõlas kohaldatava 
alusaktiga.

2. Tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi raames on 
eelarveliste kulukohustuste täitmiseks 
ajavahemikul 2021–2027 ette nähtud 
25 358 532 750 eurot (2018. aasta 
hindades) (edaspidi „põhisumma“) 
õiglase ülemineku fondi vahendeid ja selle 
summa eraldamiseks ei tohi vahendeid 
ümber paigutada teistest fondidest, mida 
reguleeritakse määrusega (EL) .../... [uus 
ühissätete määrus]. Põhisummat võib 
suurendada vastavalt vajadusele liidu 
eelarvest eraldatud lisavahenditega ja 
muude vahenditega kooskõlas kohaldatava 
alusaktiga.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 osutatud summa jaotus 
aastate ja liikmesriikide kaupa lisatakse 
artikli 3 lõikes 3 osutatud komisjoni 
otsusesse vastavalt I lisas sätestatud 
metoodikale.

3. Liikmesriigi taotluse korral 
tehakse käesoleva artikli lõike 1 esimeses 
lõigus osutatud summa kättesaadavaks ka 
aastateks 2025–2027. Iga ajavahemiku 
puhul lisatakse käesoleva artikli lõikes 1 
osutatud summa iga-aastane jaotus 
liikmesriikide kaupa artikli 3 lõikes 3 
osutatud komisjoni otsusesse vastavalt I 
lisas sätestatud metoodikale.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3b
Keskkonnahoidlike meetmete 

premeerimise mehhanism
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18 % artikli 3 lõike 2 esimeses lõigus ja 
artikli 3a lõike 1 esimeses lõigus osutatud 
summade kogusummast eraldatakse 
vastavalt kiirusele, millega liikmesriigid 
vähendavad oma kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid, jagatuna nende viimase 
keskmise kogurahvatuluga.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3c
Sihtotstarbelised eraldised 

äärepoolseimatele piirkondadele ja 
saartele

1 % artikli 3 lõike 2 esimeses lõigus ja 
artikli 3a lõike 1 esimeses lõigus osutatud 
summade kogusummast on 
sihtotstarbeline eraldis saartele ning 1 % 
on sihtotstarbeline eraldis ELi toimimise 
lepingu artiklis 349 osutatud 
äärepoolseimatele piirkondadele, mis 
antakse asjaomastele liikmesriikidele.

Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tulusad investeeringud VKEdesse, 
sealhulgas idufirmadesse, mis toovad kaasa 
majanduse mitmekesistamise ja 
ümberkorraldamise;

a) tulusad ja jätkusuutlikud 
investeeringud mikroettevõtetesse ja 
VKEdesse, sealhulgas idufirmadesse ja 
säästvasse turismi, mis toovad kaasa 
töökohtade loomise, ajakohastamise, 
majanduse mitmekesistamise ja 
ümberkorraldamise;
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Muudatusettepanek 25

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) investeeringud uute ettevõtete 
loomisse, sealhulgas 
ettevõtlusinkubaatorite ja 
konsultatsiooniteenuste kaudu;

b) investeeringud uute ettevõtete 
loomisse ja olemasolevate arendamisse, 
sealhulgas ettevõtlusinkubaatorite ja 
konsultatsiooniteenuste kaudu, mis viivad 
töökohtade loomiseni;

Muudatusettepanek 26

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ba) investeeringud sotsiaalsesse 
taristusse, mis toovad kaasa töökohtade 
loomise ja majanduse mitmekesistamise;

Muudatusettepanek 27

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) investeeringud teadus- ja 
innovatsioonitegevusse ning 
kõrgtehnoloogiale ülemineku edendamine;

c) investeeringud teadus- ja 
innovatsioonitegevusse, sh ülikoolides ja 
avalik-õiguslikes teadusasutustes, ning 
turuvalmis kõrgtehnoloogiale ülemineku 
edendamine;

Muudatusettepanek 28

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 29

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

da) investeeringud arukasse ja 
säästvasse liikuvusse ning 
keskkonnahoidlikku transporditaristusse;

Muudatusettepanek 30

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) investeeringud digitaliseerimisse ja 
digitaalsesse ühenduvusse;

e) investeeringud digitaliseerimisse, 
digitaalsesse innovatsiooni ja digitaalsesse 
ühenduvusse, sh digi- ja 
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täppispõllumajandusse;

Muudatusettepanek 32

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) investeeringud asjaomaste kohtade 
taastamisse ja saastest puhastamisse, 
maapinna korrastamisse ja otstarbe 
muutmist käsitlevatesse projektidesse;

f) investeeringud rohelisse taristusse, 
samuti asjaomaste kohtade taastamisse ja 
saastest puhastamisse, mahajäetud 
tööstusaladesse ja otstarbe muutmist 
käsitlevatesse projektidesse, kui ei ole 
võimalik kohaldada põhimõtet „saastaja 
maksab“;

Muudatusettepanek 33

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ga) üldist huvi pakkuvate sotsiaal- ja 
avalike teenuste loomine ja arendamine;

Muudatusettepanek 34

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

gb) investeeringud kultuuri, haridusse 
ja kogukonna ülesehitamisse, sealhulgas 
materiaalse ja immateriaalse 
kaevanduspärandi ja kogukonnakeskuste 
väärtustamine;

Muudatusettepanek 35

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

h) töötajate oskuste täiendamine ja 
ümberõpe;

h) töötajate ja tööotsijate oskuste 
täiendamine ja ümberõpe ning koolitus;

Muudatusettepanek 36

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) tööotsijatele tööotsingualase abi 
pakkumine;

i) tööotsijatele tööotsingualase abi 
pakkumine, aktiivsena vananemise toetus 
ja sissetulekutoetus ühelt töökohalt teisele 
üleminekul olevatele töötajatele;

Muudatusettepanek 37

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) tööotsijate aktiivne kaasamine; j) tööotsijate, eriti naiste, puudega 
inimeste ja haavatavate rühmade aktiivne 
kaasamine;

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks võib õiglase ülemineku fondist 
toetada ELi toimimise lepingu artikli 107 
lõike 3 punktide a ja c kohaselt 
eritoetuspiirkondadena määratletud 
piirkondades tulusaid investeeringuid 
muudesse ettevõtetesse kui VKEd, 
tingimusel et sellised investeeringud on 
heaks kiidetud osana õiglase ülemineku 
territoriaalsest kavast, mis põhineb artikli 7 

Lisaks võib õiglase ülemineku fondist 
toetada määruse nr.../... [uus ühissätete 
määrus] artikli 102 lõikes 2 osutatud 
vähem arenenud ja 
üleminekupiirkondades tulusaid 
investeeringuid muudesse ettevõtetesse kui 
VKEd, tingimusel et sellised 
investeeringud on heaks kiidetud osana 
õiglase ülemineku territoriaalsest kavast, 
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lõike 2 punktiga h nõutaval teabel. Sellised 
investeeringud on toetuskõlblikud üksnes 
juhul, kui need on vajalikud õiglase 
ülemineku territoriaalse kava 
rakendamiseks.

mis põhineb artikli 7 lõike 2 punktiga h 
nõutaval teabel. Sellised investeeringud on 
toetuskõlblikud üksnes juhul, kui need on 
vajalikud õiglase ülemineku territoriaalse 
kava rakendamiseks, uute töökohtade 
loomiseks ja kui need vastavad 
sotsiaalsetele eesmärkidele seoses 
töökohtade loomise, soolise 
võrdõiguslikkuse, võrdse tasustamise ja 
keskkonnaeesmärkidega ning kui need 
hõlbustavad üleminekut 
kliimaneutraalsele majandusele, 
toetamata tegevuse ümberpaigutamist, 
kooskõlas määruse nr.../... [uus ühissätete 
määrus] artikli 60 lõikega 1.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Õiglase ülemineku fondist võib toetada ka 
investeeringuid, mille eesmärk on 
saavutada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2003/87/EÜ I lisas loetletud 
tegevustest tuleneva kasvuhoonegaaside 
heite vähendamine, tingimusel et sellised 
investeeringud on heaks kiidetud osana 
õiglase ülemineku territoriaalse kavast, mis 
põhineb artikli 7 lõike 2 punktiga i 
nõutaval teabel. Sellised investeeringud on 
toetuskõlblikud üksnes juhul, kui need on 
vajalikud õiglase ülemineku territoriaalse 
kava rakendamiseks.

Õiglase ülemineku fondist võib toetada ka 
investeeringuid, mille eesmärk on 
saavutada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2003/87/EÜ I lisas loetletud 
tegevustest tuleneva kasvuhoonegaaside 
heite vähendamine, tingimusel et sellised 
investeeringud on heaks kiidetud osana 
õiglase ülemineku territoriaalse kavast, mis 
põhineb käesoleva määruse artikli 7 lõike 
2 punktiga i nõutaval teabel, ja et need 
vastavad teistele käesoleva lõike teises 
lõigus sätestatud tingimustele. Sellised 
investeeringud on toetuskõlblikud üksnes 
juhul, kui need on vajalikud õiglase 
ülemineku territoriaalse kava 
rakendamiseks.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) komisjoni määruse (EL) nr 
651/201416 artikli 2 punktis 18 määratletud 
raskustes olevaid ettevõtjaid;

c) komisjoni määruse (EL) nr 
651/201416 artikli 2 punktis 18 määratletud 
raskustes olevaid ettevõtjaid, välja arvatud 
juhul, kui raskused tulenevad 
energiaalase ülemineku protsessist või kui 
raskused algasid pärast 15. veebruari 
2020 ja tulenevad COVID-19 kriisist;

__________________ __________________
16 Komisjoni 17. juuni 2014. aasta määrus 
(EL) nr 651/2014 aluslepingu artiklite 107 
ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat 
liiki abi tunnistatakse siseturuga 
kokkusobivaks (ELT L 187, 26.6.2014, lk 
1).

16 Komisjoni 17. juuni 2014. aasta määrus 
(EL) nr 651/2014 aluslepingu artiklite 107 
ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat 
liiki abi tunnistatakse siseturuga 
kokkusobivaks (ELT L 187, 26.6.2014, lk 
1).

Muudatusettepanek 41

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) investeeringuid fossiilkütuste 
tootmisse, töötlemisse, jaotusse, 
ladustamisse või põlemisse;

d) investeeringuid fossiilkütuste 
tootmisse, töötlemisse, transporti, jaotusse, 
ladustamisse või põlemisse, välja arvatud 
juhul, kui see on kooskõlas lõiguga 1a;

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) investeeringuid lairibataristusse 
piirkondades, kus on vähemalt kaks 
samaväärse kategooria lairibavõrku.

e) investeeringuid lairibataristusse 
piirkondades, kus turg pakub klientidele 
samaväärseid lahendusi 
konkurentsivõimelistel tingimustel;

Muudatusettepanek 43
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ea) investeeringuid ettevõtetesse, mis 
ei ole VKEd, millega kaasneb töökohtade 
ja tootmisprotsesside üleviimine teise 
liikmesriiki või kolmandasse riiki;

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

eb) tegevust NUTS 2. piirkonnas, kus 
kava kohaselt avatakse programmi 
kestuse ajal uus söe-, pruunsöe- või 
põlevkivikaevandus või turbakaevandus 
või taasavatakse ajutiselt suletud söe-, 
pruunsöe- või põlevkivikaevandus või 
turbakaevandus.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina käesoleva määruse artikli 5 
esimese lõigu punktist d võib komisjon 
piirkondade puhul, mis sõltuvad suurel 
määral söe, pruunsöe, põlevkivi või turba 
kaevandamisest ja põletamisest, kiita 
heaks õiglase ülemineku territoriaalsed 
kavad, mis hõlmavad investeeringuid 
maagaasiga seotud tegevustesse, 
tingimusel et sellised tegevused 
kvalifitseeruvad määruse (EL) nr.../2020 
[taksonoomia määrus] artikli 3 kohaselt 
keskkonnasäästlikuks ja vastavad 
järgmistele kumulatiivsetele tingimustele:
a) neid kasutatakse söe, pruunsöe, 
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turba või põlevkivi asendamiseks;
b) need jäävad kestliku 
kättesaadavuse piiridesse või sobivad 
puhta vesiniku, biogaasi ja biometaani 
kasutamisega;
c) need aitavad kaasa liidu 
keskkonnaeesmärkide saavutamisele 
kliimamuutuste leevendamisel ja nendega 
kohanemisel, kiirendades söe, pruunsöe, 
turba või põlevkivi kasutamise täielikku 
lõpetamist;
d) need toovad kaasa 
kasvuhoonegaaside heite ja õhusaaste 
olulise vähendamise ning suurendavad 
energiatõhusust;
e) need aitavad võidelda 
energiaostuvõimetuse vastu;
f) need ei takista taastuvate 
energiaallikate arendamist asjaomastel 
territooriumidel ning on kooskõlas ja 
koostoimes taastuvate energiaallikate 
tulevase kasutamisega.
Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võib 
komisjon heaks kiita ka investeeringud 
määruse (EL) nr.../2020 [taksonoomia 
määrus] artikli 3 kohaselt 
mittekvalifitseeruvatesse tegevustesse, kui 
need vastavad kõigile muudele käesolevas 
lõigus sätestatud tingimustele ja kui 
liikmesriik suudab õiglase ülemineku 
territoriaalses kavas põhjendada vajadust 
neid tegevusi toetada ning tõendab, et 
need tegevused on kooskõlas liidu 
energia- ja kliimaeesmärkide ja 
õigusaktidega ning riikliku energia- ja 
kliimakavaga.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Õiglase ülemineku fondi vahendid Õiglase ülemineku fondi vahendid 
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kavandatakse nende piirkondade 
kategooriate jaoks, kus asjaomased 
territooriumid asuvad, võttes aluseks 
õiglase ülemineku territoriaalsed kavad, 
mis on kehtestatud kooskõlas artikliga 7 ja 
mille komisjon on programmi või 
programmi muutmise osana heaks kiitnud. 
Vahendid kavandatakse eraldada ühe või 
mitme eriprogrammi või programmi ühe 
või mitme prioriteedi raames.

kavandatakse nende piirkondade 
kategooriate jaoks, kus asjaomased 
territooriumid asuvad või 
majandustegevused toimuvad, võttes 
aluseks õiglase ülemineku territoriaalsed 
kavad, mis on kehtestatud kooskõlas 
artikliga 7 ja mille komisjon on programmi 
või programmi muutmise osana heaks 
kiitnud. Vahendid kavandatakse eraldada 
ühe või mitme eriprogrammi või 
programmi ühe või mitme prioriteedi 
raames.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon kiidab asjaomases õiglase 
ülemineku territoriaalses kavas sisalduva 
programmi heaks üksnes juhul, kui 
üleminekuprotsessist kõige negatiivsemalt 
mõjutatud territooriumide 
kindlaksmääramine on nõuetekohaselt 
põhjendatud ja asjaomane õiglase 
ülemineku territoriaalne kava on kooskõlas 
asjaomase liikmesriigi riikliku energia- ja 
kliimakavaga.

Välja arvatud juhul, kui ta nõuetekohaselt 
põhjendab oma heakskiidu andmisest 
keeldumist, kiidab komisjon heaks 
programmi, mille puhul asjaomases 
õiglase ülemineku territoriaalses kavas 
sisalduvad üleminekuprotsessist kõige 
negatiivsemalt mõjutatud territooriumid on 
nõuetekohaselt kindlaks määratud ja 
asjaomane õiglase ülemineku territoriaalne 
kava on kooskõlas asjaomase liikmesriigi 
riikliku energia- ja kliimakavaga, 2050. 
aasta kliimaneutraalsuse eesmärgiga, 
selle vahe-eesmärkidega 2030. aastaks ja 
Euroopa sotsiaalõiguste sambaga.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Õiglase ülemineku fondi prioriteet 
või prioriteedid hõlmavad õiglase 
ülemineku fondi vahendeid, mis koosnevad 
õiglase ülemineku fondi kogueraldisest või 

2. Õiglase ülemineku fondi prioriteet 
või prioriteedid hõlmavad õiglase 
ülemineku fondi vahendeid, mis koosnevad 
õiglase ülemineku fondi kogueraldisest või 
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osalisest eraldisest liikmesriikidele ning 
määruse (EL) [uus ühissätete määrus] 
artikli [21a] kohaselt üle kantud 
vahenditest. Õiglase ülemineku fondi 
prioriteedile üle kantavate ERFi ja ESF+ 
vahendite kogusumma peab olema 
vähemalt poolteist korda suurem kui 
õiglase ülemineku fondist sellele 
prioriteedile antava toetuse summa, kuid ei 
ületa kõnealust summat üle kolme korra.

osalisest eraldisest liikmesriikidele. Neid 
vahendeid võib täiendada määruse (EL) 
[uus ühissätete määrus] artikli [21a] 
kohaselt vabatahtlikult ülekantavate 
vahenditega. Õiglase ülemineku fondi 
prioriteedile üle kantavate ERFi ja ESF+ 
vahendite kogusumma ei tohi olla rohkem 
kui poolteist korda suurem kui õiglase 
ülemineku fondist sellele prioriteedile 
antava toetuse summa. ERFist ja ESF+-ist 
ümberpaigutatud vahendid säilitavad oma 
algsed eesmärgid ning need lisatakse 
ERFi ja ESF+ valdkondliku 
keskendamise tasemetele.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Õiglase ülemineku fond on loodud 
iga piirkonna kõige haavatavamate 
kogukondade jaoks ning seetõttu 
kaasrahastatakse õiglase ülemineku fondi 
raames rahastatavaid projekte, mis 
aitavad kaasa artiklis 2 sätestatud 
erieesmärgi saavutamisele, kuni 85 % 
ulatuses asjaomastest kuludest.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid koostavad koos 
asjaomaste territooriumide vastavate 
ametiasutustega ühe õiglase ülemineku 
territoriaalse kava või mitu õiglase 
ülemineku territoriaalset kava, mis 
hõlmavad üht või mitut mõjutatud 
territooriumi, mis vastavad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 

1. Liikmesriigid koostavad koos 
asjaomaste territooriumide kohalike ja 
piirkondlike ametiasutustega ning 
kooskõlas määruse (EL).../... [uus 
ühissätete määrus] artiklis 6 sätestatud 
partnerluspõhimõttega ning vajaduse 
korral EIP ja EIFi abiga ühe õiglase 
ülemineku territoriaalse kava või mitu 
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1059/2003 (mida on muudetud komisjoni 
määrusega (EL) nr 868/2014)17 kehtestatud 
ühise statistiliste territoriaalüksuste 
liigituse 3. tasandile (edaspidi „NUTS 3. 
tasandi piirkonnad“) või selle osadele, 
vastavalt II lisas esitatud vormile. 
Territooriumid peavad olema sellised, mis 
on ülemineku majandusliku ja sotsiaalse 
mõju tõttu kõige negatiivsemalt mõjutatud, 
eelkõige seoses eeldatava töökohtade 
kaotamisega fossiilkütuse tootmises ja 
kasutamises ning suurima 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tööstusrajatiste tootmisprotsesside 
ümberkujundamise vajadusega.

õiglase ülemineku territoriaalset kava, mis 
hõlmavad üht või mitut mõjutatud 
territooriumi, mis vastavad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 
1059/2003 (mida on muudetud komisjoni 
määrusega (EL) 2016/2066)17 kehtestatud 
ühise statistiliste territoriaalüksuste 
liigituse 3. tasandile (edaspidi „NUTS 3. 
tasandi piirkonnad“) või selle osadele, 
vastavalt II lisas esitatud vormile. 
Territooriumid peavad olema sellised, mis 
on ülemineku majandusliku ja sotsiaalse 
mõju tõttu kõige negatiivsemalt mõjutatud, 
eelkõige seoses eeldatava töökohtade 
kaotamisega fossiilkütuse tootmises ja 
kasutamises ning suurima 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tööstusrajatiste tootmisprotsesside 
ümberkujundamise vajadusega.

__________________ __________________
17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mail 
2003. aasta määrus (EÜ) nr 1059/2003, 
millega kehtestatakse ühine statistiliste 
territoriaalüksuste liigitus (NUTS) (ELT 
L 154, 21.6.2003, lk 1).

17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mail 
2003. aasta määrus (EÜ) nr 1059/2003, 
millega kehtestatakse ühine statistiliste 
territoriaalüksuste liigitus (NUTS) (ELT 
L 154, 21.6.2003, lk 1).
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) riiklikul tasandil kliimaneutraalsele 
majandusele ülemineku protsessi kirjeldus, 
sealhulgas riikliku energia- ja kliimakava 
kõige viimasema versiooniga kooskõlas 
olevate peamiste üleminekuetappide 
ajakava;

a) riiklikul tasandil liidu 2030. aasta 
kliimaeesmärkide saavutamisele ja 
2050. aastaks kliimaneutraalsele 
majandusele ülemineku protsessi kirjeldus, 
sealhulgas riikliku energia- ja kliimakava 
kõige viimasema versiooniga kooskõlas 
olevate peamiste üleminekuetappide 
ajakava;

Muudatusettepanek 52
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) vastavalt lõikele 1 põhjendus 
selliste territooriumide 
kindlaksmääramiseks, mida punktis a 
osutatud üleminekuprotsess kõige 
negatiivsemalt mõjutab ja mida õiglase 
ülemineku fondist toetatakse;

b) vastavalt lõikele 1 põhjendus 
selliste territooriumide 
kindlaksmääramiseks, mida punktis a 
osutatud üleminekuprotsess kõige 
negatiivsemalt mõjutab ja mida õiglase 
ülemineku fondist toetatakse, sealhulgas 
sellised näitajad nagu töötuse määr ja 
rahvastikukao määr;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) hinnang, mis antakse kõige 
negatiivsemalt mõjutatud territooriumide 
üleminekuprobleemidele, sealhulgas 
kliimaneutraalsele majandusele ülemineku 
sotsiaalne, majanduslik ja keskkonnamõju, 
ning milles tehakse kindlaks mõjutatud 
töökohtade ja kaotatavate töökohtade 
võimalik arv, arenguvajadused ja -
eesmärgid 2030. aastaks, mis on seotud 
suure kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tegevusalade ümberkujundamise või 
lõpetamisega kõnealustel territooriumidel;

c) mõjuhinnang, mis antakse kõige 
negatiivsemalt mõjutatud territooriumide 
üleminekuprobleemidele, sealhulgas 
kliimaneutraalsele majandusele ülemineku 
sotsiaalne, majanduslik ja keskkonnamõju, 
ning milles tehakse kindlaks mõjutatud 
töökohtade ja kaotatavate töökohtade 
võimalik arv, võimalik mõju 
valitsussektori tuludele, arenguvajadused 
ja -eesmärgid, mis on seotud suure 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tegevusalade ümberkujundamise või 
lõpetamisega kõnealustel territooriumidel 
ja energiaostuvõimetusega seotud 
raskustega;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) kirjeldus selle kohta, milline on 
õiglase ülemineku fondi toetuse eeldatav 

d) kirjeldus selle kohta, milline on 
õiglase ülemineku fondi toetuse eeldatav 
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panus kliimaneutraalsele majandusele 
ülemineku sotsiaalse, majandusliku ja 
keskkonnamõjuga tegelemisel;

panus kliimaneutraalsele majandusele 
ülemineku sotsiaalse, demograafilise, 
majandusliku, tervisele avalduva ja 
keskkonnamõjuga tegelemisel;

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) hinnang selle kohta, kas kava on 
kooskõlas muude riiklike, piirkondlike või 
territoriaalsete strateegiate ja kavadega;

e) vajaduse korral hinnang selle 
kohta, kas kava on kooskõlas muude 
riiklike, piirkondlike või territoriaalsete 
strateegiate ja kavadega;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) kui toetust antakse tulusateks 
investeeringuteks muudesse ettevõtetesse 
kui VKEd, siis selliste toimingute ja 
ettevõtete täielik loetelu ning sellise 
toetuse vajalikkuse põhjendus 
puudujääkide analüüsi abil, mis näitab, et 
eeldatavasti kaotatavate töökohtade arv on 
suurem kui ilma investeeringuta loodud 
töökohtade arv;

h) kui toetust antakse tulusateks 
investeeringuteks muudesse ettevõtetesse 
kui VKEd, siis selliste toimingute ja 
ettevõtete soovituslik loetelu ning sellise 
toetuse vajalikkuse põhjendus 
puudujääkide analüüsi abil, mis näitab, et 
eeldatavasti kaotatavate töökohtade arv on 
suurem kui ilma investeeringuta loodud 
töökohtade arv;

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Õiglase ülemineku territoriaalsete 
kavade ettevalmistamisse ja rakendamisse 
kaasatakse asjaomased partnerid kooskõlas 
määruse (EL) [uus ühissätete määrus] 

3. Õiglase ülemineku territoriaalsete 
kavade ettevalmistamisse ja rakendamisse 
kaasatakse asjaomased partnerid kooskõlas 
määruse (EL) [uus ühissätete määrus] 
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artikliga [6]. artikliga [6] ning vajaduse korral EIP ja 
EIF.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Väljundnäitajate baasväärtuseks 
võetakse null. 2024. aastaks seatud vahe-
eesmärgid ja 2029. aastaks seatud 
eesmärgid peavad olema kumulatiivsed. 
Kui komisjon on määruse (EL) [uus 
ühissätete määrus] artikli [14 lõike 2] 
kohaselt esitatud programmi muutmise 
taotluse heaks kiitnud, siis eesmärke 
enam ei muudeta.

2. Väljundnäitajate baasväärtuseks 
võetakse null. 2024. aastaks seatud vahe-
eesmärgid ja 2029. aastaks seatud 
eesmärgid peavad olema kumulatiivsed.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui komisjon järeldab programmi lõpliku 
tulemusaruande läbivaatamise põhjal, et 
vähemalt 65 % õiglase ülemineku fondi 
vahendite ühe või mitme väljund- või 
tulemusnäitaja jaoks kehtestatud 
eesmärgist ei ole saavutatud, võib ta teha 
määruse (EL) [uus ühissätete määrus] 
artikli [98] kohaselt finantskorrektsioone, 
vähendades õiglase ülemineku fondist 
asjaomasele prioriteedile antavat toetust 
võrdeliselt saavutustega.

Programmi lõpliku tulemusaruande põhjal 
võib komisjon kooskõlas määrusega (EL) 
[uus ühissätete määrus] 
finantskorrektsioone teha.



RR\1210220ET.docx 35/332 PE648.609v04-00

ET

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10a
Üleminekusätted

Liikmesriikidele jäetakse õiglase 
ülemineku territoriaalsete kavade 
koostamiseks ja vastuvõtmiseks kuni... 
[üks aasta alates käesoleva määruse 
jõustumise kuupäevast] kehtiv 
üleminekuperiood. Üleminekuperioodi 
jooksul, mida komisjon ei võta arvesse, 
kui ta kaalub kulukohustustest 
vabastamise või rahaeraldisest 
ilmajäämise kohta otsuse tegemist, on 
kõik liikmesriigid käesoleva määruse 
alusel täielikult rahastamiskõlblikud.

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10b
Läbivaatamine

Hiljemalt järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku läbivaatamise lõpuks 
vaatab komisjon läbi õiglase ülemineku 
fondi rakendamise ning hindab seda, kas 
on asjakohane muuta selle kohaldamisala 
kooskõlas määruse 2020/... [taksonoomia 
määrus] võimaliku muutmisega, 
määruses (EL) 2020/… [Euroopa 
kliimaseadus] sätestatud liidu 
kliimaeesmärkidega ning kestliku 
rahanduse tegevuskava rakendamises 
toimunud arengutega. Selleks esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande, millele võib lisada 
seadusandlikud ettepanekud.
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SELETUSKIRI

A. Sissejuhatus

Seadusandlikes ettepanekutes, milles käsitletakse ühtekuuluvuspoliitika vahendite kasutamist 
aastatel 2021–2027, on ELi investeeringute tegemisel üks peamisi eesmärke 
„keskkonnahoidlikum, vähese CO2-heitega Euroopa puhtale energeetikale õiglase ülemineku, 
roheliste ja siniste investeeringute, ringmajanduse, kliimamuutustega kohanemise ning 
riskiennetuse ja -juhtimise kaudu“. See aitab täita Pariisi kokkulepet. Peale selle peavad 
mitmeaastase finantsraamistiku kogukuludest 25 % olema seotud kliimameetmetega. 

Tänu Euroopa rohelisele kokkuleppele on EL pühendunud keskkonnasäästlikumale tulevikule 
veel rohkem, sest kokkuleppes on Euroopa jaoks kindlaks määratud uue majanduskasvu 
poliitika, mille kaugeleulatuv eesmärk on saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus. 
12. detsembril 2019 kiitis Euroopa Ülemkogu selle eesmärgi heaks. 

Keskkonnasäästliku majanduse ja kliimaneutraalsuse poole liikumisel on aga erilisi 
probleeme, millele tuleks kiiresti lahendust otsida. Näiteks on palju piirkondi, mis ikka veel 
sõltuvad fossiilkütustest või palju kasvuhoonegaase tekitavatest tööstusprotsessidest. Nende 
piirkondade üleminek kliimaneutraalsele majandusele on seetõttu väga keeruline ülesanne. 
Majandustegevuste puhul, mille kasvuhoonegaaside heitemahukus on suur või mis põhinevad 
fossiilkütuste, näiteks kivisöe ja pruunsöe tootmisel ja kasutamisel, peab paratamatult 
vähenema nii majandustoodang kui ka tööhõive määr. Muudes sektorites, kus 
kasvuhoonegaaside heide on suur, tuleb CO2-mahukatest protsessidest loobuda, s.o tuleb teha 
ümberkorraldusi. Peale selle tuleb ümber kujundada palju töökohti, mis eespool nimetatud 
tegevustest kaudselt sõltuvad, või need töökohad võivad kaduda. Kõik need muutused 
mõjutavad otseselt inimeste elu ja tekitavad paratamatult mitmesuguseid sotsiaalseid 
probleeme.

Seetõttu on raportööril väga hea meel, et komisjon esitas 2020. aasta järgsel 
rahastamisperioodil õiglase ülemineku fondi asutamiseks eraldi uue määruse eelnõu, sest 
sellega on ta pööranud nendele sotsiaalsetele, majanduslikele ja keskkonnaalastele 
probleemidele eritähelepanu ning rõhutanud, et EL peab õiglase ülemineku eesmärgi 
täitmiseks tegutsema ühtsena. 

Raportööri arvates tuleb käesolevat, esimest seadusandlikku ettepanekut, millega 
rakendatakse Euroopa rohelises kokkuleppes sätestatud prioriteete ja mis on osa kestliku 
Euroopa investeerimiskavast, aga veel veidi muuta, täiendada ja kohandada. Raportöör on 
eriti mures kliimaneutraalsele majandusele ülemineku sotsiaal-majandusliku mõju pärast ning 
usub kindlalt, et EL peab üle minema nii, et piirkondadevahelised erinevused ei kasvaks veel 
suuremaks ja ühtegi kodanikku ei jäetaks kõrvale.

B. Õiglase ülemineku mehhanismi ülesehitus

Raportöör tunneb heameelt selle üle, et õiglase ülemineku mehhanismil on kolm sammast, 
mille hulka kuuluvad õiglase ülemineku fond, InvestEU programmi spetsiaalne kava ja EIP 
grupi avaliku sektori laenurahastu. Õiglase ülemineku fondi kasutatakse peamiselt toetuste 
andmiseks ning see keskendub majanduse mitmekesistamisele ning töötajate ja tööotsijate 
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ümberõppele ja aktiivsele kaasamisele, kuid ülejäänud kahest sambast ühe eesmärk on kaasata 
erainvesteeringuid ja teise oma võimendada avaliku sektori rahaeraldisi. 

Raportöör juhib tähelepanu ka sellele, et õiglase ülemineku fondi rakendatakse koostöös 
liikmesriikidega, s.o tihedas koostöös riiklike, piirkondlike ja kohalike ametiasutuste ning 
sidusrühmadega, sest nii võetakse üleminekustrateegia omaks. Väga tähtis on järgida ka 
partnerluspõhimõtet, sest sellega tagatakse, et programmitöö ja rakendamise küsimustes 
konsulteeritakse majandus- ja sotsiaalpartneritega.

C. Toetuse kasutusala

Raportöör peab kiiduväärseks, et kavandatavast õiglase ülemineku fondist toetatakse 
majanduse mitmekesistamise, töötajate ümberõppe ja keskkonna taastamise meetmeid. See on 
lai valik meetmeid, mis hõlmab investeeringuid järgmisesse: VKEd, teadus- ja 
innovatsioonitegevus, energiaga seotud tehnoloogia ja taristud, digiteerimine, taaselustamine, 
ringmajandus, töötajate täienduskoolitus ja ümberõpe ning tööotsijate abistamine ja 
kaasamine. Meetmete loetelu peaks siiski olema veelgi laiem, et võimaldada piirkondadel, 
inimestel, ettevõtetel ja muudel sidusrühmadel tulla tõhusalt toime kliimaneutraalsele 
majandusele ülemineku sotsiaalsete, tööhõivealaste, majanduslike ja keskkonnaalaste 
tagajärgedega. 

Raportöör sooviks õiglase ülemineku fondist välja jätta investeeringud ettevõtetesse, mis ei 
ole VKEd, kui töökohad ja tootmisprotsessid viiakse üle teise liikmesriiki või kolmandasse 
riiki. Lisaks nõustub raportöör jätma rahastamisest välja fossiilkütustega seotud 
investeeringud, kuid on seisukohal, et investeeringud eelkõige maagaasiga seotud tegevusse 
peaksid olema teatavatel rangetel tingimustel toetuskõlblikud.

D. Eelarve

Raportööril on hea meel selle üle, et kavandatava õiglase ülemineku fondi abil soodustatakse 
energiasüsteemi ümberkujundamist ja sellest toetatakse palju laiemat hulka tegevusi kolmes 
laias kategoorias: sotsiaalne toetus, majanduse elavdamine ja maapinna korrastamine. 
Raportöör väljendab ka heameelt komisjoni muudetud ettepaneku üle, milles tehakse 
ettepanek eelarvet märkimisväärselt suurendada ja eraldada täiendavaid vahendeid Euroopa 
Liidu taasterahastust. Kuna aga ELi ambitsioonikaid poliitilisi eesmärke on võimalik 
saavutada üksnes ambitsioonika eelarve abil, on vaja veelgi rohkem vahendeid ja need ei 
tohiks seada ohtu teiste ühtekuuluvusfondide rahastamist. Lisaks võib õiglase ülemineku 
fondi vahendeid vabatahtlikkuse alusel täiendada ümberpaigutustega ERFist ja ESF+-ist.

Lisaks on raportöör seisukohal, et liikmesriikide täiendavaid jõupingutusi heitkoguste 
vähendamiseks, mis ületavad eesmärgi, tuleks premeerida. Seetõttu toetab raportöör selliste 
stiimulite kasutuselevõtmist nagu keskkonnahoidlike meetmete premeerimise mehhanism 
(Green Rewarding Mechanism), millega premeeritakse täiendavate eraldistega neid 
liikmesriike, kes vähendavad oma kasvuhoonegaaside heitkoguseid kiiremini. Raportööri 
arvates tuleks erilist tähelepanu pöörata ka saartele ja äärepoolseimatele piirkondadele, 
tagades neile spetsiaalse eraldise. 

E. Kokkuvõte
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Käesolev raport on intensiivsete arutelude ja kompromissi tulemus. Eelkõige soovib raportöör 
tänada teiste fraktsioonide variraportööre ning viie kaasatud komisjoni ja kahe muu komisjoni 
arvamuse koostajaid. Raportöör ootab nüüd pärast suvepuhkust algavaid intensiivseid 
institutsioonidevahelisi läbirääkimisi.
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EELARVEKOMISJONI ARVAMUS

regionaalarengukomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse 
õiglase ülemineku fond
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Arvamuse koostaja (*): Siegfried Mureşan 

(*) Kaasatud komisjon – kodukorra artikkel 57

LÜHISELGITUS

Vastavalt Euroopa Parlamendi 10. oktoobri 2019. aasta resolutsioonile 2021.–2027. aasta 
mitmeaastase finantsraamistiku ja omavahendite kohta1 toetab raportöör õiglase ülemineku 
fondi täielikult.

Nimetatud resolutsioonis palub parlament komisjonil tagada, et järgmine finantsraamistik oleks 
täielikult kooskõlas Pariisi kokkuleppega, ja rõhutab, et finantsraamistiku eesmärkide 
saavutamiseks tuleb teha palju suuremaid poliitilisi ja rahalisi pingutusi ning CO2-neutraalsele 
majandusele üleminek peab olema õiglane, s.o põhinema kõrgeimal sotsiaalse õigluse 
kriteeriumil, et kedagi ei jäetaks kõrvale; 

Raportöör on veendunud, et õiglase ülemineku fondi tuleb tugevdada suuremate eraldiste abil, 
et võimaldada fondil saavutada oma kaugeleulatuvad eesmärgid. Õiglase ülemineku fondi 
rahastust peaks olema võimalik kasutada teistest ELi struktuuri- ja investeerimisfondidest 
sõltumatult. Seetõttu usub raportöör, et kuigi ELi fondide võimalikult suure vastastikuse 
täiendavuse tagamine on vajalik, ei tohiks õiglase ülemineku fondi kättesaadavus sõltuda 
sidumisest teiste ühtekuuluvusfondidega. Sellel on järgmised põhjused.

1. Õiglase ülemineku fond täiendab teisi ELi ühtekuuluvuspoliitika raames kasutatavaid 
vahendeid. Sellel on keskne roll kliimaneutraalsuse saavutamise ühe suurima 
probleemi lahendamisel. Seetõttu peaks kõnealuse fondi toimimine ja sellest vahendite 
eraldamine, arvestades fondi poliitilist tähtsust, olema võimalikult sõltumatu muudest 
rahastamisvahenditest, samas aga tuleb säilitada vastastikune täiendavus.

2. Nõue siduda rahastamine õiglasest ülemineku fondist vastavate struktuurifondidega 
piirab nimetatud fondide kasutamist. See, kuidas liikmesriigid oma rahastamispaketti 
jaotavad, peaks olema nende endi otsustada, arvestades liikmesriigi majanduslikke, 
sotsiaalseid ja territoriaalseid iseärasusi ning tingimusel, et vahendite eraldamine on 
kooskõlas ELi õigusraamistikuga. Nõudes, et õiglasest ülemineku fondist vahendite 

1 Euroopa Parlamendi 10. oktoobri 2019. aasta resolutsioon 2021.–2027. aasta finantsraamistiku ja omavahendite 
kohta: aeg täita kodanike ootused (2019/2833(RSP).
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eraldamine tuleb viia vastavusse ühtekuuluvuspoliitika rahastamisega, kehtestaksime 
liikmesriikidele lisatingimus, tekitades seega lisakoormuse.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil võtta arvesse järgmisi 
muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Liidu ühtekuuluvuspoliitikat 
aastateks 2021–2027 reguleeriv 
õigusraamistik aitab järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku raames täita liidu 
kohustust rakendada Pariisi 
kliimakokkulepet ja ÜRO kestliku arengu 
eesmärke, keskendades liidu rahastamise 
keskkonnasõbralikele eesmärkidele. 
Käesoleva määrusega rakendatakse ühte 
prioriteetidest, mis on sätestatud teatises 
Euroopa rohelise kokkuleppe kohta 
(edaspidi „Euroopa roheline kokkulepe“),11 
ja mis on osa kestliku Euroopa 
investeerimiskavast,12 millega nähakse ette 
sihtotstarbeline rahastamine õiglase 
ülemineku mehhanismi alusel 
ühtekuuluvuspoliitika raames, et tegeleda 
majanduslike ja sotsiaalsete kuludega, mis 
tulenevad üleminekust kliimaneutraalsele 
ringmajandusele, kus ülejäävaid 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
kompenseeritakse samaväärse 
absorptsiooniga.

(1) Liidu ühtekuuluvuspoliitikat 
aastateks 2021–2027 reguleeriv 
õigusraamistik aitab järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku raames täita liidu 
kohustust rakendada Pariisi 
kliimakokkulepet, et hoida üleilmne 
temperatuuri tõus alla 1,5°C, ja ÜRO 
kestliku arengu eesmärke, keskendades 
liidu rahastamise keskkonnahoidlikele 
eesmärkidele ja Euroopa sotsiaalõiguste 
sambale. Käesoleva määrusega 
rakendatakse ühte prioriteetidest, mis on 
sätestatud teatises Euroopa rohelise 
kokkuleppe kohta (edaspidi „Euroopa 
roheline kokkulepe“),11 ja mis on osa 
kestliku Euroopa investeerimiskavast,12 
millega nähakse ette sihtotstarbeline 
rahastamine õiglase ülemineku 
mehhanismi alusel ühtekuuluvuspoliitika 
raames, et tegeleda majanduslike ja 
sotsiaalsete kuludega, mis tulenevad 
üleminekust kliimaneutraalsele 
ringmajandusele, kus ülejäävaid 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
kompenseeritakse samaväärse 
absorptsiooniga.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Edu saavutamiseks peab üleminek 
olema kõigi jaoks õiglane ja sotsiaalselt 
vastuvõetav. Seetõttu peavad nii liit kui ka 
liikmesriigid võtma algusest peale arvesse 
ülemineku majanduslikku ja sotsiaalset 
mõju ning kasutama kõiki võimalikke 
vahendeid kahjulike tagajärgede 
leevendamiseks. Liidu eelarvel on selles 
oluline roll.

(3) Edu saavutamiseks peab üleminek 
olema kaasav ja kõigi jaoks sotsiaalselt 
vastuvõetav, vähendama ebavõrdsust ja 
selle puhul ei tohi kedagi kõrvale jätta. 
Seetõttu peaksid nii liit ja liikmesriigid kui 
ka mitmesugused piirkondlikud ja 
kohalikud osalejad võtma algusest peale 
arvesse ülemineku keskkonnaalast, 
sotsiaalset ja majanduslikku ning 
tööturule avalduvat mõju ning kasutama 
kõiki võimalikke vahendeid, et leevendada 
negatiivseid tagajärgi ja edendada 
positiivseid tagajärgi, näiteks uute, 
inimväärsete ja kestlike töökohtade 
loomist või õhukvaliteedi parandamist. 
Liidu eelarvel on selles oluline roll.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Nagu on sätestatud Euroopa 
rohelises kokkuleppes ja kestliku Euroopa 
investeerimiskavas, peaks õiglase 
ülemineku mehhanism täiendama 
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
(2021–2027) muid meetmeid. See peaks 
aitama kaasa kliimaneutraalse liidu suunas 
liikumise sotsiaalsete ja majanduslike 
tagajärgedega tegelemisele, koondades 
liidu eelarvekulutused kliima- ja 
sotsiaalsetele eesmärkidele piirkondlikul 
tasandil.

(4) Nagu on sätestatud Euroopa 
rohelises kokkuleppes ja kestliku Euroopa 
investeerimiskavas, mille raames võetakse 
järgmise kümne aasta jooksul liidu 
eelarvest ja sellega seotud vahenditest 
kasutusele vähemalt üks triljon eurot 
kestlike investeeringute toetamiseks, 
tuleks õiglase ülemineku mehhanismiga 
toetada üleminekust mõjutatud 
piirkondade töötajaid ja kodanikke, 
täiendades samas asjaomaste 
programmide keskkonnahoidliku 
ülemineku meetmeid 2021.–2027. aasta 
mitmeaastase finantsraamistiku raames. 
See peaks aitama kaasa 2050. aastaks 
kliimaneutraalse liidu suunas liikumise 
sotsiaalsete ja majanduslike, eriti 
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protsessist mõjutatud töötajatele tekkivate 
tagajärgedega tegelemisele, koondades 
liidu eelarvekulutused kliima- ja 
sotsiaalsetele eesmärkidele piirkondlikul 
tasandil.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Käesoleva määrusega asutatakse 
õiglase ülemineku fond (Just Transition 
Fund, JTF), mis on üks 
ühtekuuluvuspoliitika raames rakendatava 
õiglase ülemineku mehhanismi alustalasid. 
Õiglase ülemineku fondi eesmärk on 
leevendada kliimamuutustega seotud 
ülemineku kahjulikku mõju, toetades kõige 
enam mõjutatud territooriume ja 
asjaomaseid töötajaid. Õiglase ülemineku 
fondi erieesmärgi kohaselt peaksid fondist 
toetatavad meetmed otseselt aitama 
leevendada ülemineku mõju, kuna nendega 
rahastatakse kohaliku majanduse 
mitmekesistamist ja ajakohastamist ning 
leevendatakse negatiivset mõju tööhõivele. 
See kajastub õiglase ülemineku fondi 
erieesmärgis, mis on kehtestatud samal 
tasandil ja loetletud koos määruse (EL) 
[uus ühissätete määrus] artiklis [4] 
sätestatud poliitikaeesmärkidega.

(5) Käesoleva määrusega asutatakse 
õiglase ülemineku fond (Just Transition 
Fund, JTF), mis on üks 
ühtekuuluvuspoliitika raames rakendatava 
õiglase ülemineku mehhanismi alustalasid. 
Õiglase ülemineku fondi eesmärk ei ole 
mitte ainult leevendada ja hüvitada 
kliimamuutustega seotud ülemineku 
kahjulikku mõju, vaid ka luua ja 
suurendada tulevast soodsat mõju, 
toetades kõige enam mõjutatud 
territooriume, samuti seal elavaid inimesi 
ja eriti asjaomaseid töötajaid ning aidata 
saavutada õiglane üleminek 
kliimaneutraalsusele 2050. aastaks. 
Õiglase ülemineku fondi erieesmärgi 
kohaselt peaksid fondist toetatavad 
meetmed otseselt aitama leevendada, 
muuta kergemaks ja kiirendada 
ülemineku mõju, kuna nendega 
rahastatakse kohaliku majanduse 
mitmekesistamist, kohandamist ja 
ajakohastamist ning leevendatakse 
negatiivset mõju tööhõivele ja 
elatustasemele. See kajastub õiglase 
ülemineku fondi erieesmärgis, mis on 
kehtestatud samal tasandil ja loetletud koos 
määruse (EL) [uus ühissätete määrus] 
artiklis [4] sätestatud 
poliitikaeesmärkidega. Samuti tuleks 
toetada piirkondi, kus pärast 
kaevandustegevuse järkjärgulist 
lõpetamist leiavad aset suured 
struktuurimuutused.
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5a) Liidu toetuse ja rahastamise 
kohaldamine peaks tagama, et kõik 
liikmesriikide rahastamiskõlblikud 
projektid on kooskõlas liidu kohustusega 
saavutada 2050. aastaks 
kliimaneutraalsus.

Muudatusettepanek 6

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 ühtekuuluvuspoliitika 
ja 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 vabatahtlikkuse alusel 
ümberpaigutatud vahendid võivad veelgi 
aidata kaasa selle eesmärgi saavutamisele 
ja soodustada roheüleminekut, aidates 
samas täielikult kaasa uute kvaliteetsete 
töökohtade loomisele, kaasavale kestlikule 
majanduskasvule ja regionaalarengule.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6a) COVID 19 pandeemiat arvesse 
võttes ja selleks, et näidata liidu 
pühendumust majanduse taastumisele 
kestliku arengu teel, on vaja, et järgmises 
mitmeaastases finantsraamistikus ja 
Euroopa majanduse taastekavas 
suurendataks õiglase ülemineku fondile 
eraldatavat summat. 

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6b) Õiglase ülemineku fondi vahendid 
peaksid vastama fondi kõrgele eesmärgile. 
Selleks et leevendada 
kliimaneutraalsusele ülemineku mõju, 
peaks raha eraldamine õiglase ülemineku 
fondist toimuma nii, et see ei sõltu muude 
ELi struktuuri- ja investeerimisfondide 
eraldistest. Õiglase ülemineku fondi 
kättesaadavus ei tohiks sõltuda 
ülekannetest teistest ELi fondidest. Selline 
sõltumatu kättesaadavus võimaldab 
õiglase ülemineku fondil nõuetekohaselt 
toimida, saavutada oodatud tulemused ja 
tagada toetusesaajate jaoks 
prognoositavus.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Õiglase ülemineku fondi vahendid 
peaksid täiendama ühtekuuluvuspoliitika 
raames kättesaadavaid vahendeid.

(7) Õiglase ülemineku fondi vahendid 
üksi ei ole kõigi kliimaneutraalsusele 
üleminekuga seotud probleemide 
lahendamiseks piisavad. Seepärast 
peaksid õiglase ülemineku fondi vahendid 
täiendama ühtekuuluvuspoliitika raames 
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kättesaadavaid vahendeid. ERFist ja 
ESF+-ist õiglase ülemineku fondi 
ülekantud vabatahtlikud maksed ei 
mõjuta muid ühtekuuluvuspoliitika 
eesmärke ega rahalisi eraldisi, mis on 
kavandatud ERFi ja ESF+-i muude 
eesmärkide jaoks. Ülekantavad maksed ei 
tohiks ületada 20 % liikmesriigile ERFi ja 
ESF+-i jaoks algselt eraldatud 
vahenditest.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7a) Rahastamispakett on Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule iga-aastase 
eelarvemenetluse käigus peamiseks 
juhiseks vastavalt institutsioonidevahelise 
kokkuleppe [Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni vahel 
eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö 
ning usaldusväärse finantsjuhtimise 
kohta]+ artiklile [17] ning seda võib 
eelarvepädevate institutsioonide otsusega 
suurendada. Õiglase ülemineku fondi 
rahastamispaketti on võimalik ka 
suurendada liikmesriikide lisamaksete ja 
muude vahendite abil vastavalt 
kohaldatavale alusaktile ning see kujutab 
endast sihtotstarbelist välistulu lisaks 
finantsmääruse artikli 21 lõike 2 punktis 
a sätestatud juhtudele.
_____________
+ Viidet ajakohastatakse vastavalt 
vajadusele ajavahemikus 2021-2027 
kohaldatavale institutsioonidevahelisele 
kokkuleppele.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Üleminek kliimaneutraalsele 
majandusele on väljakutse kõigile 
liikmesriikidele. Eriti keerukas on see 
liikmesriikide jaoks, kes sõltuvad suurel 
määral fossiilkütustest või suure 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tööstusprotsessidest, mille puhul tuleb 
tegevus järk-järgult lõpetada, või kes 
peavad kliimaneutraalsusele ülemineku 
tõttu kohandusi tegema ja kellel puuduvad 
selleks rahalised vahendid. Seetõttu peaks 
õiglase ülemineku fond hõlmama kõiki 
liikmesriike, kuid selle rahaliste vahendite 
jaotus peaks kajastama liikmesriikide 
suutlikkust rahastada vajalikke 
investeeringuid, et tulla toime 
kliimaneutraalsusele üleminekuga.

(8) Üleminek kliimaneutraalsele 
majandusele on väljakutse kõigile 
liikmesriikidele. Eriti keerukas on see 
liikmesriikide jaoks, kes sõltuvad suurel 
määral fossiilkütustest ja vähemal määral 
suure kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tööstusprotsessidest, mille puhul tuleb 
tegevus järk-järgult lõpetada, või kes 
peavad kliimaneutraalsusele ülemineku 
tõttu kohandusi tegema ja kellel puuduvad 
selleks rahalised vahendid. Seetõttu peaks 
õiglase ülemineku fond toetama kõiki 
liikmesriike, kuid selle rahaliste vahendite 
jaotamisel tuleks toetada abivajavaid 
liikmesriike sõltuvalt nende suutlikkusest 
rahastada vajalikke investeeringuid, et tulla 
toime kliimaneutraalsusele üleminekuga. 
Erilist tähelepanu tuleks pöörata saartele 
ja hõredalt asustatud piirkondadele ning 
äärealadele, kus kliimaneutraalsusele 
üleminek on raskem.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8a) Käesoleva määruse suhtes 
kohaldatakse horisontaalseid 
finantsreegleid, mille Euroopa Parlament ja 
nõukogu on vastu võtnud Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 322 kohaselt. Need 
reeglid on sätestatud finantsmääruses ning 
nendega määratakse eelkõige kindlaks 
menetlus eelarve kehtestamiseks ja selle 
täitmiseks toetuste, hangete, auhindade ja 
kaudse eelarve täitmise kaudu ning 
nähakse ette finantsjuhtimises osalejate 
vastutuse kontroll. ELi toimimise lepingu 
artikli 322 kohaselt vastu võetud reeglites 
on käsitletud ka liidu eelarve kaitsmist 
juhul, kui liikmesriikides esineb üldistunud 
puudusi õigusriigi toimimises, sest 
õigusriigi väärtuste austamine on 
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usaldusväärse finantsjuhtimise ja 
tulemusliku ELi-poolse rahastamise oluline 
eeltingimus.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9a) Kooskõlas määrusega (EL) .../... 
[Euroopa taasterahastu] ja selles eraldatud 
vahendite piires tuleks programmi raames 
viia ellu taaste- ja vastupidavuse 
rahastamismeetmeid, et leevendada 
COVID-19 kriisi enneolematut mõju. 
Selliseid lisavahendeid tuleks kasutada nii, 
et oleks tagatud määruses (EL).../... 
[Euroopa taasterahastu] sätestatud 
tähtaegade järgimine.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Käesolevas määruses määratakse 
kindlaks investeeringute liigid, mille 
kulusid õiglase ülemineku fond võib 
toetada. Kõik toetatavad tegevused peaksid 
olema täielikus kooskõlas liidu kliima- ja 
keskkonnaprioriteetidega. Investeeringute 
loetelu peaks sisaldama neid, mis toetavad 
kohalikku majandust ja on pikas 
perspektiivis kestlikud, võttes arvesse kõiki 
rohelise kokkuleppe eesmärke. 
Rahastatavad projektid peaksid toetama 
üleminekut kliimaneutraalsele 
ringmajandusele. Hääbuvate sektorite 
puhul, nagu söel, pruunsöel, turbal ja 
põlevkivil või kõnealuste fossiilkütuste 
kaevandamisel põhinev energiatootmine, 
peaks toetus olema seotud asjaomase 

(10) Käesolevas määruses määratakse 
kindlaks investeeringute liigid, mille 
kulusid õiglase ülemineku fond võib 
toetada. Kõik toetatavad tegevused peaksid 
olema täielikus kooskõlas liidu kliima- ja 
keskkonnaprioriteetidega. Investeeringute 
loetelu peaks sisaldama neid, mis toetavad 
kohalikku majandust ja on pikas 
perspektiivis kestlikud, võttes arvesse kõiki 
rohelise kokkuleppe eesmärke, kaitses, 
säilitades ja suurendades samal ajal liidu 
looduskapitali ning parandades tervist ja 
heaolu keskkonnaga seotud riskide ja 
mõju osas. Rahastatavad projektid peaksid 
toetama üleminekut kliimaneutraalsele 
ringmajandusele. Hääbuvate sektorite 
puhul, nagu söel, pruunsöel, turbal ja 
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tegevuse järkjärgulise lõpetamisega ja 
tööhõive taseme vastava vähendamisega. 
Suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega sektorite 
ümberkujundamiseks tuleks toetusega 
edendada uusi tegevusi, võttes kasutusele 
uusi tehnoloogiaid, uusi protsesse või 
tooteid, mis toovad kaasa heitkoguste 
märkimisväärse vähendamise, kooskõlas 
ELi 2030. aasta kliimaeesmärkide ja 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga aastaks 
2050,13 säilitades ja suurendades samal ajal 
tööhõivet ning vältides keskkonnaseisundi 
halvenemist. Erilist tähelepanu tuleks 
pöörata ka tegevustele, millega 
edendatakse innovatsiooni ja 
teadusuuringuid arenenud ja säästvate 
tehnoloogiate valdkonnas, samuti 
digiteerimise ja ühenduvuse valdkonnas, 
tingimusel et sellised meetmed toetavad 
üleminekut kliimaneutraalsele 
ringmajandusele ja aitavad leevendada 
sellise ülemineku negatiivseid 
kõrvalmõjusid.

põlevkivil või kõnealuste tahkete 
fossiilkütuste kaevandamisel põhinev 
energiatootmine, peaks toetus olema seotud 
asjaomase tegevuse järkjärgulise 
lõpetamisega ja tööhõive taseme vastava 
vähendamisega. Suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega sektorite 
ümberkujundamiseks tuleks toetusega 
edendada uusi tegevusi, võttes kasutusele 
uusi tehnoloogiaid, uusi protsesse või 
tooteid, mis toovad kaasa heitkoguste 
märkimisväärse vähendamise, kooskõlas 
ELi 2030. aasta kliimaeesmärkide ja 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga aastaks 
2050,13 säilitades ja suurendades samal ajal 
tööhõivet ning vältides keskkonnaseisundi 
halvenemist. Toetust tuleks anda ka 
fossiilkütuste väärtusahelatest ja 
kasvuhoonegaasidemahukatest 
tööstusprotsessidest kaudselt sõltuvatele 
sektoritele ja töökohtadele, näiteks 
töötajate ümberõppeks. Erilist tähelepanu 
tuleks pöörata ka tegevustele, millega 
edendatakse innovatsiooni ja 
teadusuuringuid arenenud ja säästvate 
tehnoloogiate valdkonnas, samuti 
digitaliseerimise ja ühenduvuse 
valdkonnas, tingimusel et sellised meetmed 
toetavad üleminekut kliimaneutraalsele 
ringmajandusele ja aitavad leevendada 
sellise ülemineku negatiivseid 
kõrvalmõjusid.

_________________ _________________
13 Nagu on sätestatud komisjoni teatises 
Euroopa Parlamendile, Euroopa 
Ülemkogule, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, 
Regioonide Komiteele ning Euroopa 
Investeerimispangale „Puhas planeet kõigi 
jaoks – Euroopa pikaajaline strateegiline 
visioon, et jõuda jõuka, nüüdisaegse, 
konkurentsivõimelise ja kliimaneutraalse 
majanduseni“, COM(2018) 773 final.

13 Nagu on sätestatud komisjoni teatises 
Euroopa Parlamendile, Euroopa 
Ülemkogule, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, 
Regioonide Komiteele ning Euroopa 
Investeerimispangale „Puhas planeet kõigi 
jaoks – Euroopa pikaajaline strateegiline 
visioon, et jõuda jõuka, nüüdisaegse, 
konkurentsivõimelise ja kliimaneutraalse 
majanduseni“, COM(2018) 773 final.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10a) Õiglase ülemineku fondi tuleks 
kasutada ka selleks, et toetada 
investeeringuid sotsiaal-, haridus-, 
tervishoiu- ja kultuuriprojektidesse, 
tingimusel et nendega luuakse uusi 
töökohti eelkõige piirkondades, mis 
sõltuvad CO2-mahukast majandusest ning 
mida mõjutab struktuuriline üleminek 
ressursitõhusale ja vähese CO2-heitega 
majandusele. Selline investeerimine 
aitaks tagada, et üleminekust mõjutatud 
piirkondades elavatel inimestel oleks 
juurdepääs kvaliteetsetele avalikele 
teenustele ja üldhuviteenustele, et toetada 
sotsiaalselt õiglast üleminekut, millest ei 
jäeta kedagi kõrvale.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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, sealhulgas 
energiaostujõuetusest mõjutatud ja 
määruse (EL) .../... [ESF+] kohaselt kõige 
haavatavamate kodanike kaitsmiseks 
peaks õiglase ülemineku fond hõlmama ka 
mõjutatud töötajate oskuste täiendamist ja 
ümberõpet, et aidata neil kohaneda uute 
töövõimalustega ja saavutada sektorite 
lõikes sooline tasakaal ning pakkuda 
tööotsijatele abi töö otsimisel ja aktiivset 
kaasamist tööturule. Uute kvaliteetsete 
töökohtadega tööhõive netomõju 
tekitamine peaks olema kliimaalase 
ülemineku, õiglase ülemineku 
mehhanismi ja õiglase ülemineku fondi 
üldine eesmärk.
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11a) Vaja on kaasavaid 
poliitikameetmeid ja strateegiaid, et 
vältida ebavõrdsuse süvenemist õiglase 
ülemineku protsessis. Sotsiaalse 
ühtekuuluvuse edendamiseks peaks 
õiglase ülemineku fondi toetuse puhul 
olema juhtpõhimõte edendada soolist 
võrdõiguslikkust, parandada rändajate ja 
pagulaste, noorte ja vanade töötajate ning 
madala kvalifikatsiooniga töötajate 
töötingimusi ning tagada, et kedagi ei 
jäeta kõrvale.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11b) Liikmesriigid ja komisjon peaksid 
tagama selle, et õiglase ülemineku fondi 
rahastatud prioriteetide rakendamine 
aitaks kaasa ELi toimimise lepingu 
artikli 8 kohasele naiste ja meeste vahelise 
võrdsuse austamisele ja selle 
edendamisele. 

Muudatusettepanek 19

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 

(12) Selleks et suurendada üleminekust 
mõjutatud territooriumide majanduslikku 
mitmekesisust ja ümberkorraldamist, 
peaks õiglase ülemineku fond toetama 
tulusaid investeeringuid VKEdesse. 
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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 
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.

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 ning need peaksid 
olema kestlikud ja kooskõlas 
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, 
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 lõikes 3 loetletud 
kõikide kategooriate tähenduses. Tulusad 
investeeringud ettevõtetesse ei tohiks 
moonutada ettevõtetevahelist konkurentsi.

_________________ _________________
14 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. 
oktoobri 2003. aasta direktiiv 2003/87/EÜ, 

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

millega luuakse ühenduses 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
kauplemise süsteem ja muudetakse 
nõukogu direktiivi 96/61/EÜ (ELT L 275, 
25.10.2003, lk 32).

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12a) ELi riigiabi reeglid peavad olema 
paindlikud, et üleminekupiirkonnad 
saaksid meelitada ligi erainvesteeringuid. 
Seepärast peaks komisjon uute suuniste 
koostamisel võtma arvesse ka 
struktuurimuutustega seotud probleeme 
asjaomastes piirkondades, tagades samas 
ausa konkurentsi siseturul. Riigiabi 
reeglid peaksid võimaldama kõigil õiglase 
ülemineku fondist abi saavatel 
piirkondadel varases järgus tegelda 
tõhusalt töökohtade kadumise ohuga. 
Kohaldatavates reeglites tuleks 
võimaldada piisavat paindlikkust, 
sõltumata abistatava piirkonna staatusest.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Selleks et tagada õiglase ülemineku 
fondi vahendite kavandamise paindlikkus 
tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi raames, peaks 
olema võimalik ette valmistada iseseisev 
õiglase ülemineku fondi programm või 
kavandada õiglase ülemineku fondi 
vahendeid Euroopa Regionaalarengu 
Fondist (ERF), Euroopa Sotsiaalfond+-st 
(ESF+) või Ühtekuuluvusfondist toetatava 

(13) Selleks et tagada õiglase ülemineku 
fondi vahendite kavandamise paindlikkus 
ja sidusus tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi raames, peaksid 
liimesriigid kavandama tihedas koostöös 
kohalike ja piirkondlike ametiasutuste 
ning sotsiaalpartneritega õiglase 
ülemineku fondi vahendeid Euroopa 
Regionaalarengu Fondist (ERF), Euroopa 
Sotsiaalfond+-st (ESF+) või 
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programmi raames ühe või mitme 
sihtotstarbelise prioriteedi raames. 
Vastavalt määruse (EL) [uus ühissätete 
määrus] artiklile 21a tuleks õiglase 
ülemineku fondi vahendeid suurendada 
ERFist ja ESF+-st saadava täiendava 
rahastamisega. ERFist ja ESF+-st 
ümberpaigutatud asjaomased summad 
peaksid olema kooskõlas õiglase 
ülemineku territoriaalsetes kavades 
sätestatud tegevuste liikidega.

Ühtekuuluvusfondist toetatava programmi 
raames ühe või mitme sihtotstarbelise 
prioriteedi raames. Vastavalt määruse (EL) 
[uus ühissätete määrus] artiklile 21a võib 
õiglase ülemineku fondi vahendeid 
vabatahtlikkuse alusel suurendada ERFist 
ja ESF+-st saadava täiendava 
rahastamisega, kui selline vastastikune 
täiendavus on põhjendatud ega piira 
nende eesmärkide saavutamist, milleks 
ERF ja ESF+ on mõeldud. Alternatiivina 
võiks ette valmistada iseseisva õiglase 
ülemineku fondi programmi, kui see on 
objektiivsetel asjaoludel põhjendatud.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13a)  ERFist ja ESF+-st 
ümberpaigutatud summad peaksid olema 
kooskõlas õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades sätestatud 
tegevuste liikidega. 

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13b) Õiglase ülemineku fondi vahendite 
rakendamine peaks vähendama 
halduskoormust ning fondist abisaajate ja 
kõigi asjaomaste osalejate kulusid 
vastavalt määrusega (EL) .../... [uus 
ühissätete määrus] kasutusele võetud 
lihtsustamismeetmetele.

Muudatusettepanek 24
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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 
rakendamisest konkreetsel territooriumil, et 
saavutada kliimaneutraalne majandus. 
Sellega seoses koostavad liikmesriigid 
tihedas koostöös kõigi 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. Lisaks peaksid 
õiglase ülemineku territoriaalsed kavad 
olema kooskõlas määruse (EL).../... [uus 
ühissätete määrus] artiklis [23] osutatud 
asjakohaste territoriaalsete strateegiatega, 
sealhulgas aruka spetsialiseerumise 
strateegiatega (S3), riiklike energia- ja 
kliimakavadega ning Euroopa 
sotsiaalõiguste sambaga, et kujundada 
õiglase ülemineku fondi ja see rakendada, 
mis seisneb kohalike, piirkondlike, riiklike 
ja liidu jõupingutuste strateegilises 
koordineerimises piirkondade majanduse 
mitmekesistamise eesmärgil, tagades 
samas õiglase ja ausa ülemineku.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14a) Selleks et ökoloogiline üleminek 
oleks edukas, peaksid kõik liikmesriigid 
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heaks kiitma liidu kliimaneutraalsuse 
eesmärgi aastaks 2050. Liikmesriigid, kes 
ei ole võtnud kohustust seda eesmärki 
täita, peaksid saama õiglase ülemineku 
fondist neile eraldatud vahenditele vaid 
osalise juurdepääsu. Sellisel juhul tuleks 
eelistada nende liikmesriikide piirkondi, 
kes on võtnud kohustuse see eesmärk ellu 
viia.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Õiglase ülemineku territoriaalsetes 
kavades tuleks kindlaks määrata kõige 
negatiivsemalt mõjutatud territooriumid, 
kuhu õiglase ülemineku fondi toetus tuleks 
koondada, ning kirjeldada konkreetseid 
meetmeid, mida tuleb võtta 
kliimaneutraalse majanduse saavutamiseks, 
eelkõige seoses fossiilkütuste tootmist või 
muid suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega tegevusi hõlmavate 
rajatiste ümberkorraldamise või 
sulgemisega. Need territooriumid peaksid 
vastama NUTS 3. tasandi piirkondadele 
või olema nende osad. Kavades tuleks 
üksikasjalikult kirjeldada nende 
territooriumide probleeme ja vajadusi ning 
määrata kindlaks vajalikud tegevused 
viisil, mis tagab kliimamuutustele 
vastupanuvõimelise ning 
kliimaneutraalsusele üleminekuga ja 
rohelise kokkuleppe eesmärkidega 
kokkusobiva majandustegevuse ühtse 
arengu. Õiglase ülemineku fondist peaksid 
rahalist toetust saama ainult need 
investeeringud, mis on kooskõlas 
üleminekukavadega. Õiglase ülemineku 
territoriaalsed kavad peaksid olema osa 
programmidest (mida toetavad olenevalt 
asjaoludest kas ERF, ESF+, 
Ühtekuuluvusfond või JTF), mille 

(15) Õiglase ülemineku territoriaalsetes 
kavades tuleks kindlaks määrata kõige 
negatiivsemalt mõjutatud territooriumid, 
kuhu õiglase ülemineku fondi toetus tuleks 
koondada, ning kirjeldada konkreetseid 
meetmeid, mida tuleb võtta 
kliimaneutraalse majanduse saavutamiseks, 
tööhõive suurendamiseks ja 
keskkonnaseisundi halvenemise 
ärahoidmiseks, eelkõige seoses 
fossiilkütuste tootmist või muid suure 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tegevusi hõlmavate rajatiste 
ümberkorraldamise või sulgemisega. Need 
territooriumid tuleks täpselt kindlaks 
määrata ja need peaksid olema suuremate 
üksuste, nagu NUTS 3. tasandi 
piirkondade osad või vastama neile. 
Kavades tuleks üksikasjalikult kirjeldada 
nende territooriumide probleeme ja 
vajadusi ning määrata kindlaks vajalikud 
tegevused viisil, mis tagab 
kliimamuutustele vastupanuvõimelise ning 
kliimaneutraalsusele üleminekuga ja 
rohelise kokkuleppe eesmärkidega 
kokkusobiva majandustegevuse ühtse 
arengu. Kavades tuleks üksikasjalikult 
kirjeldada koostoimet muude asjakohaste 
liidu programmide ja õiglase ülemineku 
mehhanismi sammaste ja vajaduse korral 
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komisjon on heaks kiitnud. moderniseerimisfondiga ning nende 
vastastikust täiendavust, et tegelda 
kindlakstehtud 
arenguvajadustega. Õiglase ülemineku 
fondist peaksid rahalist toetust saama ainult 
need investeeringud, mis on kooskõlas 
üleminekukavadega. Õiglase ülemineku 
territoriaalsed kavad peaksid olema osa 
programmidest (mida vajaduse korral 
toetavad olenevalt asjaoludest kas ERF, 
ESF+, Ühtekuuluvusfond või JTF), mille 
komisjon on heaks kiitnud. Komisjon 
peaks andma liikmesriikide taotluse alusel 
tehnilist abi, kui neil ei ole vajalikku 
haldussuutlikkust või kui neil on raskusi 
õiglase ülemineku territoriaalsete kavade 
väljatöötamisega.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15a) Võttes arvesse äärmiselt suuri 
jõupingutusi, mida VKEd peavad tegema 
COVID-19 kriisi tagajärgedega 
võitlemisel, tuleks kohalikke, 
piirkondlikke ja siseriiklikke ametiasutusi, 
ettevõtteid ja muid õiglase ülemineku 
fondist rahastamist taotlevaid üksusi 
abistada sellega, et luuakse sihipärase 
toetuse võimaldamiseks selge, terviklik ja 
kergesti kasutatav taotlemis- ja 
aruandlusprotsess.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Selleks et suurendada õiglase 
ülemineku fondi vahendite kasutamise 
tulemustele orienteeritust, peaks 

(16) Selleks et tagada õiglase ülemineku 
fondi vahendite kasutamisel soovitud 
tulemuste saamine, peaks komisjonil 
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komisjonil kooskõlas proportsionaalsuse 
põhimõttega olema võimalik kohaldada 
finantskorrektsioone, kui õiglase 
ülemineku fondi erieesmärgi 
saavutamiseks seatud eesmärgid on suures 
ulatuses saavutamata.

kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega 
olema võimalik kohaldada 
finantskorrektsioone, kui õiglase 
ülemineku fondi erieesmärgi 
saavutamiseks seatud eesmärgid on suures 
ulatuses saavutamata.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Selleks et kehtestada õiglase 
ülemineku fondile asjakohane 
finantsraamistik, tuleks komisjonile anda 
rakendamisvolitused, et kehtestada 
eraldiste jaotus liikmesriikide ja aastate 
kaupa vastavalt I lisale.

(18) Selleks et kehtestada õiglase 
ülemineku fondile asjakohane 
finantsraamistik, tuleks komisjonile anda 
delegeeritud volitused, et kehtestada 
eraldiste jaotus liikmesriikide ja aastate 
kaupa vastavalt I lisale.

Muudatusettepanek 30

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 
territooriume, mis seisavad silmitsi tõsiste 
sotsiaal-majanduslike ja geograafiliste 
probleemidega, mis on seotud 2050. 
aastaks liidu kliimaneutraalsele 
majandusele ülemineku protsessiga.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlas määruse (EL) [uus ühissätete 
määrus] artikli [4 lõike 1] teise lõiguga 
aitab õiglase ülemineku fond kaasa ühtsele 

Kooskõlas määruse (EL) [uus ühissätete 
määrus] artikli [4 lõike 1] teise lõiguga 
aitab õiglase ülemineku fond kaasa ühtsele 
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erieesmärgile „võimaldada piirkondadel ja 
inimestel tegeleda kliimaneutraalsele 
majandusele ülemineku sotsiaalsete, 
majanduslike ja keskkonnamõjudega“.

erieesmärgile „võimaldada piirkondadel ja 
inimestel tegeleda kliimaneutraalsele 
majandusele ülemineku sotsiaalsete, 
majanduslike ja keskkonnamõjudega“. 
Investeeringute eesmärk peaks olema 
leevendada üleminekust tingitud 
töökohtade kaotust, toetades 
ümberkorraldamist ja uute töökohtade 
loomist.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi raames on 
eelarveliste kulukohustuste täitmiseks 
ajavahemikul 2021–2027 ette nähtud 7,5 
miljardit eurot (2018. aasta hindades) 
õiglase ülemineku fondi vahendeid, mida 
võib suurendada vastavalt vajadusele liidu 
eelarvest eraldatud lisavahenditega ja 
muude vahenditega kooskõlas 
kohaldatava alusaktiga.

Tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi raames on 
eelarveliste kulukohustuste täitmiseks 
ajavahemikul 2021–2027 lisaks ette nähtud 
25 000 000 eurot (2018. aasta hindades) 
õiglase ülemineku fondi vahendeid. 
Õiglase ülemineku fondi 
rahastamispaketti on võimalik ka 
suurendada liikmesriikide vabatahtlike 
maksete ja muude vahendite abil vastavalt 
kohaldatavale alusaktile ning see kujutab 
endast sihtotstarbelist välistulu lisaks 
finantsmääruse artikli 21 lõike 2 punktis 
a sätestatud juhtudele.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

0,35 % esimeses lõigus osutatud summast 
eraldatakse komisjoni algatusel antavaks 
tehniliseks abiks.

Vähemalt 0,35 % esimeses lõigus osutatud 
summast eraldatakse komisjoni algatusel 
antavaks tehniliseks abiks ning seda osa 
võib liikmesriigi taotlusel suurendada, 
lähtuvalt konkreetsest õiglase ülemineku 
territoriaalsest kavast.
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Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võtab rakendusaktiga 
vastu otsuse, milles sätestatakse vahendite 
iga-aastane jaotus, sh kõigi lõikes 2 
osutatud täiendavate vahendite jaotus 
liikmesriikide vahel vastavalt I lisas 
sätestatud metoodikale.

3. Komisjonile antakse õigus võtta 
artikli 10 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte käesoleva määruse 
täiendamiseks otsusega, milles 
sätestatakse vahendite iga-aastane jaotus, 
sh kõigi lõikes 2 osutatud täiendavate 
vahendite jaotus liikmesriikide vahel 
vastavalt I lisas sätestatud metoodikale. 

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriikide puhul, kes ei ole veel 
kohustunud täitma liidu 
kliimaneutraalsuse eesmärki 2050. 
aastaks, on juurdepääs piiratud ühe 
kolmandikuga nende riiklikest eraldistest 
(„külmutamata osa“) ning ülejäänud 
kaks kolmandikku („külmutatud osa“) 
tehakse kättesaadavaks pärast sellise 
kohustuse võtmist. Sellisel juhul on 
piirkondadel, kes kohustuvad seda 
eesmärki ellu viima, eelisjuurdepääs 
riikliku eraldise külmutatud osale.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandina määruse (EL) [uus 
ühissätete määrus] artiklist [21a] ei nähta 
selliste lõikes 2 osutatud täiendavate 

välja jäetud
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vahendite puhul, mis on õiglase 
ülemineku fondile liidu eelarvest või 
muudest vahenditest eraldatud, ette 
täiendavat toetust ERFist või ESF+-st.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 a – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vahendid Euroopa taasterahastust

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 a – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse (EL) ).../... [ERI] artiklis 2 
osutatud meetmeid rakendatakse õiglase 
ülemineku fondi raames summaga 30 000 
000 000 eurot (2018. aasta hindades) 
kõnealuse määruse artikli 3 lõike 2 punkti 
a alapunktis vi osutatud summast, kui 
artikli 4 lõigetes 3, 4 ja 8 ei ole sätestatud 
teisiti.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 a – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda summat käsitatakse artikli 3 lõikes 2 
osutatud muude vahenditena ja seda 
peetakse sihtotstarbeliseks välistuluks 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL, Euratom) 
2018/10461a artikli 21 lõikele 5. 
Need eraldatakse lisaks artiklis 3 
sätestatud koguvahenditele eelarveliste 
kulukohustuste jaoks tööhõivesse ja 
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majanduskasvu investeerimise eesmärgi 
raames aastateks 2021–2024 järgmiselt:
– 2021: 7 495 797 242 eurot; 
– 2022: 7 496 636 094 eurot; 
– 2023: 7 496 371 621 eurot; 
– 2024: 7 495 899 220 eurot.
____________________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
18. juuli 2018. aasta määrus (EL, 
Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu 
üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantsreegleid ja millega muudetakse 
määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) 
nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) 
nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) 
nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) 
nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL 
ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, 
Euratom) nr 966/2012 (ELT L 193, 
30.7.2018, lk 1).

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 a – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks eraldatakse esimeses lõigus 
osutatud vahenditest halduskuludeks 15 
295 823 eurot 2018. aasta hindades.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vähemalt 0,35 % esimeses lõigus 
osutatud summast eraldatakse komisjoni 
algatusel antavaks tehniliseks abiks ning 
seda osa võib liikmesriigi taotlusel 
suurendada, lähtuvalt konkreetsest 
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õiglase ülemineku territoriaalsest kavast.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 osutatud summa jaotus 
aastate ja liikmesriikide kaupa lisatakse 
artikli 3 lõikes 3 osutatud komisjoni 
otsusesse vastavalt I lisas sätestatud 
metoodikale.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 a – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandina finantsmääruse artikli 
14 lõikest 3 kohaldatakse lõikes 1 
osutatud vahenditel põhinevate 
eelarveliste kulukohustuste suhtes 
määruse (EL) [uus ühissätete määrus] 
VII jaotise IV peatükis sätestatud 
kulukohustustest vabastamise norme. 
Erandina finantsmääruse artikli 12 lõike 
4 punktist c ei kasutata neid vahendeid 
jätkuprogrammi või -meetme jaoks.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Õiglase ülemineku fondist 
toetatakse üksnes tegevusi, mis on otseselt 
seotud artiklis 2 sätestatud erieesmärgiga, 
ja mis aitavad kaasa artikli 7 kohaselt 
kehtestatud õiglase ülemineku 

1. Õiglase ülemineku fondist 
toetatakse üksnes tegevusi, mis on otseselt 
seotud artiklis 2 sätestatud erieesmärgiga, 
ja mis aitavad kaasa artikli 7 kohaselt 
kehtestatud õiglase ülemineku 
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territoriaalsete kavade rakendamisele. territoriaalsete kavade rakendamisele. 
Õiglase ülemineku fondi vahendid on 
täiendavad ega asenda ERFist, ESF+-ist 
või muudest liidu programmidest 
toetatavaid tegevusi.

Muudatusettepanek 45

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tulusad investeeringud VKEdesse, 
sealhulgas idufirmadesse, mis toovad 
kaasa majanduse mitmekesistamise ja 
ümberkorraldamise;

a) tulusad ja kestlikud investeeringud, 
eeskätt VKEdesse ja idufirmadesse, mis 
toovad kaasa inimväärsete ja kestlike 
töökohtade loomise ning majanduse 
mitmekesistamise ja ümberkorraldamise;

Muudatusettepanek 46

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) investeeringud uute ettevõtete 
loomisse, sealhulgas 
ettevõtlusinkubaatorite ja 
konsultatsiooniteenuste kaudu;

b) investeeringud uute ettevõtete 
loomisse, juba olemasolevate ettevõtete 
mitmekesistamisse ja alternatiivsesse 
kestlikku majandustegevusse, sealhulgas 
ettevõtlusinkubaatorite ja 
konsultatsiooniteenuste kaudu;

Muudatusettepanek 47

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) investeeringud teadus- ja 
innovatsioonitegevusse ning 
kõrgtehnoloogiale ülemineku edendamine;

c) investeeringud teadus- ja 
innovatsioonitegevusse, sh 
teadusasutustesse ja ülikoolidesse, ning 
kõrgtehnoloogiale ülemineku ja selle 
kasutuselevõtu edendamine;
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Muudatusettepanek 48

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) investeeringud selliste 
transpordisüsteemide edendamisse, mis 
parandavad linnalist liikumiskeskkonda 
ja muudavad selle kestlikumaks, 
sealhulgas arukate tehnoloogiliste 
lahenduste kasutamise abil;

Muudatusettepanek 49

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, eelkõige juhul kui 
nõudlusega seotud meetmed ei ole 
piisavad, taskukohase puhta ja kestliku 
energia tehnoloogia ja taristu 
kasutuselevõttu, CO2-mahukast energiast 
sõltuvuse ja kütteostuvõimetuse 
vähendamisse, kasvuhoonegaaside heite 
vähendamisse, sealhulgas investeeringud 
kestlikku transporti ja taristusse, 
sealhulgas elektrifitseerimise ja 
biokütuste kasutamise edendamisse, ning 
investeeringud sihtotstarbelistesse 
energiatõhususe meetmetesse ja 
taastuvenergiasse;

Muudatusettepanek 50

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) investeeringud energiatõhususse 
ja taastuvenergiasse, sealhulgas 
investeeringud kaugküttesse;
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Muudatusettepanek 51

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) investeeringud digitaliseerimisse ja 
digitaalsesse ühenduvusse;

e) investeeringud digitaliseerimisse ja 
digitaalsesse ühenduvusse, sealhulgas 
kiiretesse võrkudesse, nagu kiudoptilised 
kaablid kodumajapidamistele saartel, 
äärealadel, maapiirkondades ja hõredalt 
asustatud piirkondades; 

Muudatusettepanek 52

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) investeeringud asjaomaste kohtade 
taastamisse ja saastest puhastamisse, 
maapinna korrastamisse ja otstarbe 
muutmist käsitlevatesse projektidesse;

f) investeeringud asjaomaste kohtade 
taastamisse ja saastest puhastamisse, 
maapinna korrastamisse ja otstarbe 
muutmist käsitlevatesse projektidesse, 
tagades samas „saastaja maksab“ 
põhimõtte järgimise;

Muudatusettepanek 53

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) investeeringud sotsiaalsesse 
taristusse ja avalike üldhuviteenuste 
arendamisse;

Muudatusettepanek 54

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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h) töötajate oskuste täiendamine ja 
ümberõpe;

h) töötajate ja tööotsijate, eelkõige 
alakasutatud või madala haridustasemega 
töötajate oskuste täiendamine ja ümberõpe;

Muudatusettepanek 55

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) tööotsijatele tööotsingualase abi 
pakkumine;

i) aktiivne tööturu- ja oskuste 
poliitika, mille keskmes on tulevikku 
suunatud sektorid ja tööhõive, ning 
tööotsijatele tööotsingualase abi 
pakkumine;

Muudatusettepanek 56

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) tööotsijate aktiivne kaasamine; j) tööotsijate aktiivne kaasamine, tagades 
võrdse juurdepääsu ja soolise 
võrdõiguslikkuse;

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks võib õiglase ülemineku fondist 
toetada ELi toimimise lepingu artikli 107 
lõike 3 punktide a ja c kohaselt 
eritoetuspiirkondadena määratletud 
piirkondades tulusaid investeeringuid 
muudesse ettevõtetesse kui VKEd, 
tingimusel et sellised investeeringud on 
heaks kiidetud osana õiglase ülemineku 
territoriaalsest kavast, mis põhineb artikli 7 
lõike 2 punktiga h nõutaval teabel. Sellised 
investeeringud on toetuskõlblikud üksnes 
juhul, kui need on vajalikud õiglase 
ülemineku territoriaalse kava 

Lisaks võib õiglase ülemineku fondist 
toetada kõiki ELi toimimise lepingu 
artikli 107 lõikes 3 loetletud kategooriate 
tulusaid investeeringuid muudesse 
ettevõtetesse kui VKEd, tingimusel et 
sellised investeeringud on heaks kiidetud 
osana õiglase ülemineku territoriaalsest 
kavast, mis põhineb artikli 7 lõike 2 
punktiga h nõutaval teabel. Sellised 
investeeringud on toetuskõlblikud üksnes 
juhul, kui need on vajalikud õiglase 
ülemineku territoriaalse kava 
rakendamiseks.
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rakendamiseks.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) komisjoni määruse (EL) nr 
651/201416 artikli 2 punktis 18 määratletud 
raskustes olevaid ettevõtjaid;

c) komisjoni määruse (EL) nr 
651/201416 artikli 2 punktis 18 määratletud 
raskustes olevaid ettevõtjaid, välja arvatud 
ettevõtjad, kes võivad saada toetust 
keskkonnahoidlike investeeringute, uue 
tehnoloogia ja taristu jaoks, mis võivad 
aidata vähendada heitkoguseid ja 
suurendada energiatõhusust ja/või 
energia tootmist taastuvatest 
energiaallikatest;

_____________________ _______________________
16 Komisjoni 17. juuni 2014. aasta määrus 
(EL) nr 651/2014 aluslepingu artiklite 107 
ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat 
liiki abi tunnistatakse siseturuga 
kokkusobivaks (ELT L 187, 26.6.2014, lk 
1).

16 Komisjoni 17. juuni 2014. aasta määrus 
(EL) nr 651/2014 aluslepingu artiklite 107 
ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat 
liiki abi tunnistatakse siseturuga 
kokkusobivaks (ELT L 187, 26.6.2014, lk 
1).

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) investeeringuid lairibataristusse 
piirkondades, kus on vähemalt kaks 
samaväärse kategooria lairibavõrku.

e) investeeringuid lairibataristusse 
piirkondades, kus on vähemalt kaks 
samaväärse kategooria lairibavõrku. Seda 
erandit ei kohaldata saartele, äärealadele 
ja hõredalt asustatud piirkondadele, kus 
üksikmajapidamisteni jõudmiseks on vaja 
eraldi uut kiiret taristut.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Õiglase ülemineku fondi vahendid 
kavandatakse nende piirkondade 
kategooriate jaoks, kus asjaomased 
territooriumid asuvad, võttes aluseks 
õiglase ülemineku territoriaalsed kavad, 
mis on kehtestatud kooskõlas artikliga 7 ja 
mille komisjon on programmi või 
programmi muutmise osana heaks kiitnud. 
Vahendid kavandatakse eraldada ühe või 
mitme eriprogrammi või programmi ühe 
või mitme prioriteedi raames.

Õiglase ülemineku fondi vahendid 
kavandatakse nende piirkondade 
kategooriate jaoks, kus asjaomased 
territooriumid asuvad, võttes aluseks 
õiglase ülemineku territoriaalsed kavad, 
mis on kehtestatud kooskõlas artikliga 7 ja 
mille komisjon on programmi või 
programmi muutmise osana heaks kiitnud. 
Vahendid kavandatakse eraldada selliste 
programmide ühe või mitme prioriteedi 
raames, mida toetatakse Euroopa 
Regionaalarengu Fondist (ERF), 
Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) või 
Ühtekuuluvusfondist, või ühe või mitme 
eriprogrammi raames, kui see on 
objektiivsetel asjaoludel põhjendatud.

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Õiglase ülemineku fondi vahendid 
kavandatakse kooskõlas määruse 
(EL).../... [uus ühissätete määrus] 
artikliga [6] ja see tagab NUTS 2. või 
NUTS 3. tasandi sihtterritooriumide 
ametiasutuste vahetu kaasamise, nimelt 
vahendite eraldamisega piirkondlike 
programmide kaudu, kui sellised 
programmid on olemas, või see toimub 
määruse (EL).../... [uus ühissätete 
määrus] artiklites [22-28] sätestatud 
integreeritud territoriaalsete vahendite 
kasutamise abil.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon kiidab asjaomases õiglase 
ülemineku territoriaalses kavas sisalduva 
programmi heaks üksnes juhul, kui 
üleminekuprotsessist kõige negatiivsemalt 
mõjutatud territooriumide 
kindlaksmääramine on nõuetekohaselt 
põhjendatud ja asjaomane õiglase 
ülemineku territoriaalne kava on kooskõlas 
asjaomase liikmesriigi riikliku energia- ja 
kliimakavaga.

Komisjon kiidab asjaomases õiglase 
ülemineku territoriaalses kavas sisalduva 
programmi heaks üksnes juhul, kui 
üleminekuprotsessist kõige negatiivsemalt 
mõjutatud territooriumide 
kindlaksmääramine on nõuetekohaselt 
põhjendatud ja asjaomane õiglase 
ülemineku territoriaalne kava on kooskõlas 
asjaomase liikmesriigi riikliku energia- ja 
kliimakavaga, samuti asjaomaste kehtivate 
piirkondlike ja kohalike strateegiatega.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Õiglase ülemineku fondi prioriteet 
või prioriteedid hõlmavad õiglase 
ülemineku fondi vahendeid, mis koosnevad 
õiglase ülemineku fondi kogueraldisest või 
osalisest eraldisest liikmesriikidele ning 
määruse (EL) [uus ühissätete määrus] 
artikli [21a] kohaselt üle kantud 
vahenditest. Õiglase ülemineku fondi 
prioriteedile üle kantavate ERFi ja ESF+ 
vahendite kogusumma peab olema 
vähemalt poolteist korda suurem kui 
õiglase ülemineku fondist sellele 
prioriteedile antava toetuse summa, kuid 
ei ületa kõnealust summat üle kolme 
korra.

2. Õiglase ülemineku fondi prioriteet 
või prioriteedid võivad hõlmata õiglase 
ülemineku fondi vahendeid, mis koosnevad 
õiglase ülemineku fondi kogueraldisest 
liikmesriikidele ning määruse (EL) [uus 
ühissätete määrus] artikli [21a] kohaselt 
vabatahtlikult üle kantud vahenditest. 
ERFi ja ESF+-i vahendite kogueraldis, 
mis on vabatahtlikult õiglase ülemineku 
fondi prioriteedile üle kantud, ei tohi 
ohustada ERFi ja ESF+-i prioriteetide 
piisavat rahastamist. Ülekantavad 
vahendid ei tohi ületada 20 % 
liikmesriigile ERFist ja ESF+-ist algselt 
eraldatud vahenditest ega ületada 60 % 
õiglase ülemineku fondi prioriteedist 
antava toetuse summast.

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid koostavad koos 1. Liikmesriigid koostavad täielikus 
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asjaomaste territooriumide vastavate 
ametiasutustega ühe õiglase ülemineku 
territoriaalse kava või mitu õiglase 
ülemineku territoriaalset kava, mis 
hõlmavad üht või mitut mõjutatud 
territooriumi, mis vastavad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 
1059/2003 (mida on muudetud komisjoni 
määrusega (EL) nr 868/2014)17 kehtestatud 
ühise statistiliste territoriaalüksuste 
liigituse 3. tasandile (edaspidi „NUTS 3. 
tasandi piirkonnad“) või selle osadele, 
vastavalt II lisas esitatud vormile. 
Territooriumid peavad olema sellised, mis 
on ülemineku majandusliku ja sotsiaalse 
mõju tõttu kõige negatiivsemalt mõjutatud, 
eelkõige seoses eeldatava töökohtade 
kaotamisega fossiilkütuse tootmises ja 
kasutamises ning suurima 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tööstusrajatiste tootmisprotsesside 
ümberkujundamise vajadusega.

kooskõlas partnerluse põhimõttega koos 
kõigi asjaomaste territooriumide vastavate 
eelkõige kohaliku ja piirkondliku tasandi 
ametiasutuste ja sotsiaalpartneritega 
vastavalt määruse (EL).../... [uus 
ühissätete määrus] artiklile [6] ühe õiglase 
ülemineku territoriaalse kava või mitu 
õiglase ülemineku territoriaalset kava, mis 
hõlmavad üht või mitut mõjutatud 
territooriumi, mis võivad olla osa 
suuremast tasandist või vastavad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 
1059/2003 (mida on muudetud komisjoni 
määrusega (EL) nr 868/2014)17 kehtestatud 
ühise statistiliste territoriaalüksuste 
liigituse 3. tasandile (edaspidi „NUTS 3. 
tasandi piirkonnad“) või selle osadele, 
vastavalt II lisas esitatud vormile. 
Territooriumid peavad olema sellised, mis 
on ülemineku majandusliku ja sotsiaalse 
ning tööturumõju tõttu kõige 
negatiivsemalt mõjutatud, eelkõige seoses 
eeldatava töökohtade kaotamisega 
fossiilkütuse tootmises ja kasutamises ning 
suurima kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega tööstusrajatiste 
tootmisprotsesside ümberkujundamise 
vajadusega. Sihtalade kindlakstegemiseks 
ja nendevahelise rahastamise jaotuse 
kindlaksmääramiseks kasutatakse 
objektiivseid ja läbipaistvaid kriteeriume. 
Kui liikmesriik seda taotleb, annab 
komisjon tehnilist abi õiglase ülemineku 
territoriaalse kava väljatöötamiseks.

_________________ _________________
17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mail 
2003. aasta määrus (EÜ) nr 1059/2003, 
millega kehtestatakse ühine statistiliste 
territoriaalüksuste liigitus (NUTS) (ELT 
L 154, 21.6.2003, lk 1).

17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mail 
2003. aasta määrus (EÜ) nr 1059/2003, 
millega kehtestatakse ühine statistiliste 
territoriaalüksuste liigitus (NUTS) (ELT 
L 154, 21.6.2003, lk 1).

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) hinnang, mis antakse kõige 
negatiivsemalt mõjutatud territooriumide 
üleminekuprobleemidele, sealhulgas 
kliimaneutraalsele majandusele ülemineku 
sotsiaalne, majanduslik ja keskkonnamõju, 
ning milles tehakse kindlaks mõjutatud 
töökohtade ja kaotatavate töökohtade 
võimalik arv, arenguvajadused ja -
eesmärgid 2030. aastaks, mis on seotud 
suure kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tegevusalade ümberkujundamise või 
lõpetamisega kõnealustel territooriumidel;

c) hinnang, mis antakse kõige 
negatiivsemalt mõjutatud territooriumide 
üleminekuprobleemidele, sealhulgas 
täielikult taastuvatel energiaallikatel 
põhinevale, väga ressursi- ja 
energiatõhusale, kliimaneutraalsele 
majandusele ülemineku sotsiaalne, 
majanduslik ja keskkonnamõju ning 
lisakasu, mis puudutab eelkõige tervist ja 
heaolu, ning milles tehakse kindlaks 
mõjutatud töökohtade ja kaotatavate 
töökohtade võimalik arv ning võimalikud 
loodavad töökohad, arenguvajadused ja -
eesmärgid 2030. aastaks, mis on seotud 
suure kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tegevusalade ümberkujundamise või 
lõpetamisega kõnealustel territooriumidel;

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) kirjeldus selle kohta, milline on 
õiglase ülemineku fondi toetuse eeldatav 
panus kliimaneutraalsele majandusele 
ülemineku sotsiaalse, majandusliku ja 
keskkonnamõjuga tegelemisel;

d) kirjeldus selle kohta, kuidas aitab 
õiglase ülemineku fondi toetus eeldatavasti 
lahendada sotsiaalseid, majandus- ja 
keskkonnaprobleeme ning kasutada 
võimalusi, mis kaasnevad üleminekuga 
täielikult taastuvatel energiaallikatel 
põhinevale, väga ressursi- ja 
energiatõhusale, kliimaneutraalsele 
ringmajandusele, ning kavandatud 
meetmete üksikasjalik loetelu;

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) koostoime ja vastastikune 
täiendavus muude liidu programmide ja 

j) koostoime ja vastastikune 
täiendavus muude liidu programmide ja 
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õiglase ülemineku mehhanismi 
sammastega, et tegeleda kindlakstehtud 
arenguvajadustega.

õiglase ülemineku mehhanismi sammaste 
ning vajaduse korral 
moderniseerimisfondiga, et tegeleda 
kindlakstehtud arenguvajadustega kavaga 
hõlmatud territooriumil.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Õiglase ülemineku territoriaalsete 
kavade ettevalmistamisse ja rakendamisse 
kaasatakse asjaomased partnerid kooskõlas 
määruse (EL) [uus ühissätete määrus] 
artikliga [6].

3. Õiglase ülemineku territoriaalsete 
kavade ettevalmistamisse ja rakendamisse 
kaasatakse kõik asjaomased partnerid 
kooskõlas määruse (EL) [uus ühissätete 
määrus] artikliga [6] ja asjaomased 
sidusrühmad käesoleva artikli lõikes 1 
osutatud mõjutatud territooriumide 
geograafilisel tasandil, vastavalt alt üles 
lähenemisviisile.

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 7 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Õiglase ülemineku territoriaalsed kavad 
peavad olema kooskõlas määruse (EL) [uus 
ühissätete määrus] artiklis [23] osutatud 
territoriaalsete strateegiatega, asjaomaste 
aruka spetsialiseerumise strateegiatega, 
riiklike energia- ja kliimakavadega ning 
Euroopa sotsiaalõiguste sambaga.

Õiglase ülemineku territoriaalsed kavad 
peavad olema kooskõlas määruse (EL) [uus 
ühissätete määrus] artiklis [23] osutatud 
territoriaalsete strateegiatega, asjaomaste 
aruka spetsialiseerumise strateegiatega, 
milles soovitatavalt määratakse kindlaks 
prioriteetide raamistik ja 
rakendamisprotsessid, riiklike energia- ja 
kliimakavadega ning Euroopa 
sotsiaalõiguste sambaga, samuti kehtivate 
piirkondlike ja kohalike strateegiatega.

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 8 lõikes 4 osutatud õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile määramata ajaks alates 
[käesoleva määruse jõustumise 
kuupäevast].

2. Artikli 3 lõikes 3 ja artikli 8 lõikes 
4 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte antakse komisjonile määramata 
ajaks alates [käesoleva määruse jõustumise 
kuupäevast].

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament ja nõukogu 
võivad artikli 8 lõikes 4 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 
nimetatud volituste delegeerimine. Otsus 
jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu 
võivad artikli 3 lõikes 3 ja artikli 8 lõikes 4 
osutatud volituste delegeerimise igal ajal 
tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 
lõpetatakse otsuses nimetatud volituste 
delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas või otsuses nimetatud 
hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust.

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Artikli 8 lõike 4 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
teatavakstegemist esitanud selle suhtes 
vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on enne selle tähtaja möödumist 
komisjonile teatanud, et nad ei esita 
vastuväidet. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse seda 

6. Artikli 3 lõike 3 ja artikli 8 lõike 4 
alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt 
jõustub üksnes juhul, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu 
jooksul pärast õigusakti Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
teatavakstegemist esitanud selle suhtes 
vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on enne selle tähtaja möödumist 
komisjonile teatanud, et nad ei esita 
vastuväidet. Euroopa Parlamendi või 
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tähtaega kahe kuu võrra. nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega kahe kuu võrra.

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) punkti a kohaldamisest tulenevaid 
eraldisi kohandatakse selleks, et mitte 
ükski liikmesriik ei saaks rohkem kui kaks 
miljardit eurot. Summad, mis ületavad 
kahte miljardit eurot liikmesriigi kohta, 
jaotatakse ümber proportsionaalselt kõigi 
teiste liikmesriikide eraldistega. Igale 
liikmesriigile kuuluv osa arvutatakse 
vastavalt ümber;

b) punkti a kohaldamisest tulenevaid 
eraldisi kohandatakse selleks, et mitte 
ükski liikmesriik ei saaks õiglase 
ülemineku fondi kogueraldisest rohkem 
kui 20 %. Summad, mis ületavad 20 % 
künnist, jaotatakse ümber 
proportsionaalselt kõigi teiste 
liikmesriikide eraldistega. Igale 
liikmesriigile kuuluv osa arvutatakse 
vastavalt ümber;

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 1 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ba) kaks kolmandikku riiklikest 
eraldistest sõltub sellest, kas liikmesriik 
kiidab heaks liidu kliimaneutraalsuse 
eesmärgi aastaks 2050 ja pühendub 
sellele. See summa paigutatakse reservi, 
kuni asjaomane liikmesriik on kõnealuse 
kohustuse heaks kiitnud. Sellisel juhul 
antakse rahalistele vahenditele 
eelisjuurdepääs nendele liikmesriikide 
piirkondadele, kes kiidavad heaks liidu 
kliimaneutraalsuse eesmärgi 2050. 
aastaks ja kohustuvad seda rakendama.
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õiglase ülemineku fond
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil võtta arvesse 
järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Liidu ühtekuuluvuspoliitikat 
aastateks 2021–2027 reguleeriv 
õigusraamistik aitab järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku raames täita liidu 
kohustust rakendada Pariisi 
kliimakokkulepet ja ÜRO kestliku arengu 
eesmärke, keskendades liidu rahastamise 
keskkonnasõbralikele eesmärkidele. 
Käesoleva määrusega rakendatakse ühte 
prioriteetidest, mis on sätestatud teatises 
Euroopa rohelise kokkuleppe kohta 
(edaspidi „Euroopa roheline kokkulepe“),11 
ja mis on osa kestliku Euroopa 
investeerimiskavast,12 millega nähakse ette 
sihtotstarbeline rahastamine õiglase 
ülemineku mehhanismi alusel 
ühtekuuluvuspoliitika raames, et tegeleda 
majanduslike ja sotsiaalsete kuludega, mis 

(1) Liidu ühtekuuluvuspoliitikat 
aastateks 2021–2027 reguleeriv 
õigusraamistik aitab järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku raames täita liidu 
kohustust rakendada Pariisi 
kliimakokkulepet, et hoida üleilmne 
temperatuuri tõus alla 1,5 °C (võrreldes 
industriaalühiskonna eelse tasemega), 
Euroopa sotsiaalõiguste sammast ja ÜRO 
kestliku arengu eesmärke, keskendades 
liidu rahastamise keskkonnasõbralikele ja 
sotsiaalsetele eesmärkidele. Käesoleva 
määrusega rakendatakse ühte 
prioriteetidest, mis on sätestatud teatises 
Euroopa rohelise kokkuleppe kohta 
(edaspidi „Euroopa roheline kokkulepe“)11, 
ja mis on osa kestliku Euroopa 
investeerimiskavast,12 millega nähakse ette 
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tulenevad üleminekust kliimaneutraalsele 
ringmajandusele, kus ülejäävaid 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
kompenseeritakse samaväärse 
absorptsiooniga.

sihtotstarbeline rahastamine õiglase 
ülemineku mehhanismi alusel 
ühtekuuluvuspoliitika raames, et tegeleda 
majanduslike ja sotsiaalsete energia 
kestlikkuse, energiajulgeoleku, energia 
taskukohasuse ning piirkondlike 
probleemide ja võimalustega, mis 
tulenevad üleminekust kestlikule, 
kliimaneutraalsele, kliimamuutustele 
vastupanuvõimelisele, ressursitõhusale ja 
täielikule ringmajandusele hiljemalt 2050. 
aastaks, kus kasvuhoonegaaside 
netoheidet ei ole ja kus püütakse ära 
hoida kahjulikku mõju inimeste tervisele 
ja keskkonnale, mis on muu hulgas 
seotud bioloogilise mitmekesisuse ja 
ökosüsteemide hävimise, ressursside 
ületarbimise, keemilise saaste ja 
jäätmetega.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Üleminek kliimaneutraalsele 
ringmajandusele on üks liidu olulisemaid 
poliitikaeesmärke. Euroopa Ülemkogu 
kinnitas 12. detsembril 2019 eesmärgi 
saavutada kooskõlas Pariisi 
kliimakokkuleppe eesmärkidega 2050. 
aastaks kliimaneutraalne liit. Kuigi 
kliimamuutuste ja keskkonnaseisundi 
halvenemise vastu võitlemine on pikas 
perspektiivis kõigile kasulik ning pakub 
keskpikas perspektiivis kõigile võimalusi 
ja väljakutseid, ei alusta kõik piirkonnad ja 
liikmesriigid üleminekut samast punktist 
või neil ei ole sama reageerimissuutlikkust. 
Mõned on teistest edasijõudnumad, samas 
kui üleminekul on laiem sotsiaalne ja 

(2) Üleminek kestlikule, 
kliimaneutraalsele, kliimamuutuste suhtes 
vastupanuvõimelisele, ressursitõhusale ja 
täielikule ringmajandusele hiljemalt 2050. 
aastaks on üks liidu olulisemaid 
poliitikaeesmärke ning see vajab uusi 
mahukaid investeeringuid, eelkõige 
uutesse ja innovaatilistesse 
tehnoloogiatesse. Euroopa Ülemkogu 
kinnitas 12. detsembril 2019 uue rohelise 
kokkuleppe ja eesmärgi saavutada 
kooskõlas Pariisi kliimakokkuleppe 
eesmärkidega 2050. aastaks 
kliimaneutraalne liit. Parlament rõhutas 
17. aprillil 2020, et COVID-19 pandeemia 
ja viirusepuhangu tagajärgede vastase 
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majanduslik mõju nendele piirkondadele, 
mis sõltuvad suurel määral fossiilkütustest 
– eriti söest, pruunsöest, turbast ja 
põlevkivist – või suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega tööstusharudest. Selline 
olukord ei tekita mitte ainult riski, et 
üleminek kliimaneutraalsusele toimub 
liidus eri kiirusel, vaid tekitab ka 
piirkondadevaheliste erinevuste 
suurenemise ohu, mis kahjustab sotsiaalse, 
majandusliku ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse eesmärke.

võitluse poliitika peaks samuti lähtuma 
kliimaneutraalsuse eesmärgist ning et 
Euroopa majanduse taastamine ja uuesti 
ülesehitamine peaks põhinema Euroopa 
rohelise kokkuleppe strateegial. Kuigi 
kliimamuutuste ja keskkonnaseisundi 
halvenemise vastu võitlemine on pikas 
perspektiivis kõigile kasulik ning pakub 
keskpikas perspektiivis kõigile võimalusi 
ja väljakutseid, ei alusta kõik piirkonnad ja 
liikmesriigid üleminekut samast punktist 
või neil ei ole sama reageerimissuutlikkust. 
Mõned on teistest edasijõudnumad, samas 
kui üleminekul on laiem sotsiaalne ja 
majanduslik mõju nendele piirkondadele, 
mis sõltuvad praegu suurel määral 
fossiilkütustest või suure 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tööstusharudest või sellisest tööstusest, 
mis toodab kliimaneutraalsuse 
eesmärgiga sobimatuid tooteid. Selline 
olukord ei pruugi ohustada ainult liidu 
üleminekut kliimaneutraalsusele, vaid võib 
suurendada ka piirkondadevahelisi 
erinevusi, mis kahjustab sotsiaalse, 
majandusliku ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse eesmärke. Liikmesriikidele 
tuleks anda vajalikud vahendid, et 
saavutada liidu CO2-neutraalsuse 
eesmärgid ja vältida piirkondade kõrvale 
jäämist.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Edu saavutamiseks peab üleminek 
olema kõigi jaoks õiglane ja sotsiaalselt 
vastuvõetav. Seetõttu peavad nii liit kui ka 
liikmesriigid võtma algusest peale arvesse 
ülemineku majanduslikku ja sotsiaalset 
mõju ning kasutama kõiki võimalikke 
vahendeid kahjulike tagajärgede 
leevendamiseks. Liidu eelarvel on selles 

(3) Edu saavutamiseks peab üleminek 
olema õiglane ja sotsiaalselt kaasav ning 
aitama kaasa inimväärsete ja kvaliteetsete 
töökohtade loomisele, vaesuse 
kaotamisele ja liidu säästvale arengule, 
võideldes samal ajal töötuse, sotsiaalse 
tõrjutuse ja majanduslanguse vastu kõige 
enam ohustatud piirkondades ning võttes 
arvesse energia kestlikkuse, 
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oluline roll. energiajulgeoleku ja taskukohasusega 
seotud probleeme. Seetõttu peavad nii liit 
kui ka liikmesriigid võtma algusest peale 
arvesse ülemineku majanduslikku, 
keskkonnaalast, sotsiaalset ja 
piirkondlikku mõju ning kasutama kõiki 
võimalikke vahendeid vajalike 
struktuurimuutuste soodustamiseks ning 
töötajaid ja üleminekust eriti mõjutatud 
muid sidusrühmi puudutavate kahjulike 
tagajärgede leevendamiseks. Liidu eelarvel 
peaks olema selles oluline osatähtsus.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3a) 2030. aastaks peaks üleminek 
looma liidus lisaks juba prognoositud 12 
miljonile uuele töökohale veel 1,2 miljonit 
töökohta. Komisjoni hinnangul1a on 
söekaevanduspiirkondades, kus üle 200 
000 töökoha on otseselt seotud 
söetootmisega, võimalik 2030. aastaks 
luua puhta energia tehnoloogiate 
kasutuselevõtu abil kuni 315 000 töökohta 
ja 2050. aastaks üle 460 000 töökoha. 
Ainuüksi söetööstuspiirkonnad suudavad 
võtta puhta energia tehnoloogiat 
kasutusele mahus, mis moodustab CO2-
neutraalsuse ambitsioonikate eesmärkide 
saavutamiseks kavandatust 60 %. Lisaks 
on puhta energia projektide arendamine 
söepiirkondades kasulik sellepärast, et 
olemas on taristu ja maa, elektroonikat ja 
mehaanikat tundvad juba koolitatud 
töötajad, kes on eriti sobivad 
taastuvenergia sektoris uuesti tööle 
asumiseks, ning tööstuspärand.
__________________
1a Euroopa Komisjoni Teadusuuringute 
Ühiskeskuse aruanne „Clean energy 
technologies in coal regions: 
Opportunities for jobs and growth“, 2020,
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https://op.europa.eu/et/publication-detail/-
/publication/cdd4593e-1d56-11ea-95ab-
01aa75ed71a1

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Nagu on sätestatud Euroopa 
rohelises kokkuleppes ja kestliku Euroopa 
investeerimiskavas, peaks õiglase 
ülemineku mehhanism täiendama järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku (2021–
2027) muid meetmeid. See peaks aitama 
kaasa kliimaneutraalse liidu suunas 
liikumise sotsiaalsete ja majanduslike 
tagajärgedega tegelemisele, koondades 
liidu eelarvekulutused kliima- ja 
sotsiaalsetele eesmärkidele piirkondlikul 
tasandil.

(4) Nagu on sätestatud Euroopa 
rohelises kokkuleppes ja kestliku Euroopa 
investeerimiskavas, ei tohiks õiglase 
ülemineku mehhanismi pidada 
eraldiseisvaks rahastamisvahendiks, vaid 
see peaks täiendama järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku (2021–
2027) muid meetmeid, et võtta eelkõige 
arvesse nendele töötajatele ja 
kogukondadele avalduvat sotsiaalset, 
sotsiaal-majanduslikku ja 
keskkonnamõju, keda praeguselt söel ja 
süsinikul põhinevalt majanduselt 
üleminek kõige rohkem kahjustab. See 
peaks aitama kaasa kliimaneutraalse liidu 
suunas liikumise sotsiaalsete, 
majanduslike ja piirkondlike 
tagajärgedega tegelemisele ning kõigi 
muude liidu keskkonnaeesmärkide 
saavutamisele, koondades liidu 
eelarvekulutused kliima- ja sotsiaalsetele 
eesmärkidele piirkondlikul tasandil, 
aidates kaasa kindlale ja kestlikule 
majandusele, kus töökohad suudavad 
tagada inimväärse elatustaseme ja 
avaldada positiivset mõju rahvatervisele.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Käesoleva määrusega asutatakse 
õiglase ülemineku fond (Just Transition 

(5) Käesoleva määrusega asutatakse 
õiglase ülemineku fond (Just Transition 
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Fund, JTF), mis on üks 
ühtekuuluvuspoliitika raames rakendatava 
õiglase ülemineku mehhanismi alustalasid. 
Õiglase ülemineku fondi eesmärk on 
leevendada kliimamuutustega seotud 
ülemineku kahjulikku mõju, toetades 
kõige enam mõjutatud territooriume ja 
asjaomaseid töötajaid. Õiglase ülemineku 
fondi erieesmärgi kohaselt peaksid fondist 
toetatavad meetmed otseselt aitama 
leevendada ülemineku mõju, kuna 
nendega rahastatakse kohaliku majanduse 
mitmekesistamist ja ajakohastamist ning 
leevendatakse negatiivset mõju tööhõivele. 
See kajastub õiglase ülemineku fondi 
erieesmärgis, mis on kehtestatud samal 
tasandil ja loetletud koos määruse (EL) 
[uus ühissätete määrus] artiklis [4] 
sätestatud poliitikaeesmärkidega.

Fund, JTF), mis on üks 
ühtekuuluvuspoliitika raames rakendatava 
õiglase ülemineku mehhanismi alustalasid. 
Õiglase ülemineku fond peaks püüdma 
arendada koostoimet ja vastastikust 
täiendavust õiglase ülemineku 
mehhanismi teiste sammastega, tagamaks, 
et kõik kolm sammast töötavad samade 
eesmärkide nimel, ning see ei tohiks 
tõrjuda välja erasektori investeeringuid, 
mida hõlbustatakse õiglase ülemineku 
mehhanismi kaudu. Fond peaks toetama 
Euroopa rohelise kokkuleppe 
üldeesmärke ning olema kooskõlas 
määruses (EL) .../… [ELi taksonoomia 
määrus] sätestatud kestliku tegevuse 
raamistikuga, et lahendada kliima- ja 
keskkonnaprobleeme, jätmata kedagi 
kõrvale. Õiglase ülemineku fondi eesmärk 
on tegeleda kliimamuutustega seotud 
ülemineku probleemide ja võimalustega, 
tehes mõjutatud piirkondades 
sihtotstarbelisi investeeringuid, 
keskendudes eelkõige kestlikule 
majandustegevusele, tagades uute ja 
uuenduslike kestlike projektide 
kasutuselevõtu ning toetades kõige enam 
mõjutatud territooriume, asjaomaseid 
töötajaid ja kohalikke kogukondi nende 
tööstus- ja majandusstruktuuride 
kohandamisel, taastades samal ajal 
piirkondade pikaajalise konkurentsivõime 
ning suurendades sotsiaalset ja 
majanduslikku ühtekuuluvust. Õiglase 
ülemineku fondi erieesmärgi kohaselt 
peaksid fondist toetatavad meetmed 
otseselt aitama üleminekuprotsessi 
hõlbustada ja toetada, kuna nendega 
rahastatakse kohaliku majanduse 
mitmekesistamist ja ajakohastamist ning 
aidatakse luua uusi töövõimalusi, 
sealhulgas kõigi asjaomaste 
sidusrühmadega varajase konsulteerimise 
abil. See kajastub õiglase ülemineku fondi 
erieesmärgis, mis on kehtestatud samal 
tasandil ja loetletud koos määruse (EL) 
[uus ühissätete määrus] artiklis [4] 
sätestatud poliitikaeesmärkidega. Õiglase 
ülemineku fondi vahendite saajad peaksid 
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järgima liidu aluslepingutel rajanevaid 
põhiväärtusi.

Muudatusettepanek 7

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 
eesmärkide ja Euroopa sotsiaalõiguste 
sambaga 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 vähemalt 25 % 
eraldamine kliimaeesmärkide saavutamise 
toetamiseks. Selle eesmärgi saavutamisele 
aitavad kaasa vahendid, mille 
liikmesriigid on vabatahtlikult ERFist ja 
ESF+-st ümber paigutanud vastavalt 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil õiglase 
ülemineku riiklikes kavades kindlaks 
määratud arenguvajadustele.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Õiglase ülemineku fondi vahendid 
peaksid täiendama ühtekuuluvuspoliitika 
raames kättesaadavaid vahendeid.

(7) Õiglase ülemineku fondi vahendid 
peaksid olema piisavad ja 
proportsionaalsed selle ambitsioonikate 
eesmärkidega ning täiendama 
ühtekuuluvuspoliitika raames 
kättesaadavaid vahendeid, kuid ei tohiks 
mingil juhul selliseid investeeringuid 
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asendada ega tuua kaasa kärpeid või 
kohustuslikke ümberpaigutamisi muudest 
määrusega (EL) .../... [uus ühissätete 
määrus] hõlmatud liidu fondidest. 
Euroopa Investeerimispanga suuniste 
kohaselt tuleks õiglase ülemineku fondist 
toetust saava projekti eeldatavatest 
kuludest lubada rahastada kuni 75 % 
ulatuses või tõsise majandussurutise 
korral rohkem.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7a) Fondi tuleks rahastada tugevdatud 
mitmeaastase finantsraamistiku (2021–
2027) kaudu ning kui eelnevast 
mõjuhinnangust ei tulene teisiti, uutest 
lisavahenditest, mis võivad tuleneda liidu 
uute vahendite kasutuselevõtust, nagu 
näiteks – kuid mitte ainult – ettevõtete, 
digitaalvaldkonna, rahanduse, plasti, 
süsiniku ja heitkogustega kauplemise 
süsteemidest saadava tulu maksustamine;

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Üleminek kliimaneutraalsele 
majandusele on väljakutse kõigile 
liikmesriikidele. Eriti keerukas on see 
liikmesriikide jaoks, kes sõltuvad suurel 
määral fossiilkütustest või suure 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tööstusprotsessidest, mille puhul tuleb 
tegevus järk-järgult lõpetada, või kes 
peavad kliimaneutraalsusele ülemineku 
tõttu kohandusi tegema ja kellel puuduvad 
selleks rahalised vahendid. Seetõttu peaks 

(8) Üleminek kliimaneutraalsele 
majandusele on kõigile liikmesriikidele nii 
väljakutse kui ka võimalus, et tulevastele 
kriisidele paremini reageerida ning 
saavutada planeedi võimaluste piires 
majanduslik ja sotsiaalne heaolu. 
Üleminek on eriti keerukas liikmesriikide 
jaoks, kes sõltuvad suurel määral 
fossiilkütustest, suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega tööstusprotsessidest või 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga 
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õiglase ülemineku fond hõlmama kõiki 
liikmesriike, kuid selle rahaliste vahendite 
jaotus peaks kajastama liikmesriikide 
suutlikkust rahastada vajalikke 
investeeringuid, et tulla toime 
kliimaneutraalsusele üleminekuga.

sobimatute toodete valmistamisest, mille 
puhul tuleb tegevus järk-järgult lõpetada, 
või kes peavad kliimaneutraalsusele 
ülemineku tõttu kohandusi tegema ja kellel 
puuduvad selleks rahalised vahendid. 
Ühtegi territooriumi ega kodanikku ei 
tohiks kõrvale jätta. Seetõttu peaks õiglase 
ülemineku fond hõlmama kõiki 
liikmesriike, kuid selle rahaliste vahendite 
jaotus peaks kajastama liikmesriikide 
vajadusi ja suutlikkust rahastada vajalikke 
investeeringuid, et võimaldada, hõlbustada 
ja kiirendada kliimaneutraalsusele 
üleminekut ja kestlikku Euroopat.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Selleks et kehtestada õiglase 
ülemineku fondile asjakohane 
finantsraamistik, peaks komisjon 
objektiivsete kriteeriumide alusel sätestama 
eraldiste jaotuse liikmesriikide ja aastate 
kaupa tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi raames.

(9) Selleks et kehtestada õiglase 
ülemineku fondile asjakohane 
finantsraamistik, peaks komisjon 
objektiivsete kriteeriumide alusel sätestama 
eraldiste jaotuse liikmesriikide ja aastate 
kaupa tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi raames. Komisjon 
peaks avaldama ka kogu asjakohase 
statistika ja teabe, et liikmesriikide 
eraldiste jagunemise põhimõtet paremini 
mõista ja hinnata.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Käesolevas määruses määratakse 
kindlaks investeeringute liigid, mille 
kulusid õiglase ülemineku fond võib 
toetada. Kõik toetatavad tegevused peaksid 
olema täielikus kooskõlas liidu kliima- ja 
keskkonnaprioriteetidega. Investeeringute 

(10) Käesolevas määruses määratakse 
kindlaks investeeringute liigid, mille 
kulusid õiglase ülemineku fond võib 
toetada. Kõik toetatavad tegevused peaksid 
olema täielikus kooskõlas liidu kliima- ja 
keskkonnaalaste eesmärkide ja 
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loetelu peaks sisaldama neid, mis toetavad 
kohalikku majandust ja on pikas 
perspektiivis kestlikud, võttes arvesse kõiki 
rohelise kokkuleppe eesmärke. 
Rahastatavad projektid peaksid toetama 
üleminekut kliimaneutraalsele 
ringmajandusele. Hääbuvate sektorite 
puhul, nagu söel, pruunsöel, turbal ja 
põlevkivil või kõnealuste fossiilkütuste 
kaevandamisel põhinev energiatootmine, 
peaks toetus olema seotud asjaomase 
tegevuse järkjärgulise lõpetamisega ja 
tööhõive taseme vastava vähendamisega. 
Suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega sektorite 
ümberkujundamiseks tuleks toetusega 
edendada uusi tegevusi, võttes kasutusele 
uusi tehnoloogiaid, uusi protsesse või 
tooteid, mis toovad kaasa heitkoguste 
märkimisväärse vähendamise, kooskõlas 
ELi 2030. aasta kliimaeesmärkide ja 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga aastaks 
2050,13 säilitades ja suurendades samal ajal 
tööhõivet ning vältides keskkonnaseisundi 
halvenemist. Erilist tähelepanu tuleks 
pöörata ka tegevustele, millega 
edendatakse innovatsiooni ja 
teadusuuringuid arenenud ja säästvate 
tehnoloogiate valdkonnas, samuti 
digiteerimise ja ühenduvuse valdkonnas, 
tingimusel et sellised meetmed toetavad 
üleminekut kliimaneutraalsele 
ringmajandusele ja aitavad leevendada 
sellise ülemineku negatiivseid 
kõrvalmõjusid.

prioriteetidega ning need peaksid vastama 
liidu kestliku tegevuse raamistikule, mis 
on sätestatud määruses (EL) .../... [ELi 
taksonoomia määrus]. Investeeringute 
loetelus tuleks seada esmatähtsaks need, 
mis toetavad inimesi, töötajaid, kogukondi 
ja kohalikku majandust ning on keskpikas 
ja pikas perspektiivis kestlikud ning 
täielikus kooskõlas kõigi rohelise 
kokkuleppe, Pariisi kokkuleppe ja 
Euroopa sotsiaalõiguste samba 
eesmärkidega. Rahastatavad projektid 
peaksid toetama üleminekut kestlikule, 
kliimaneutraalsele, kliimamuutustele 
vastupanuvõimelisele, ressursitõhusale ja 
täielikule ringmajandusele, kahjustamata 
seejuures ühtegi liidu 
keskkonnaeesmärki, ning peaksid toetama 
eesmärki taastada mõjutatud piirkondade 
pikaajaline konkurentsivõime. Hääbuvate 
sektorite puhul, nagu fossiilkütustel või 
nende tahkete fossiilkütuste 
kaevandamisel põhinev energiatootmine, 
peaks toetus olema seotud asjaomase 
tegevuse järkjärgulise lõpetamisega ja 
tööhõive taseme vastava vähendamisega, 
ning tagama samal ajal tõhusa koostöö 
kõigi asjaomaste sidusrühmadega, et leida 
selliste meetmete jaoks tasakaalustatud, 
kuid ambitsioonikas ajakava. Suure 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
sektorite ümberkujundamiseks tuleks 
toetusega edendada uusi tegevusi, võttes 
kasutusele uusi tehnoloogiaid, uusi 
protsesse või tooteid, mis toovad kaasa 
heitkoguste märkimisväärse vähendamise, 
kooskõlas ELi 2030. aasta 
kliimaeesmärkide ja kliimaneutraalsuse 
eesmärgiga hiljemalt aastaks 2050, 
säilitades ja suurendades samal ajal 
tööhõivet ning vältides keskkonnaseisundi 
halvenemist. Erilist tähelepanu tuleks 
pöörata ka tegevustele, millega 
edendatakse innovatsiooni ja 
teadusuuringuid arenenud ja säästvate 
tehnoloogiate valdkonnas, samuti 
digiteerimise ja ühenduvuse valdkonnas, 
tingimusel et sellised meetmed toetavad ja 
hõlbustavad üleminekut 
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kliimaneutraalsele ringmajandusele.

__________________
13 Nagu on sätestatud komisjoni teatises 
Euroopa Parlamendile, Euroopa 
Ülemkogule, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, 
Regioonide Komiteele ning Euroopa 
Investeerimispangale „Puhas planeet 
kõigi jaoks – Euroopa pikaajaline 
strateegiline visioon, et jõuda jõuka, 
nüüdisaegse, konkurentsivõimelise ja 
kliimaneutraalse majanduseni“, 
COM(2018) 773 final.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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) Õiglase ülemineku fondi 
põhieesmärk on tagada kestlikud 
tööhõivevõimalused kliimamuutustega 
seotud üleminekust mõjutatud töötajatele 
ja territooriumidele. Kliimamuutustega 
seotud üleminekust enim mõjutatud 
kodanike ja töötajate kaitsmiseks peaks 
õiglase ülemineku fond hõlmama ka 
mõjutatud töötajate ja tööotsijate 
ametialast koolitamist, uute oskuste 
omandamist ning nende oskuste 
täiendamist ja ümberõpet, et aidata neil 
ümber kvalifitseeruda ja kohaneda uute 
kestlike töövõimalustega ning pakkuda 
tööotsijatele abi töö otsimisel ja kaasata 
neid aktiivselt tööturule, võttes arvesse 
vajadust tagada kõigile võrdsed 
võimalused ja saavutada kõikides 
sektorites sooline tasakaal.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11a) COVID-19 pandeemia ning selle 
mõju tervisele ja majandusele on 
mõjutanud liitu ja komisjoni prioriteete. 
COVID-19 kriis tõi esile ka ökosüsteemide 
ja meie majanduse vastastikuse sõltuvuse 
ning liidu majandussüsteemi suure 
sõltuvuse pikkadest tarneahelatest. See on 
suurendanud õiglase ülemineku fondi 
tähtsust ja vajadust eraldada piisavalt 
vahendeid, et lahendada probleemid, mis 
on seotud üleminekuga kestlikule ja 
täielikule ringmajandusele, ning 
tugevdada liidu majanduse 
vastupanuvõimet, eelkõige kõige enam 
mõjutatud piirkondades. Õiglase 
ülemineku fondi ja Ühtekuuluvusfondi 
eraldistega tuleks vältida liikmesriikide 
vaheliste erinevuste suurenemist pärast 
COVID-19 kriisi. Komisjoni muudetud 
ettepanekus õiglase ülemineku fondi 
kohta tehakse ettepanek suurendada 
õiglase ülemineku fondi mahtu üle 40 
miljardi euro.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11b) Liikmesriigid ja komisjon peaksid 
tagama, et õiglase ülemineku fondi 
rahastatavate prioriteetide elluviimine 
aitab kaasa naiste ja meeste 
võrdõiguslikkuse austamisele ja 
edendamisele kooskõlas ELi toimimise 
lepingu artikliga 8. Soolise 
võrdõiguslikkuse eesmärke ja naiste 
majanduslikku sõltumatust tuleks 
tegevusprogrammide ettevalmistamise, 
kontrollimise, rakendamise ja hindamise 
kõikides dimensioonides ja etappides 
õigeaegselt ja järjepidevalt arvesse võtta.
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Muudatusettepanek 16

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 
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 

(12) Selleks et suurendada üleminekust 
mõjutatud territooriumide majanduslikku 
mitmekesisust ja ümberkorraldamist, 
peaks õiglase ülemineku fond toetama 
kestlikke ja tulusaid investeeringuid ning 
keskenduma VKEdele, mikroettevõtjatele 
ja -ettevõtetele, sotsiaalsetele ettevõtetele 
ja ühistutele, et aidata neil äritegevust 
ümber kohandada 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. Ettevõtete 
puhul, mis ei ole VKEd, tuleks kestlikke ja 
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 
lubatud, kui need aitavad kaasa 2050. 
aastaks kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekule ja on oluliselt väiksemad 
asjakohastest võrdlusalustest, mis on 
kehtestatud saastekvootide tasuta 
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piirkondades, mis on määratletud abi 
saavate piirkondadena ELi toimimise 
lepingu artikli 107 lõike 3 tähenduses.

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 
ja ühtekuuluvuspoliitika kaitsmiseks ning 
ettevõtete vahelise konkurentsi 
moonutamise vältimiseks 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. 
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.

__________________ __________________
13a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 
novembri 2019. aasta määrus (EL) 
2019/2088, mis käsitleb jätkusuutlikkust 
käsitleva teabe avalikustamist 
finantsteenuste sektoris (ELT L 317, 
9.12.2019, lk 1). 

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).



RR\1210220ET.docx 91/332 PE648.609v04-00

ET

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12a)  Tagamaks, et fondi ei kasutata 
ettevõtja keskkonnavastutuse alla kuuluva 
keskkonnakahju heastamise kulude 
katmiseks, tuleks kohtade taastamise, 
otstarbe muutmise ja saastest 
puhastamisega ning maa ja 
ökosüsteemide taastamisega seotud 
investeeringute toetamist lubada üksnes 
juhul, kui ühtegi ettevõtjat ei saa pidada 
sellise tegevuse rahastamise eest 
õiguslikult vastutavaks vastavalt ELi 
toimimise lepingu artiklis 191 sätestatud 
põhimõttele „saastaja maksab“.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Selleks et tagada õiglase ülemineku 
fondi vahendite kavandamise paindlikkus 
tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi raames, peaks 
olema võimalik ette valmistada iseseisev 
õiglase ülemineku fondi programm või 
kavandada õiglase ülemineku fondi 
vahendeid Euroopa Regionaalarengu 
Fondist (ERF), Euroopa Sotsiaalfond+-st 
(ESF+) või Ühtekuuluvusfondist toetatava 
programmi raames ühe või mitme 
sihtotstarbelise prioriteedi raames. 
Vastavalt määruse (EL) [uus ühissätete 
määrus] artiklile 21a tuleks õiglase 
ülemineku fondi vahendeid suurendada 
ERFist ja ESF+-st saadava täiendava 
rahastamisega. ERFist ja ESF+-st 
ümberpaigutatud asjaomased summad 
peaksid olema kooskõlas õiglase 
ülemineku territoriaalsetes kavades 

(13) Selleks et tagada õiglase ülemineku 
fondi vahendite kavandamise paindlikkus 
ja sidusus tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi raames, peaks 
olema võimalik ette valmistada iseseisev 
õiglase ülemineku fondi programm või 
kavandada õiglase ülemineku fondi 
vahendeid Euroopa Regionaalarengu 
Fondist (ERF), Euroopa Sotsiaalfond+-st 
(ESF+) või Ühtekuuluvusfondist toetatava 
programmi raames ühe või mitme 
sihtotstarbelise prioriteedi raames. 
Vastavalt määruse (EL) [uus ühissätete 
määrus] artiklile 21a võib õiglase 
ülemineku fondi vahendeid vabatahtlikult 
suurendada ERFist ja ESF+-st saadava 
täiendava rahastamisega. ERFist ja ESF+-
st ümberpaigutatud asjaomased summad 
peaksid olema kooskõlas õiglase 
ülemineku territoriaalsetes kavades 
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sätestatud tegevuste liikidega. sätestatud tegevuste liikidega. Õiglase 
ülemineku fond tuleks käivitada 
võimalikult kiiresti, et toetada 
üleminekupiirkondi, eelkõige seoses 
COVID-19 kriisiga. Komisjon peaks 
tagama, et seonduvad haldusmenetlused 
kulgevad sujuvalt.

Muudatusettepanek 19

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 
rakendamisest konkreetsel territooriumil ja 
olema mõõdetav, põhinedes sihtmärkidel 
ning sisend- ja tulemusnäitajatel ja 
tõhusal seirel, et saavutada 
kliimaneutraalne majandus. Sellega seoses 
peaksid liikmesriigid koos asjaomaste 
piirkondlike ja kohalike ametiasutustega 
ning tihedas koostöös kohalikul ja 
piirkondlikul tasandil kõigi asjaomaste 
sidusrühmade, majandus- ja 
sotsiaalpartnerite, kodanikuühiskonna 
esindajate, ekspertide, koolitus- ja 
teadusasutuste, tööandjate, sealhulgas 
mõjutatud tööstussektorite tööandjate, 
töötajate rühmade ja kogukonnapõhiste 
organisatsioonide ning muude 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. Selleks et 
tagada mõjus ja kaasav õiglane 
üleminekustrateegia, peaksid kõik 
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asjaomased sidusrühmad ja partnerid 
olema täielikult kaasatud õiglase 
ülemineku fondi programmide 
ettevalmistamise, arendamise, 
rakendamise ja hindamise kõikidesse 
etappidesse ning neile tuleks luua 
parimad tingimused, et nad saaksid 
tulemuslikult osaleda rahastatavate 
projektide ja tegevuste valimises ja 
rakendamises. 

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Õiglase ülemineku territoriaalsetes 
kavades tuleks kindlaks määrata kõige 
negatiivsemalt mõjutatud territooriumid, 
kuhu õiglase ülemineku fondi toetus tuleks 
koondada, ning kirjeldada konkreetseid 
meetmeid, mida tuleb võtta 
kliimaneutraalse majanduse saavutamiseks, 
eelkõige seoses fossiilkütuste tootmist või 
muid suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega tegevusi hõlmavate 
rajatiste ümberkorraldamise või 
sulgemisega. Need territooriumid peaksid 
vastama NUTS 3. tasandi piirkondadele 
või olema nende osad. Kavades tuleks 
üksikasjalikult kirjeldada nende 
territooriumide probleeme ja vajadusi ning 
määrata kindlaks vajalikud tegevused 
viisil, mis tagab kliimamuutustele 
vastupanuvõimelise ning 
kliimaneutraalsusele üleminekuga ja 
rohelise kokkuleppe eesmärkidega 
kokkusobiva majandustegevuse ühtse 
arengu. Õiglase ülemineku fondist peaksid 
rahalist toetust saama ainult need 
investeeringud, mis on kooskõlas 
üleminekukavadega. Õiglase ülemineku 
territoriaalsed kavad peaksid olema osa 
programmidest (mida toetavad olenevalt 
asjaoludest kas ERF, ESF+, 
Ühtekuuluvusfond või JTF), mille 

(15) Õiglase ülemineku territoriaalsetes 
kavades tuleks kindlaks määrata kõige 
negatiivsemalt mõjutatud territooriumid, 
kuhu õiglase ülemineku fondi toetus tuleks 
koondada, ning kirjeldada konkreetseid 
meetmeid, mida tuleb võtta 
kliimaneutraalse majanduse saavutamiseks 
hiljemalt 2050. aastaks, eelkõige seoses 
fossiilkütuste tootmist või muid suure 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tegevusi või üleminekust mõjutatud 
toodete valmistamist hõlmavate rajatiste 
ümberkorraldamise või sulgemisega, 
kaitstes samas üleminekust mõjutatud 
töötajaid ning laiendades mõjutatud 
territooriumidel töövõimalusi, et vältida 
sotsiaalset tõrjutust. Need territooriumid 
peaksid vastama NUTS 3. tasandi 
piirkondadele või olema nende osad. 
Kavades tuleks üksikasjalikult kirjeldada 
nende territooriumide probleeme, vajadusi 
ja võimalusi ning määrata kindlaks 
vajalikud tegevused viisil, mis tagab 
kliimamuutustele vastupanuvõimelise ning 
kliimaneutraalsusele üleminekuga ning 
rohelise kokkuleppe, Pariisi kokkuleppe ja 
Euroopa sotsiaalõiguste samba 
eesmärkidega kokkusobiva 
majandustegevuse ühtse arengu. Õiglase 
ülemineku fondist peaksid rahalist toetust 
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komisjon on heaks kiitnud. saama ainult need investeeringud, mis on 
kooskõlas üleminekukavadega ega 
põhjusta seotuse efekti või varade 
muutumist kasutuskõlbmatuks. Õiglase 
ülemineku territoriaalsed kavad peaksid 
olema osa programmidest (mida toetavad 
olenevalt asjaoludest kas ERF, ESF+, 
Ühtekuuluvusfond või JTF), mille 
komisjon on heaks kiitnud.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Käeoleva määruse eesmärke, nimelt 
toetada territooriume, kus toimuvad 
majanduslikud ja sotsiaalsed muutused, et 
minna üle kliimaneutraalsele majandusele, 
ei suuda liikmesriigid üksi piisavalt 
saavutada. Selle peamised põhjused on 
ühelt poolt erinevused eri territooriumide 
arengutasemes ja mahajäämus kõige 
ebasoodsamates piirkondades, samuti 
liikmesriikide ja territooriumide rahaliste 
vahendite piiratus ning teiselt poolt vajadus 
ühtse rakendusraamistiku järele, mis 
hõlmaks mitut eelarve jagatud täitmise alla 
kuuluvat liidu fondi. Kuna neid eesmärke 
saab paremini saavutada liidu tasandil, 
võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa 
Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuspõhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus 
nimetatud eesmärkide saavutamiseks 
vajalikust kaugemale,

(19) Käeoleva määruse eesmärke, nimelt 
toetada territooriume, kus toimuvad 
majanduslikud ja sotsiaalsed muutused, et 
minna üle kliimaneutraalsele 
ringmajandusele hiljemalt 2050. aastaks, 
ei suuda liikmesriigid üksi piisavalt 
saavutada. Selle peamised põhjused on 
ühelt poolt erinevused eri territooriumide 
arengu- ja tööhõivetasemes ning 
mahajäämus kõige ebasoodsamates 
piirkondades, samuti liikmesriikide ja 
territooriumide rahaliste vahendite piiratus 
ning teiselt poolt vajadus ühtse 
rakendusraamistiku järele, mis hõlmaks 
mitut eelarve jagatud täitmise alla kuuluvat 
liidu fondi. Kuna neid eesmärke saab 
paremini saavutada liidu tasandil, võib liit 
võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuspõhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus 
nimetatud eesmärkide saavutamiseks 
vajalikust kaugemale,

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1
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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 
kodanikke, majandustegevusi ja 
territooriume, kes ja mis seisavad silmitsi 
energia kestlikkuse, energiajulgeoleku ja 
energia taskukohasuse probleemidega, 
mis on seotud hiljemalt 2050. aastaks1a 
liidu õiglasele ja kestlikule, 
kliimaneutraalsele, kliimamuutuste suhtes 
vastupanuvõimelisele, ressursitõhusale 
täielikule ringmajandusele ülemineku 
protsessiga. Õiglase ülemineku fond 
toetab nende territooriumide pikaajalist 
konkurentsivõimet ning sotsiaalset ja 
piirkondlikku ühtekuuluvust.
____________
1a Sõna „hiljemalt“ tuleks kasutada iga 
kord, kui mainitakse tähtaega 2050 (kogu 
tekstis).

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selles sätestatakse õiglase 
ülemineku fondi erieesmärk, selle 
geograafiline ulatus ja vahendid, selle 
toetuse kohaldamisala seoses määruse (EL) 
[uus ühissätete määrus] [artikli 4 lõike 2 
punktis a] osutatud tööhõivesse ja 
majanduskasvu investeerimise eesmärgiga 
ning programmitöö erisätted ja 
järelevalveks vajalikud näitajad.

2. Selles sätestatakse õiglase 
ülemineku fondi erieesmärk, selle 
geograafiline ulatus ja vahendid, selle 
toetuse kohaldamisala seoses määruse (EL) 
[uus ühissätete määrus] [artikli 4 lõike 2 
punktis a] osutatud tööhõivesse ja 
majanduskasvu investeerimise eesmärgiga 
ning programmitöö erisätted, läbipaistvuse 
kriteeriumid ja järelevalveks vajalikud 
näitajad.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlas määruse (EL) [uus ühissätete 
määrus] artikli [4 lõike 1] teise lõiguga 
aitab õiglase ülemineku fond kaasa ühtsele 
erieesmärgile „võimaldada piirkondadel ja 
inimestel tegeleda kliimaneutraalsele 
majandusele ülemineku sotsiaalsete, 
majanduslike ja keskkonnamõjudega“.

Kooskõlas määruse (EL) [uus ühissätete 
määrus] artikli [4 lõike 1] sätestatud 
poliitikaeesmärkidega aitab õiglase 
ülemineku fond kaasa ühtsele 
erieesmärgile „võimaldada piirkondadel, 
omavalitsustel, ettevõtjatel, töötajatel ja 
inimestel tegeleda kestlikule 
kliimaneutraalsele majandusele ülemineku 
sotsiaalsete, majanduslike, piirkondlike ja 
keskkonnamõjudega“ koos Euroopa 
sotsiaalõiguste samba, ÜRO kestliku 
arengu eesmärkide ja Pariisi kokkuleppe 
eesmärkidega.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Õiglase ülemineku fond toetab 
tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärki kõigis 
liikmesriikides.

1. Õiglase ülemineku fond toetab 
õiglast üleminekut kõigi jaoks ning 
tööhõivesse ja kestlikusse majanduskasvu 
investeerimise eesmärki kõigis 
liikmesriikides, sealhulgas eelkõige 
piirkondades, mis sõltuvad suurel määral 
söe ja pruunsöe kaevandamisest ja 
põletamisest, kui artiklitest 1 ja 2 ei tulene 
teisiti. 

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi raames on 
eelarveliste kulukohustuste täitmiseks 
ajavahemikul 2021–2027 ette nähtud 7,5 
miljardit eurot (2018. aasta hindades) 
õiglase ülemineku fondi vahendeid, mida 

Tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi raames on 
eelarveliste kulukohustuste täitmiseks 
ajavahemikul 2021–2027 lisaks ette nähtud 
vähemalt 40 miljardit eurot (2018. aasta 
hindades) õiglase ülemineku fondi 
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võib suurendada vastavalt vajadusele liidu 
eelarvest eraldatud lisavahenditega ja 
muude vahenditega kooskõlas kohaldatava 
alusaktiga.

vahendeid. Neid vahendeid ei tohi 
paigutada ümber määruse (EL) .../... [uus 
ühissätete määrus] kohaldamisalasse 
kuuluvatest fondidest, eelkõige Euroopa 
Regionaalarengu Fondist (ERF), 
Euroopa Sotsiaalfondist (ESF+) ega 
Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD). Kui 
eelnevast mõjuhinnangust ei tulene teisiti, 
suurendatakse õiglase ülemineku fondi 
võimaluse korral liidu eelarvest eraldatud 
täiendavate omavahenditega, sealhulgas 
uute võimalike maksudega, ja muude 
vahenditega kooskõlas kohaldatava 
alusaktiga.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmitöö ja edasise liidu eelarvesse 
lisamise eesmärgil korrigeeritakse esimeses 
lõigus osutatud summat aastas 2 % 
indeksiga.

Programmitöö ja edasise liidu eelarvesse 
lisamise eesmärgil korrigeeritakse esimeses 
lõigus osutatud summat igal aastal 
vastavalt liidu inflatsioonile.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võtab rakendusaktiga 
vastu otsuse, milles sätestatakse vahendite 
iga-aastane jaotus, sh kõigi lõikes 2 
osutatud täiendavate vahendite jaotus 
liikmesriikide vahel vastavalt I lisas 
sätestatud metoodikale.

3. Komisjon võtab delegeeritud 
õigusaktiga vastu otsuse, milles 
sätestatakse vahendite iga-aastane jaotus, 
sh kõigi lõikes 2 osutatud täiendavate 
vahendite jaotus liikmesriikide vahel 
vastavalt I lisas sätestatud metoodikale.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Õiglase ülemineku fondist 
toetatakse üksnes tegevusi, mis on otseselt 
seotud artiklis 2 sätestatud erieesmärgiga, 
ja mis aitavad kaasa artikli 7 kohaselt 
kehtestatud õiglase ülemineku 
territoriaalsete kavade rakendamisele.

1. Õiglase ülemineku fondist 
toetatakse üksnes tegevusi, mis on otseselt 
seotud artiklis 2 sätestatud erieesmärgiga, 
ja mis aitavad kaasa artikli 7 kohaselt 
kehtestatud õiglase ülemineku 
territoriaalsete kavade rakendamisele. 
Õiglase ülemineku fondi vahendite saajad 
järgivad liidu aluslepingutel rajanevaid 
põhiväärtusi.

Muudatusettepanek 30

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tulusad investeeringud VKEdesse, 
sealhulgas idufirmadesse, mis toovad 
kaasa majanduse mitmekesistamise ja 
ümberkorraldamise;

a) tulusad ja kestlikud investeeringud 
VKEdesse, sealhulgas idu- ja 
kasvufirmadesse, mikroettevõtetesse ja -
ettevõtjatesse, sotsiaalsetesse ettevõtetesse, 
piirkondlikesse ja kohalikesse avaliku 
sektori ettevõtetesse ja ühistutesse;

Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) investeeringud uute ettevõtete 
loomisse, sealhulgas 
ettevõtlusinkubaatorite ja 
konsultatsiooniteenuste kaudu;

b) investeeringud uute ettevõtete 
loomisse ja olemasolevate, sealhulgas 
energiatõhususe ja taastuvate 
energiaallikate edendamisele 
keskenduvate ettevõtete laiendamisse või 
kohalike ja piirkondlike 
ettevõtlusinkubaatorite, 
ühispaiknemisrajatiste ja 
kliimamuutustega seotud ülemineku jaoks 
oluliste nõustamisteenuste kaudu;
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Muudatusettepanek 32

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) investeeringud teadus- ja 
innovatsioonitegevusse ning 
kõrgtehnoloogiale ülemineku edendamine;

c) investeeringud teadus- ja 
innovatsioonitegevusse, sh ülikoolide ja 
teaduskeskuste laudu, ning turuvalmile 
kõrgtehnoloogiale ülemineku ja 
kohandamise edendamine;

Muudatusettepanek 33

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 ja 
säästva energia tehnoloogia ja 
sotsiaaltaristu kasutuselevõttu, 
investeeringud energiaostuvõimetuse ja 
õhusaaste vähendamisse, investeeringud 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamisse (sealhulgas investeeringud 
säästvasse liikuvusse ja transpordisektori 
CO2 heite vähendamisse), energiatõhususse 
(sealhulgas hoonete CO2 heite 
vähendamine), elektrisõidukite 
laadimistaristusse ja taastuvenergiasse 
(sealhulgas investeeringud 
kaugküttesüsteemidesse ja 
salvestustehnoloogiatesse), 
energiavõrkudesse, nagu arukad ja 
supervõrgud, ning investeeringud 
piiriülestesse elektrivõrkudesse;

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 – punkt e
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) investeeringud digitaliseerimisse ja 
digitaalsesse ühenduvusse;

e) investeeringud digitaliseerimisse ja 
digitaalsesse ühenduvusse, eelkõige 
kaugemates piirkondades ja 
maapiirkondades;

Muudatusettepanek 35

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ea) investeeringud taskukohase, puhta 
ja aruka energiatehnoloogia ja -taristu 
kasutuselevõttu, sealhulgas 
investeeringud raudteeühendustesse, mis 
aitab vähendada kasvuhoonegaaside 
heiteid ning muuta liikuvuslahendusi 
mitmekesisemaks;

Muudatusettepanek 36

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) investeeringud asjaomaste kohtade 
taastamisse ja saastest puhastamisse, 
maapinna korrastamisse ja otstarbe 
muutmist käsitlevatesse projektidesse;

f) investeeringud asjaomaste kohtade 
ning mahajäetud tööstusalade ja -rajatiste 
taastamisse, otstarbe muutmisse ja saastest 
puhastamisse, maapinna ja ökosüsteemide 
korrastamisse ja taastamisse, sealhulgas 
selleks, et need toimiksid CO2 sidujatena, 
ja otstarbe muutmist käsitlevatesse 
projektidesse, välja arvatud ennetus- ja 
parandusmeetmed, mida tuleb võtta 
keskkonnavastutust käsitlevate liidu ja 
siseriiklike õigusaktide alusel kooskõlas 
ELi toimimise lepingu artiklis 191 
sätestatud „saastaja maksab“ 
põhimõttega;
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Muudatusettepanek 37

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) investeeringud ringmajanduse 
edendamisse jäätmete vähendamise, 
sealhulgas jäätmetekke vältimise, 
ressursitõhususe, korduskasutamise, 
parandamise ja ringlussevõtu kaudu;

g) investeeringud bioloogilise 
mitmekesisuse ja looduslike elupaikade 
säilitamisse, kaitsesse ja taastamisse, 
sealhulgas investeeringud 
üleminekupiirkonnas asuvasse rohelisse 
turismi;

Muudatusettepanek 38

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 kutsealane 
koolitus, oskuste täiendamine, uute 
oskuste arendamine ja ümberõpe, 
sealhulgas nõustamine, keskendudes 
soolisele võrdõiguslikkusele, et tagada 
neile pikaajalised ja kvaliteetsed 
töövõimalused kas tulevikku suunatud 
sektorites, mis aitavad otseselt kaasa 
kestlikule kliimaneutraalsele 
majandusele, või hooldusmajanduses ja 
olulistes avalikes sektorites;

Muudatusettepanek 39

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) tööotsijate aktiivne kaasamine; j) tööotsijate aktiivne kaasamine, 
rõhutades eelkõige soolist 
võrdõiguslikkust;

Muudatusettepanek 40
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ja) mis tahes muu konkreetne tegevus, 
milles on kokku leppinud asjaomase 
territooriumi kohalikud ja piirkondlikud 
ametiasutused, liikmesriik ja komisjon 
ning mis on kooskõlas kohaliku arengu 
strateegiatega ja aitab liidu majandusel 
hiljemalt 2050. aastaks heitevabaks 
saamisele kaasa;

Muudatusettepanek 41

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) tehniline abi. k) tehniline abi ja nõustamisteenused, 
sealhulgas toetus- ja taustdokumentide 
ettevalmistamiseks ja analüüsiks 
investeeringute ning kohaliku ja riikliku 
tasandi inkubaatorite ja projektisõimede 
jaoks, mis toovad kokku rahastajad ja 
projektiedendajad;

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks võib õiglase ülemineku fondist 
toetada ELi toimimise lepingu artikli 107 
lõike 3 punktide a ja c kohaselt 
eritoetuspiirkondadena määratletud 
piirkondades tulusaid investeeringuid 
muudesse ettevõtetesse kui VKEd, 
tingimusel et sellised investeeringud on 
heaks kiidetud osana õiglase ülemineku 
territoriaalsest kavast, mis põhineb artikli 
7 lõike 2 punktiga h nõutaval teabel. 
Sellised investeeringud on toetuskõlblikud 

Lisaks võib õiglase ülemineku fondist 
toetada ELi toimimise lepingu artikli 107 
lõike 3 punktide a ja c kohaselt ja 
kooskõlas ELi toimimise lepingu artiklites 
107 ja 108 sätestatud liidu riigiabi 
eeskirjadega eritoetuspiirkondadena 
määratletud piirkondades tulusaid 
investeeringuid muudesse ettevõtetesse 
kui VKEd, tingimusel et:
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üksnes juhul, kui need on vajalikud 
õiglase ülemineku territoriaalse kava 
rakendamiseks.

i) selliste investeeringute suhtes 
kohaldatakse kestlikkuse seiret, et teha 
kindlaks, kas investeeringutel on kahjulik 
keskkonna-, kliima- või sotsiaalne mõju. 
Selleks esitavad ettevõtted usaldusväärset 
teavet komisjoni välja töötatud vormide 
alusel;
ii) sellised investeeringud on äärmiselt 
olulistena esile tõstnud 
üleminekupiirkonnad ning need on heaks 
kiidetud osana õiglase ülemineku 
territoriaalsest kavast, mis põhineb artikli 
7 lõike 2 punktidega h ja i nõutaval teabel 
ning sellised investeeringud on 
toetuskõlblikud üksnes juhul, kui need on 
vajalikud õiglase ülemineku territoriaalse 
kava rakendamiseks.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Õiglase ülemineku fondist võib toetada ka 
investeeringuid, mille eesmärk on 
saavutada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2003/87/EÜ I lisas loetletud 
tegevustest tuleneva kasvuhoonegaaside 
heite vähendamine, tingimusel et sellised 
investeeringud on heaks kiidetud osana 
õiglase ülemineku territoriaalse kavast, mis 
põhineb artikli 7 lõike 2 punktiga i 
nõutaval teabel. Sellised investeeringud on 
toetuskõlblikud üksnes juhul, kui need on 
vajalikud õiglase ülemineku territoriaalse 
kava rakendamiseks.

Õiglase ülemineku fondist võib toetada ka 
investeeringuid, mille eesmärk on 
saavutada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2003/87/EÜ I lisas loetletud 
tegevustest tuleneva kasvuhoonegaaside 
heite vähendamine, tingimusel et sellised 
investeeringud on heaks kiidetud osana 
õiglase ülemineku territoriaalse kavast, mis 
põhineb artikli 7 lõike 2 punktiga i 
nõutaval teabel, ja et need vastavad teistele 
käesoleva lõike teises lõigus sätestatud 
tingimustele. Sellised investeeringud on 
toetuskõlblikud üksnes juhul, kui need on 
vajalikud õiglase ülemineku territoriaalse 
kava rakendamiseks.

Muudatusettepanek 44
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 p a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Õiglase ülemineku fondi eesmärk 
on toetada üksnes ökoloogilise 
üleminekuga seonduvaid investeeringuid, 
mis on keskpikas ja pikas perspektiivis 
elujõulised. Komisjon ja asjaomane 
liikmesriik jälgivad pidevalt 
investeeringute elujõulisust kooskõlas 
territoriaalse õiglase ülemineku 
kavadega, mis on kehtestatud artikli 7 
alusel.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tuumajaamade tegevuse lõpetamist 
või nende rajamist;

a) tuumajaamade tegevuse lõpetamist, 
tuumajaamade ülalpidamist või rajamist 
ning tuumajäätmete käitlemist ja 
ladustamist;

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) komisjoni määruse (EL) nr 
651/201416 artikli 2 punktis 18 määratletud 
raskustes olevaid ettevõtjaid;

c) komisjoni määruse (EL) nr 
651/201416 artikli 2 punktis 18 määratletud 
raskustes olevaid ettevõtjaid, juhul kui 
need ettevõtjad on keskpikas kuni pikas 
perspektiivis elujõuetud, ilma et see 
mõjutaks ettevõtjaid, kelle suhtes võidakse 
kohaldada suuniseid raskustes olevate 
mittefinantsettevõtjate päästmiseks ja 
ümberkorraldamiseks antava riigiabi 
kohta ning komisjoni ajutist raamistikku 
riigiabi meetmete kohta, millega 
toetatakse majandust COVID-19 puhangu 
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korral, juhul kui kõnealust raamistikku 
2020. aasta järel pikendatakse;

__________________ __________________
16 Komisjoni 17. juuni 2014. aasta määrus 
(EL) nr 651/2014 aluslepingu artiklite 107 
ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat 
liiki abi tunnistatakse siseturuga 
kokkusobivaks (ELT L 187, 26.6.2014, lk 
1).

16 Komisjoni 17. juuni 2014. aasta määrus 
(EL) nr 651/2014 aluslepingu artiklite 107 
ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat 
liiki abi tunnistatakse siseturuga 
kokkusobivaks (ELT L 187, 26.6.2014, lk 
1).

Muudatusettepanek 47

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) investeeringuid fossiilkütuste 
tootmisse, töötlemisse, jaotusse, 
ladustamisse või põlemisse;

d) investeeringuid, mis on otseselt või 
kaudselt seotud fossiilkütuste tootmise, 
töötlemise, turustamise, ladustamise, 
transpordi, ülekande või põletamisega, 
välja arvatud puhta vesiniku, biogaasi ja 
biometaaniga kokkusobivad 
investeeringud kestliku kättesaadavuse 
piires piirkondades, mis sõltuvad suurel 
määral söe ja pruunsöe kaevandamisest ja 
põletamisest, tingimusel et need 
investeeringud:
i) aitavad kaasa liidu 2050. aasta 
kliimaneutraalsuse eesmärgi 
saavutamisele, kiirendades söe, pruunsöe, 
turba ja põlevkivi asendamist, piiramata 
samas taastuvate energiaallikate 
laiendamist;
ii) on territoriaalse õiglase ülemineku 
kavas liikmesriigi pädeva asutuse poolt 
nõuetekohaselt põhjendatud; ja
iii) on kooskõlas liidu õiguse, riiklike 
energia- ja kliimakavade, 
energiatõhususe põhimõttega ja on 
olemuselt üleminevad;
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Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) investeeringuid lairibataristusse 
piirkondades, kus on vähemalt kaks 
samaväärse kategooria lairibavõrku.

e) kulusid, mis on seotud ennetus- ja 
parandusmeetmete võtmisega kahju 
tekitanud ettevõtja keskkonnavastutuse 
alla kuuluva keskkonnakahju 
heastamiseks, sealhulgas alade 
puhastamine, saastest puhastamine ja 
taastamine vastavalt ELi toimimise 
lepingu artiklis 191 sätestatud „saastaja 
maksab“ põhimõttele;

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ea) mis tahes tarbimiskulusid;

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(eb) maksualast koostööd mittetegevate 
jurisdiktsioonide ELi loetellu kantud 
äriühingute investeeringuid;

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt e c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ec) tegevusi või investeeringuid, mille 
puhul on suurem oht, et need ei ole 
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elujõulised ja sõltuvad toetustest, et 
toimida pärast esialgset kasvu;

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt e d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ed) mis tahes muid investeeringuid, 
mis ei ole kooskõlas kliimaneutraalsuse 
eesmärgiga või mis põhjustavad seotuse 
mõju.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Õiglase ülemineku fondi vahendid 
kavandatakse nende piirkondade 
kategooriate jaoks, kus asjaomased 
territooriumid asuvad, võttes aluseks 
õiglase ülemineku territoriaalsed kavad, 
mis on kehtestatud kooskõlas artikliga 7 ja 
mille komisjon on programmi või 
programmi muutmise osana heaks kiitnud. 
Vahendid kavandatakse eraldada ühe või 
mitme eriprogrammi või programmi ühe 
või mitme prioriteedi raames.

Õiglase ülemineku fondi vahendid 
kavandatakse nende piirkondade 
kategooriate jaoks, kus asjaomased 
territooriumid või majandustegevused 
asuvad, võttes aluseks õiglase ülemineku 
territoriaalsed kavad, mis on kehtestatud 
kooskõlas artikliga 7 ja mille komisjon on 
programmi või programmi muutmise osana 
heaks kiitnud. Vahendid kavandatakse 
eraldada ühe või mitme eriprogrammi või 
programmi ühe või mitme prioriteedi 
raames.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon kiidab asjaomases õiglase 
ülemineku territoriaalses kavas sisalduva 
programmi heaks üksnes juhul, kui 
üleminekuprotsessist kõige negatiivsemalt 

Komisjon kiidab asjaomases õiglase 
ülemineku territoriaalses kavas sisalduva 
programmi heaks üksnes juhul, kui 
ülemineku saavutamiseks lisatoetust 
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mõjutatud territooriumide 
kindlaksmääramine on nõuetekohaselt 
põhjendatud ja asjaomane õiglase 
ülemineku territoriaalne kava on kooskõlas 
asjaomase liikmesriigi riikliku energia- ja 
kliimakavaga.

vajavate territooriumide või 
majandustegevuste kindlaksmääramine on 
nõuetekohaselt põhjendatud ja asjaomane 
õiglase ülemineku territoriaalne kava on 
kooskõlas asjaomase liikmesriigi riikliku 
energia- ja kliimakavaga ning 2030. 
aastaks liidu kliimaeesmärkide 
saavutamiseks võetavate meetmetega.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Õiglase ülemineku fondi prioriteet 
või prioriteedid hõlmavad õiglase 
ülemineku fondi vahendeid, mis koosnevad 
õiglase ülemineku fondi kogueraldisest või 
osalisest eraldisest liikmesriikidele ning 
määruse (EL) [uus ühissätete määrus] 
artikli [21a] kohaselt üle kantud 
vahenditest. Õiglase ülemineku fondi 
prioriteedile üle kantavate ERFi ja ESF+ 
vahendite kogusumma peab olema 
vähemalt poolteist korda suurem kui 
õiglase ülemineku fondist sellele 
prioriteedile antava toetuse summa, kuid 
ei ületa kõnealust summat üle kolme 
korra.

2. Õiglase ülemineku fondi prioriteet 
või prioriteedid hõlmavad õiglase 
ülemineku fondi vahendeid, mis koosnevad 
õiglase ülemineku fondi kogueraldisest või 
osalisest eraldisest liikmesriikidele ning 
vahenditest, mille võib vabatahtlikkuse 
alusel üle kanda määruse (EL) [uus 
ühissätete määrus] artikli [21a] kohaselt.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Õiglase ülemineku fondi raames 
rahastatavate toetuskõlblike projektide 
puhul, mis aitavad kaasa artiklis 2 
sätestatud erieesmärgi saavutamisele, 
võidakse katta kuni 75 % asjakohastest 
kuludest, või rohkem, kui on tegemist 
tõsise majandussurutisega.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid koostavad koos 
asjaomaste territooriumide vastavate 
ametiasutustega ühe õiglase ülemineku 
territoriaalse kava või mitu õiglase 
ülemineku territoriaalset kava, mis 
hõlmavad üht või mitut mõjutatud 
territooriumi, mis vastavad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 
1059/2003 (mida on muudetud komisjoni 
määrusega (EL) nr 868/2014)17 kehtestatud 
ühise statistiliste territoriaalüksuste 
liigituse 3. tasandile (edaspidi „NUTS 3. 
tasandi piirkonnad“) või selle osadele, 
vastavalt II lisas esitatud vormile. 
Territooriumid peavad olema sellised, mis 
on ülemineku majandusliku ja sotsiaalse 
mõju tõttu kõige negatiivsemalt 
mõjutatud, eelkõige seoses eeldatava 
töökohtade kaotamisega fossiilkütuse 
tootmises ja kasutamises ning suurima 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tööstusrajatiste tootmisprotsesside 
ümberkujundamise vajadusega.

1. Pädevad ametiasutused koostavad 
igas liikmesriigis koos asjaomaste 
territooriumide vastavate piirkondlike ja 
kohalike ametiasutustega ning täielikus 
koostöös kõigi käesoleva artikli lõikes 3 
osutatud asjaomaste sidusrühmadega ja 
vajaduse korral EIP abil, et tagada 
täiendavus õiglase ülemineku 
mehhanismi teiste sammastega, ühe 
õiglase ülemineku territoriaalse kava või 
mitu õiglase ülemineku territoriaalset kava, 
mis hõlmavad üht või mitut mõjutatud 
territooriumi, mis vastavad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 
1059/2003 (mida on muudetud komisjoni 
määrusega (EL) nr 868/2014) kehtestatud 
ühise statistiliste territoriaalüksuste 
liigituse 3. tasandile (edaspidi „NUTS 3. 
tasandi piirkonnad“) või selle osadele, 
vastavalt II lisas esitatud vormile. 
Territooriumid peavad olema sellised, mis 
vajavad majandusliku, sotsiaalse, energia- 
ja keskkonnaalase ülemineku 
saavutamiseks lisatoetust, eelkõige seoses 
eeldatava töökohtade kaotamisega 
fossiilkütuse tootmises ja kasutamises ning 
suurima kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega tööstusrajatiste 
tootmisprotsesside ümberkujundamise 
vajadusega.

__________________ __________________
17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mail 
2003. aasta määrus (EÜ) nr 1059/2003, 
millega kehtestatakse ühine statistiliste 
territoriaalüksuste liigitus (NUTS) (ELT 
L 154, 21.6.2003, lk 1).

17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 
2003. aasta määrus (EÜ) nr 1059/2003, 
millega kehtestatakse ühine statistiliste 
territoriaalüksuste liigitus (NUTS) (ELT 
L 154, 21.6.2003, lk 1).
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Õiglase ülemineku fondist peaks 
vajaduse korral toetama piirkondi, kus 
kliimamuutustega võitlemise meetmete 
tõttu valitseb ettenägematu ettevõtluskriis, 
et oleks võimalik asjakohaselt reageerida 
ülemineku kontekstis tekkida võivatele 
kriisiolukordadele, eelkõige 
tööturupoliitika meetmete kaudu 
ümberõppe ja koondamiste leevendamise 
valdkonnas. Selle eesmärk on tagada, et 
piirkonnad võivad saada toetust, isegi kui 
nad ei ole eelnevalt mõjutatud 
piirkondadena kindlaks määratud.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) riiklikul tasandil kliimaneutraalsele 
majandusele ülemineku protsessi kirjeldus, 
sealhulgas riikliku energia- ja kliimakava 
kõige viimasema versiooniga kooskõlas 
olevate peamiste üleminekuetappide 
ajakava;

a) riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil hiljemalt 2050. aastaks kestlikule, 
kliimaneutraalsele ja kliimamuutuste 
suhtes vastupanuvõimelisele, 
ressursitõhusale täielikule 
ringmajandusele ülemineku protsessi 
kirjeldus, sealhulgas selge ajakava 
fossiilkütuste kasutamise või suure 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tegevusalade järkjärguliseks lõpetamiseks 
asjaomastel territooriumitel ning riikliku 
energia- ja kliimakava ning määruse (EL) 
.../... [uus Euroopa kliimaseadus] kõige 
viimasema versiooniga kooskõlas olevate 
peamiste üleminekuetappide ajakava;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) vastavalt lõikele 1 põhjendus 
selliste territooriumide 
kindlaksmääramiseks, mida punktis a 
osutatud üleminekuprotsess kõige 
negatiivsemalt mõjutab ja mida õiglase 
ülemineku fondist toetatakse;

b) vastavalt lõikele 1 põhjendus 
selliste territooriumide või 
majandustegevuste või kodanike 
kindlaksmääramiseks, kes või mis vajavad 
punktis a osutatud ülemineku 
saavutamiseks lisatoetust ja mida õiglase 
ülemineku fondist toetatakse;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) hinnang, mis antakse kõige 
negatiivsemalt mõjutatud territooriumide 
üleminekuprobleemidele, sealhulgas 
kliimaneutraalsele majandusele ülemineku 
sotsiaalne, majanduslik ja keskkonnamõju, 
ning milles tehakse kindlaks mõjutatud 
töökohtade ja kaotatavate töökohtade 
võimalik arv, arenguvajadused ja -
eesmärgid 2030. aastaks, mis on seotud 
suure kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tegevusalade ümberkujundamise või 
lõpetamisega kõnealustel territooriumidel;

c) hinnang, mis antakse üleminekuks 
lisatoetust vajavate territooriumide 
üleminekuprobleemidele, sealhulgas 
kestlikule ja kliimaneutraalsele 
majandusele ülemineku sotsiaalne, 
majanduslik, keskkonnaalane ja sooline 
mõju, võttes samal ajal arvesse Euroopa 
sotsiaalõiguste samba ja ÜRO kestliku 
arengu tegevuskava 2030 eesmärke; 
hinnangus tehakse samuti kindlaks 
mõjutatud töökohtade ja kaotatavate 
töökohtade võimalik arv, arenguvajadused 
ja -eesmärgid 2030. aastaks, mis on seotud 
suure kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tegevusalade või muu selliste tegevuste 
ümberkujundamise või lõpetamisega, mida 
mõjutab üleminek liidu 
kliimaneutraalsusele kõnealustel 
territooriumidel, või mis tahes muu 
struktuuriline sotsiaal-majanduslik 
ümberkujundamine, mis on vajalik 
ülemineku eesmärkide saavutamiseks;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) kirjeldus selle kohta, milline on 
õiglase ülemineku fondi toetuse eeldatav 
panus kliimaneutraalsele majandusele 
ülemineku sotsiaalse, majandusliku ja 
keskkonnamõjuga tegelemisel;

d) kirjeldus selle kohta, milline on 
õiglase ülemineku fondi toetuse eeldatav 
panus 2050. aastaks kestlikule, 
kliimaneutraalsele ja 
konkurentsivõimalusele majandusele 
ülemineku sotsiaalse, majandusliku, 
demograafilise, keskkonnaalase, 
energiasõltumatuse ja soolise mõjuga 
tegelemisel;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) hinnang selle kohta, kas kava on 
kooskõlas muude riiklike, piirkondlike või 
territoriaalsete strateegiate ja kavadega;

e) hinnang selle kohta, kas kava on 
kooskõlas muude asjakohaste liidu, 
riiklike, piirkondlike või territoriaalsete 
kohustuste, strateegiate ja kavadega;

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) juhtimismehhanismide 
(partnerluskokkulepped, kavandatud 
järelevalve- ja hindamismeetmed ning 
vastutavad asutused) kirjeldus;

f) juhtimismehhanismide 
(partnerluskokkulepped, kuidas tõhusaid 
järelevalve- ja hindamismeetmeid võetakse 
ning kava järelevalve eest vastutavad 
juhtivasutused) kirjeldus;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt f a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

fa) lõikes 3 osutatud sidusrühmade 
loetelu ning kirjeldus selle kohta, kuidas 
nende sidusrühmadega asjaomasel 
territooriumil konsulteeritakse;

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) kavandatud tegevuste liikide 
kirjeldus ja nende eeldatav panus 
ülemineku mõju leevendamisse;

g) kavandatud tegevuste liikide 
kirjeldus ja nende eeldatav panus 
ülemineku mõju leevendamisse ja 
ülemineku hõlbustamisse, samuti 
mõjutatud piirkondade pikaajalise 
konkurentsivõime ja kestliku kasvu selged 
vahe-eesmärgid;

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ga) kirjeldus selle kohta, kuidas tuleb 
pidevalt jälgida kliimamuutustega seotud 
ülemineku rahastamiseks tehtavate 
investeeringute kestlikkust keskpikas ja 
pikas perspektiivis;

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) kui toetust antakse tulusateks 
investeeringuteks muudesse ettevõtetesse 
kui VKEd, siis selliste toimingute ja 

h) kui toetust antakse tulusateks 
investeeringuteks muudesse ettevõtetesse 
kui need, mis on osutatud artikli 4 lõike 2 
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ettevõtete täielik loetelu ning sellise toetuse 
vajalikkuse põhjendus puudujääkide 
analüüsi abil, mis näitab, et eeldatavasti 
kaotatavate töökohtade arv on suurem kui 
ilma investeeringuta loodud töökohtade 
arv;

punktis a, siis selliste toimingute ja 
ettevõtete võimalikult täielik loetelu ning 
sellise toetuse vajalikkuse põhjendus 
puudujääkide analüüsi abil, mis näitab, et 
eeldatavasti kaotatavate töökohtade arv on 
suurem kui ilma investeeringuta loodud 
töökohtade arv;

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kui toetust antakse 
investeeringuteks, mille eesmärk on 
saavutada direktiivi 2003/87/EÜ I lisas 
loetletud tegevustest tuleneva 
kasvuhoonegaaside heite vähendamine, siis 
toetatavate tegevuste täielik loetelu ja 
põhjendus selle kohta, et need aitavad 
kaasa kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekule ja vähendavad 
märkimisväärselt kasvuhoonegaaside 
heidet, olles oluliselt väiksemad 
asjakohastest võrdlusalustest, mis on 
kehtestatud saastekvootide tasuta 
eraldamiseks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ alusel, ning 
kui nende tulemuseks on märkimisväärse 
arvu töökohtade kaitse;

i) kui toetust antakse 
investeeringuteks, mille eesmärk on 
saavutada direktiivi 2003/87/EÜ I lisas 
loetletud tegevustest tuleneva 
kasvuhoonegaaside heite vähendamine, siis 
toetatavate tegevuste võimalikult täielik 
loetelu ja põhjendus selle kohta, et need 
aitavad kaasa kestlikule, kliimaneutraalsele 
ja kliimamuutuste suhtes 
vastupanuvõimelisele, ressursitõhusale 
täielikule ringmajandusele üleminekule ja 
vähendavad märkimisväärselt 
kasvuhoonegaaside heidet, olles oluliselt 
väiksemad asjakohastest võrdlusalustest, 
mis on kehtestatud saastekvootide tasuta 
eraldamiseks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ alusel, ning 
kui nende tulemuseks on märkimisväärse 
arvu töökohtade kaitse;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Õiglase ülemineku territoriaalsete 
kavade ettevalmistamisse ja rakendamisse 
kaasatakse asjaomased partnerid kooskõlas 
määruse (EL) [uus ühissätete määrus] 

3. Õiglase ülemineku territoriaalsete 
kavade ettevalmistamisse, väljatöötamisse, 
rakendamisse ja hindamisse kaasatakse 
mõtestatud avaliku konsultatsiooni ja 
osalemise abil kõik asjaomased 
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artikliga [6]. sidusrühmad, majandus- ja 
sotsiaalpartnerid, kodanikuühiskonna 
esindajad, eksperdid, koolitus- ja 
teadusasutused, tööandjad, sealhulgas 
mõjutatud tööstussektorites, töötajate 
rühmad ja kogukonnapõhised 
organisatsioonid ja muud asjaomased 
sidusrühmad kooskõlas määruse (EL) [uus 
ühissätete määrus] artikliga [6]. Õiglase 
ülemineku territoriaalsed kavad ning 
tegevuste valikuga seotud dokumendid 
tehakse avalikult kättesaadavaks.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a. Kavad pakuvad võimalusi 
vastupanuvõimelise kohaliku majanduse, 
kohalike tarneahelate ja 
ümberpaigutamise edasiseks 
tugevdamiseks.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Õiglase ülemineku territoriaalsed kavad 
peavad olema kooskõlas määruse (EL) [uus 
ühissätete määrus] artiklis [23] osutatud 
territoriaalsete strateegiatega, asjaomaste 
aruka spetsialiseerumise strateegiatega, 
riiklike energia- ja kliimakavadega ning 
Euroopa sotsiaalõiguste sambaga.

Õiglase ülemineku territoriaalsed kavad 
peavad olema kooskõlas määruse (EL) [uus 
ühissätete määrus] artiklis [23] osutatud 
territoriaalsete strateegiatega, asjaomaste 
aruka spetsialiseerumise strateegiatega, 
riiklike energia- ja kliimakavadega, 
Euroopa sotsiaalõiguste sambaga ning 
kohustustega, mida liit peab täitma Pariisi 
kokkuleppe alusel, et hoida üleilmne 
temperatuuri tõus alla 1,5 °C (võrreldes 
industriaalühiskonna eelse tasemega), ja 
ÜRO kestliku arengu eesmärkidega.
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Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Väljundnäitajate baasväärtuseks 
võetakse null. 2024. aastaks seatud vahe-
eesmärgid ja 2029. aastaks seatud 
eesmärgid peavad olema kumulatiivsed. 
Kui komisjon on määruse (EL) [uus 
ühissätete määrus] artikli [14 lõike 2] 
kohaselt esitatud programmi muutmise 
taotluse heaks kiitnud, siis eesmärke enam 
ei muudeta.

2. Väljundnäitajate (mis peaksid 
hõlmama määruses (EL) 2019/2088 
sätestatud kestlikkusnäitajaid) 
baasväärtuseks võetakse null. 2024. aastaks 
seatud vahe-eesmärgid ja 2029. aastaks 
seatud eesmärgid peavad olema 
kumulatiivsed. Kui komisjon on määruse 
(EL) [uus ühissätete määrus] artikli [14 
lõike 2] kohaselt esitatud programmi 
muutmise taotluse heaks kiitnud, siis 
eesmärke enam ei muudeta.

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Komisjon loob õiglase ülemineku 
platvormi, et võimaldada parimate tavade 
vahetamist kõigi mõjutatud piirkondade ja 
sektorite vahel. Platvormi toimimise 
üksikasjad, sealhulgas selle liikmesus, 
eelarve ja juhtimismehhanismid, võetakse 
vastu rakendusaktiga.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui komisjon järeldab programmi lõpliku 
tulemusaruande läbivaatamise põhjal, et 
vähemalt 65 % õiglase ülemineku fondi 
vahendite ühe või mitme väljund- või 
tulemusnäitaja jaoks kehtestatud 
eesmärgist ei ole saavutatud, võib ta teha 

Kui komisjon järeldab programmi lõpliku 
tulemusaruande läbivaatamise põhjal, et 
vähemalt 75 % õiglase ülemineku fondi 
vahendite ühe või mitme väljund- või 
tulemusnäitaja jaoks kehtestatud 
eesmärgist ei ole saavutatud, teeb ta 
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määruse (EL) [uus ühissätete määrus] 
artikli [98] kohaselt finantskorrektsioone, 
vähendades õiglase ülemineku fondist 
asjaomasele prioriteedile antavat toetust 
võrdeliselt saavutustega.

määruse (EL) [uus ühissätete määrus] 
artikli [98] kohaselt finantskorrektsioone, 
vähendades õiglase ülemineku fondist 
asjaomasele prioriteedile antavat toetust 
võrdeliselt saavutustega.

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 8 lõikes 4 osutatud õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile määramata ajaks alates 
[käesoleva määruse jõustumise 
kuupäevast].

2. Artikli 3 lõikes 3 ja artikli 8 lõikes 
4 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte antakse komisjonile määramata 
ajaks alates [käesoleva määruse jõustumise 
kuupäevast].
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament ja nõukogu 
võivad artikli 8 lõikes 4 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 
nimetatud volituste delegeerimine. Otsus 
jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu 
võivad artikli 3 lõikes 3 ja artikli 8 lõikes 4 
osutatud volituste delegeerimise igal ajal 
tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 
lõpetatakse otsuses nimetatud volituste 
delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas või otsuses nimetatud 
hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust.

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Artikli 8 lõike 4 alusel vastu võetud 6. Artikli 3 lõike 3 ja artikli 8 lõike 4 
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delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
teatavakstegemist esitanud selle suhtes 
vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on enne selle tähtaja möödumist 
komisjonile teatanud, et nad ei esita 
vastuväidet. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega kahe kuu võrra.

alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt 
jõustub üksnes juhul, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu 
jooksul pärast õigusakti Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
teatavakstegemist esitanud selle suhtes 
vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on enne selle tähtaja möödumist 
komisjonile teatanud, et nad ei esita 
vastuväidet. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega kahe kuu võrra.

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10a
Läbivaatamisklausel

Hiljemalt järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku läbivaatamise lõpuks 
vaatab komisjon läbi õiglase ülemineku 
fondi rakendamise ning hindab seda, kas 
on asjakohane muuta selle kohaldamisala 
kooskõlas määruse 2020/... [taksonoomia 
määrus] võimaliku muutmisega, 
määruses (EL) 2020/… [Euroopa 
kliimaseadus] sätestatud liidu 
kliimaeesmärkidega ning kestliku 
rahanduse tegevuskava rakendamises 
toimunud arengutega. Selleks esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande, millele võib lisada 
seadusandlikud ettepanekud.

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) punkti a kohaldamisest tulenevaid b) punkti a kohaldamisest tulenevaid 
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eraldisi kohandatakse selleks, et mitte 
ükski liikmesriik ei saaks rohkem kui kaks 
miljardit eurot. Summad, mis ületavad 
kahte miljardit eurot liikmesriigi kohta, 
jaotatakse ümber proportsionaalselt kõigi 
teiste liikmesriikide eraldistega. Igale 
liikmesriigile kuuluv osa arvutatakse 
vastavalt ümber;

eraldisi kohandatakse selleks, et mitte 
ükski liikmesriik ei saaks kogueraldisest 
rohkem kui 20 %. Summad, mis ületavad 
20 % kogueraldisest liikmesriigi kohta, 
jaotatakse ümber proportsionaalselt kõigi 
teiste liikmesriikide eraldistega. Igale 
liikmesriigile kuuluv osa arvutatakse 
vastavalt ümber;

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 1 – Viide: artikli 7 lõike 2 punkt a – alapunkt 1.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.1. Eeldatava kliimaneutraalsele 
majandusele ülemineku protsessi ülevaade 
kooskõlas riiklike energia- ja kliimakavade 
ning muude olemasolevate 
üleminekukavade eesmärkidega koos 
ajakavaga selliste tegevuste lõpetamiseks 
või vähendamiseks nagu söe ja pruunsöe 
kaevandamine või kivisöest elektri 
tootmine

1.1. Eeldatava kliimaneutraalsele 
majandusele ülemineku protsessi ülevaade 
kooskõlas riiklike energia- ja kliimakavade 
ning muude olemasolevate 
üleminekukavade eesmärkidega koos selge 
ajakavaga fossiilkütuste kasutamise või 
suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega tegevusalade 
järkjärguliseks lõpetamiseks asjaomastel 
territooriumitel hiljemalt 2050. aastaks
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Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.1. Kliimaneutraalsele majandusele 
ülemineku majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse mõju hindamine

2.1. Kliimaneutraalsele majandusele 
ülemineku majandusliku, sotsiaalse, soolise 
ja territoriaalse mõju hindamine
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Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – Viide: artikli 7 lõike 2 punkt c – Tekstiväli [12000]

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mõjutatud majandustegevuse ja Mõjutatud majandustegevuse ja 
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tööstussektorite kindlakstegemine, 
eristades:

tööstussektorite kindlakstegemine, 
eristades:

– hääbuvad sektorid, mis eeldatavasti 
lõpetavad üleminekuga seotud tegevuse või 
vähendavad seda märkimisväärselt, 
sealhulgas vastav ajakava;

– hääbuvad sektorid, mis eeldatavasti 
lõpetavad üleminekuga seotud tegevuse või 
vähendavad seda märkimisväärselt, 
sealhulgas vastav selge ajakava;

– muutuvad sektorid, mille tegevust, 
protsesse ja väljundeid eeldatavasti 
muudetakse.

– muutuvad sektorid, mille tegevust, 
protsesse ja väljundeid eeldatavasti 
muudetakse.

Mõlema sektori puhul: Mõlema sektori puhul:

– eeldatav töökohtade kaotamine ja 
ümberõppe vajadus, võttes arvesse 
kutseoskuste prognoose;

– eeldatav töökohtade kaotamine ja 
ümberõppe vajadus, võttes arvesse 
kutseoskuste prognoose ja soolist 
perspektiivi;

– majanduse mitmekesistamise potentsiaal 
ja arenguvõimalused.

– majanduse mitmekesistamise potentsiaal 
ja arenguvõimalused, sh sooline 
perspektiiv.
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Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2 – alapunkt 2.3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.3 a. Konsulteerimine sidusrühmadega 
Viide: artikli 7 lõike 2 punkt fa 
– nimekiri asjaomastest sidusrühmadest, 
kellega konsulteeriti, sealhulgas 
majandus- ja sotsiaalpartnerid, 
kodanikuühiskonna esindajad ja 
eksperdid, kellega konsulteeriti 
asjaomases piirkonnas või riigis 
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Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2 – alapunkt 2.4 – Viide: artikli 7 lõike 2 punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kavandatud tegevuste liigid ja 
nende eeldatav panus kliimamuutustega 

– kavandatud tegevuste liigid, nende 
elujõulisus ja nende eeldatav panus 
kliimamuutustega seotud ülemineku mõju 
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seotud ülemineku mõju leevendamisse leevendamisse

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2 – alapunkt 2.4 – Viide: artikli 7 lõike 2 punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Täita ainult juhul, kui toetatakse muudesse 
ettevõtetesse kui VKEdesse tehtavaid 
tulusaid investeeringuid:

Täita ainult juhul, kui toetatakse muudesse 
ettevõtetesse kui VKEdesse tehtavaid 
tulusaid investeeringuid:

– selliste tegevuste ja ettevõtete 
täielik loetelu ning kõigi nende puhul 
sellise toetuse vajalikkuse põhjendus 
puudujääkide analüüsi abil, mis näitab, et 
eeldatavasti kaotatavate töökohtade arv 
oleks suurem kui ilma selle investeeringuta 
loodud töökohtade arv

– selliste tegevuste ja ettevõtete 
soovituslik loetelu ning kõigi nende puhul 
sellise toetuse vajalikkuse põhjendus 
puudujääkide analüüsi abil, mis näitab, et 
eeldatavasti kaotatavate töökohtade arv 
oleks suurem kui ilma selle investeeringuta 
loodud töökohtade arv
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Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2 – alapunkt 2.4 – Viide: artikli 7 lõike 2 punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Täita üksnes juhul, kui toetatakse 
investeeringuid, mille eesmärk on 
saavutada direktiivi 2003/87/EÜ I lisas 
loetletud tegevusaladest tulenevate 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine:

Täita üksnes juhul, kui toetatakse 
investeeringuid, mille eesmärk on 
saavutada direktiivi 2003/87/EÜ I lisas 
loetletud tegevusaladest tulenevate 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine:

– toetatavate tegevuste täielik loetelu 
ja põhjendus selle kohta, et need aitavad 
kaasa kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekule ja on oluliselt väiksemad 
asjakohastest võrdlusalustest, mida 
kasutatakse saastekvootide tasuta 
eraldamiseks direktiivi 2003/87/EÜ alusel, 
ning kui nende tulemuseks on 
märkimisväärse arvu töökohtade kaitse

– toetatavate tegevuste soovituslik 
loetelu ja põhjendus selle kohta, et need 
aitavad kaasa kliimaneutraalsele 
majandusele üleminekule ja on oluliselt 
väiksemad asjakohastest võrdlusalustest, 
mida kasutatakse saastekvootide tasuta 
eraldamiseks direktiivi 2003/87/EÜ alusel, 
ning kui nende tulemuseks on 
märkimisväärse arvu töökohtade kaitse
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TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI ARVAMUS

tööhõive- ja sotsiaalkomisjonile

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
asutatakse õiglase ülemineku fond
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Arvamuse koostaja (*): Mounir Satouri

(*) Kaasatud komisjon – kodukorra artikkel 57

LÜHISELGITUS

Maailm seisab silmitsi möödapääsmatu ökoloogilise kriisiga. Õiglase ülemineku fondi (Just 
Transition Fund, JTF) ja oma kohustusega saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalne Euroopa 
näitab Euroopa Liit oma pühendumust eraldada oma majanduse vajaliku roheülemineku jaoks 
vajalikud eelarvevahendid. EL kohustub oma elanikkonda nendes muutustes toetama ning 
aitama oma piirkondadel kasutada ära ühist võimalust luua kestlik ja õiglane tulevik.

Kuna COVID-19 pandeemia näitab meie arengumudelite haavatavust, on vajadus Euroopa 
kaitsemeetmete järele veelgi suurem. Meie ühiskonda ohustavad kriisid ei ole mitte omavahel 
vastuolus, vaid tugevdavad üksteist vastastikku, suurendades ebavõrdsust ja soodustades 
riikide isoleerumist. Seetõttu on asjakohane kasutada Euroopa Liidu reageerimisvõime 
tugevdamiseks ELi õigusakte.

Meie kaaskodanikud tajuvad absoluutset vajadust reageerida meie aja väljakutsetele 
kollektiivselt ja koostöö vaimus. Energiasüsteemi ümberkujundamise rahalist toetamist 
pooldab 82 % eurooplastest1. Kliimamuutuste tagajärjed ei jäta enam kahtlust, et meie 
ellujäämine sõltub meie kollektiivsest võimest oma elustiili muuta.

Meie energia-, majandus-, sotsiaal- ja keskkonnapoliitika peavad ajaga kaasas käima. 
Euroopa rohelise kokkuleppe2 vastuvõtmisega näitab Euroopa Liit, et ta ei jää maailmas 
toimuvate muutuste osas pealtvaatajaks ja toetab piirkondade võimet tegutseda muutuste 
eestvedajatena. Kestliku Euroopa investeerimiskava3 tugineb õiglase ülemineku 

1 Koostöös BVA instituudiga tehtud EIP 2. kliimauuring, mis avaldati 13. märtsil 2020. 
2 Euroopa roheline kokkulepe, 11. detsember 2019
3 COM(2020) 21, 14. jaanuar 2020.
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mehhanismile, mis aitab ajavahemikul 2021–2027 mobiliseerida rohelisele majandusele 
üleminekust kõige enam mõjutatud piirkondade jaoks vähemalt 100 miljardit eurot.

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse õiglase 
ülemineku fond4, on õiglase ülemineku mehhanismi kolmest sambast esimene. Selle kaudu 
antav suurem ELi poolne toetus ei tohi olla lihtsalt liikmesriikidele antava tingimusteta 
toetuse vormis. Kliimakohustuste täitmine liikmesriikide poolt on ühtse, usaldusväärse ja 
mõjusa Euroopa poliitika vajalik eeltingimus.

Majandus- ja ühiskonnakriiside ajal ei tohi üleminekut kõige enam vajavad piirkonnad sattuda 
21. sajandil tõrjutud seisu. Nad on väärtuslikud Euroopa projekti jaoks, mis peab nüüd 
lähendama nende traditsioone ja tugevusi kaasavat süsteemset muutust toetavate 
lähenemisviiside suunas. Õiglase ülemineku fond kajastab seda eesmärki ja täiendab õiglase 
ülemineku mehhanismi ülejäänud kahte sammast, mis peavad samuti olema osaliselt suunatud 
nendele piirkondadele. Fondi eesmärk on toetada elanikkonda kohapeal, et võimaldada neil 
suurendada vastupanuvõimet ja tagada, et ühtegi piirkonda ei jäeta kõrvale.

Selleks et piirkondadel ja nende elanikel oleks võimalik muuta üleminek võimaluseks 
saavutada parem tulevik, juhib arvamuse koostaja õiglase ülemineku fondiga seoses 
tähelepanu kolmele olulisele asjaolule.

Esiteks, selleks et õiglase ülemineku fondi kasutataks tõepoolest „õiglaselt“, peab fond 
keskenduma eelkõige inimestele ja sotsiaalsele heaolule. Fondi mõju peab olema 
elanikkonnale tuntav ja piirkonnas nähtav. Seda on võimalik saavutada aktiivsete 
tööturumeetmetega (haridus, koolitus, ettevõtete loomise ja liikuvuse toetamine jne) ja 
teatavate passiivsete toetusmeetmetega (pensionilõhe rahastamine).

Teiseks peab fond olema suunatud piirkondades kestliku majanduse tingimuste loomisele. 
Kõigi fondist tehtavate investeeringute puhul tuleb arvesse võtta sotsiaal- ja keskkonnakaitse 
küsimusi.

Kolmandaks peaks fond toetama sotsiaalse infrastruktuuri meetmeid, mis aitavad 
üleminekupiirkondadel jääda dünaamiliseks, kogukonnakeskseks ja solidaarseks (tervishoid, 
eluase jne). Lisaks füüsilisele taristule on oluline suurendada kohalike sidusrühmade 
suutlikkust üleminekus osaleda, et tagada fondile juurdepääs.

Arvamuse koostaja leiab, et õiglase ülemineku fond võiks toimida Euroopa üleminekut 
toetava vabrikuna5. Muutuste dünaamika ja piirkondade ülemineku edu sõltub nende elanike 
kaasamisest strateegiate kindlaksmääramisse ning kohalikke projekte ellu viivate ühenduste ja 
struktuuride teadlikust mobiliseerimisest. Piirkonna rohelisele majandusele ülemineku 
juhtimine tähendab eelkõige sellise avaliku poliitika elluviimist, mis soodustab muutusi 
ettekujutuses ja viib lahenduste tekkeni kohapeal.

Õiglase ülemineku fondiga on piirkondadel, inimestel ja ettevõtetel võimalus muuta üleminek 
edukaks.

4 COM(2020) 22, 14. jaanuar 2020.
5 Prantsusmaal Loos-en-Gohelle’is välja töötatud üleminekumudeli eeskujul,
http://www.territoires-energie-positive.fr/convaincre/developper-la-fabrique-des-transitions-territoriales 

http://www.territoires-energie-positive.fr/convaincre/developper-la-fabrique-des-transitions-territoriales
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil võtta arvesse 
järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Liidu ühtekuuluvuspoliitikat 
aastateks 2021–2027 reguleeriv 
õigusraamistik aitab järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku raames täita liidu 
kohustust rakendada Pariisi 
kliimakokkulepet ja ÜRO kestliku arengu 
eesmärke, keskendades liidu rahastamise 
keskkonnasõbralikele eesmärkidele. 
Käesoleva määrusega rakendatakse ühte 
prioriteetidest, mis on sätestatud teatises 
Euroopa rohelise kokkuleppe kohta 
(edaspidi „Euroopa roheline kokkulepe“),11 
ja mis on osa kestliku Euroopa 
investeerimiskavast,12 millega nähakse ette 
sihtotstarbeline rahastamine õiglase 
ülemineku mehhanismi alusel 
ühtekuuluvuspoliitika raames, et tegeleda 
majanduslike ja sotsiaalsete kuludega, mis 
tulenevad üleminekust kliimaneutraalsele 
ringmajandusele, kus ülejäävaid 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
kompenseeritakse samaväärse 
absorptsiooniga.

(1) Liidu ühtekuuluvuspoliitikat 
aastateks 2021–2027 reguleeriv 
õigusraamistik aitab järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku raames täita liidu 
kohustust rakendada Pariisi 
kliimakokkulepet, et hoida 
temperatuuritõus maailmas alla 1,5 °C, ja 
ÜRO kestliku arengu eesmärke, 
keskendades liidu rahastamise 
keskkonnasõbralikele eesmärkidele, samuti 
Euroopa sotsiaalõiguste sambale. 
Käesoleva määrusega rakendatakse ühte 
prioriteetidest, mis on sätestatud teatises 
Euroopa rohelise kokkuleppe kohta 
(edaspidi „Euroopa roheline 
kokkulepe“)11, ja mis on osa kestliku 
Euroopa investeerimiskavast,12 millega 
nähakse ette sihtotstarbeline rahastamine 
õiglase ülemineku mehhanismi alusel 
ühtekuuluvuspoliitika raames, et tegeleda 
majanduslike ja sotsiaalsete 
probleemidega, mis tulenevad üleminekust 
taastuvatel energiaallikatel põhinevale, 
väga ressursi- ja energiatõhusale 
kliimaneutraalsele ringmajandusele 
võimalikult kiiresti ja hiljemalt 2050. 
aastaks, ning toetada ja abistada Euroopa 
piirkondi ja elanikke sotsiaalse, tööturuga 
seotud ja majandusliku toetusega, et mitte 
kedagi ei jäetaks kõrvale.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Üleminek kliimaneutraalsele 
ringmajandusele on üks liidu olulisemaid 
poliitikaeesmärke. Euroopa Ülemkogu 
kinnitas 12. detsembril 2019 eesmärgi 
saavutada kooskõlas Pariisi 
kliimakokkuleppe eesmärkidega 2050. 
aastaks kliimaneutraalne liit. Kuigi 
kliimamuutuste ja keskkonnaseisundi 
halvenemise vastu võitlemine on pikas 
perspektiivis kõigile kasulik ning pakub 
keskpikas perspektiivis kõigile võimalusi 
ja väljakutseid, ei alusta kõik piirkonnad 
ja liikmesriigid üleminekut samast punktist 
või neil ei ole sama reageerimissuutlikkust. 
Mõned on teistest edasijõudnumad, samas 
kui üleminekul on laiem sotsiaalne ja 
majanduslik mõju nendele piirkondadele, 
mis sõltuvad suurel määral fossiilkütustest 
– eriti söest, pruunsöest, turbast ja 
põlevkivist – või suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega tööstusharudest. Selline 
olukord ei tekita mitte ainult riski, et 
üleminek kliimaneutraalsusele toimub 
liidus eri kiirusel, vaid tekitab ka 
piirkondadevaheliste erinevuste 
suurenemise ohu, mis kahjustab 
sotsiaalse, majandusliku ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse eesmärke.

(2) Üleminek kliimaneutraalsele, 
taastuvatel energiaallikatel põhinevale, 
väga ressursi- ja energiatõhusale 
ringmajandusele on üks liidu olulisemaid 
poliitikaeesmärke ning 82 % eurooplastest 
nõuab sellele sihipärase rahalise toetuse 
eraldamist. Euroopa Ülemkogu kinnitas 
12. detsembril 2019 eesmärgi saavutada 
kooskõlas Pariisi kliimakokkuleppe 
eesmärkidega hiljemalt 2050. aastaks 
kliimaneutraalne liit. Kliimamuutuste ja 
keskkonnaseisundi halvenemise vastu 
võitlemine on probleemid, mida saab 
muuta keskpikas ja pikas perspektiivis 
võimalusteks kõigi jaoks, kui need on 
kavandatud sotsiaalselt õiglasel viisil ning 
mitte kedagi ei jäeta kõrvale. Mitte kõik 
piirkonnad ja liikmesriigid ei alusta 
vajalikku ja pakilist üleminekut samast 
punktist või neil ei ole sama 
reageerimissuutlikkust, mis tuleneb nende 
ajaloolisest, majanduslikust ja 
kultuurilisest eripärast. Mõned on 
üleminekul rohelisele majandusele teistest 
edasijõudnumad, samas kui üleminekul on 
laiem sotsiaalne, kultuuriline, 
tööturualane ja majanduslik mõju nendele 
piirkondadele ja nende piirkondade 
elanikele, mis sõltuvad suurel määral 
fossiilkütustest – eriti gaasist, söest, 
pruunsöest, turbast ja põlevkivist – ja/või 
suure kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tööstusharudest ning muudest 
energiamahukatest sektoritest, nagu 
terase-, tsemendi-, keemia-, klaasitööstus 
ja transport, ning nende tarnijatest ja 
teenuseosutajatest. Selline olukord ei 
tekita mitte ainult riski, et üleminek 
kliimaneutraalsusele toimub liidus eri 
kiirusel, vaid et see aitab kaasa ka 
sotsiaalse ebavõrdsuse kasvule ja 
piirkondadevaheliste ning 
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ülemereterritooriumite ja liikmesriikide 
vaheliste erinevuste suurenemisele, mis 
kahjustab liidu põhiväärtusi. Seetõttu on 
äärmiselt tähtis viivitamata toetada 
piirkondi ja osalejaid, kelle panus on väga 
oluline, et tagada kiire ja õiglane 
üleminek kooskõlas liidu 
kliimaeesmärkidega, et lõhet mitte 
suurendada. Erilist tähelepanu tuleks 
pöörata NUTS 3. tasandi piirkondadele, 
kus elanikke on alla 12,5 in/km2 kohta või 
mille aastane keskmine elanikkonna 
vähenemine on aastatel 2007–2017 olnud 
rohkem kui –1 %.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Edu saavutamiseks peab üleminek 
olema kõigi jaoks õiglane ja sotsiaalselt 
vastuvõetav. Seetõttu peavad nii liit kui ka 
liikmesriigid võtma algusest peale arvesse 
ülemineku majanduslikku ja sotsiaalset 
mõju ning kasutama kõiki võimalikke 
vahendeid kahjulike tagajärgede 
leevendamiseks. Liidu eelarvel on selles 
oluline roll.

(3) Edu saavutamiseks peab üleminek 
olema kõigi jaoks kaasav, sotsiaalselt 
kestlik ja vastuvõetav, pöörates erilist 
tähelepanu Euroopa sotsiaalõiguste 
sambas sätestatud põhimõtete 
austamisele. Seetõttu peaksid nii liit ja 
liikmesriigid kui ka eri piirkondlikud ja 
kohalikud osalejad võtma algusest peale 
arvesse ülemineku sotsiaalset ja 
majanduslikku ja tööturule avalduvat ning 
koroonakriisist põhjustatud mõju ning 
kasutama kõiki võimalikke vahendeid, et 
leevendada negatiivseid tagajärgi ja 
edendada positiivset mõju, näiteks uute, 
inimväärsete ja kestlike töökohtade 
loomist või õhukvaliteedi parandamist. 
Liidu eelarve peaks olema selle 
üleminekuga vastavuses ning järgmine 
mitmeaastane finantsraamistik peaks 
võimaldama ellu viia liidu ambitsioone ja 
lubama teha õiglase ülemineku fondist 
eraldisi, ilma et olemasolevate liidu 
poliitikavaldkondade eraldisi 
vähendataks.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Nagu on sätestatud Euroopa 
rohelises kokkuleppes ja kestliku Euroopa 
investeerimiskavas, peaks õiglase 
ülemineku mehhanism täiendama järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku (2021–
2027) muid meetmeid. See peaks aitama 
kaasa kliimaneutraalse liidu suunas 
liikumise sotsiaalsete ja majanduslike 
tagajärgedega tegelemisele, koondades 
liidu eelarvekulutused kliima- ja 
sotsiaalsetele eesmärkidele piirkondlikul 
tasandil.

(4) Nagu on sätestatud Euroopa 
rohelises kokkuleppes ja kestliku Euroopa 
investeerimiskavas, peaks õiglase 
ülemineku mehhanism täiendama järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku (2021–
2027) muid meetmeid. Liit peaks aitama ja 
toetama piirkondi, allpiirkondlikke 
kohalikke osalejaid ja elanikke 
üleminekul liidu kliimaneutraalsusele ja 
kestlikele töökohtadele, koondades liidu 
eelarve kulutused kliimale, 
ühtekuuluvusele ning majanduslikele ja 
sotsiaalsetele eesmärkidele kõigil 
asjakohastel tasanditel, võttes arvesse 
sotsiaalse mõjuga investeeringuid ning 
suunates need piirkondadele ja 
inimrühmadele, kes vajavad ülemineku 
saavutamiseks kõige rohkem toetust.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Käesoleva määrusega asutatakse 
õiglase ülemineku fond (Just Transition 
Fund, JTF), mis on üks 
ühtekuuluvuspoliitika raames rakendatava 
õiglase ülemineku mehhanismi alustalasid. 
Õiglase ülemineku fondi eesmärk on 
leevendada kliimamuutustega seotud 
ülemineku kahjulikku mõju, toetades 
kõige enam mõjutatud territooriume ja 
asjaomaseid töötajaid. Õiglase ülemineku 
fondi erieesmärgi kohaselt peaksid fondist 
toetatavad meetmed otseselt aitama 
leevendada ülemineku mõju, kuna 
nendega rahastatakse kohaliku majanduse 
mitmekesistamist ja ajakohastamist ning 

(5) Käesoleva määrusega asutatakse 
õiglase ülemineku fond (JTF), mis on üks 
ühtekuuluvuspoliitika raames rakendatava 
õiglase ülemineku mehhanismi alustalasid. 
Õiglase ülemineku fond eesmärk ei ole 
mitte ainult leevendada kliimamuutuste 
kahjulikku mõju ja toetada meetmeid, mis 
on suunatud õiglasele ja tõhusale 
energiaalasele üleminekule 
kliimaneutraalsele majandusele, vaid ka 
luua ja edendada positiivset mõju 
tulevikus, toetades kõige enam mõjutatud 
territooriume, sealhulgas ülemeremaid ja -
territooriume, samuti elanikkonda ja 
eelkõige asjaomaseid töötajaid, et tagada 
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leevendatakse negatiivset mõju tööhõivele. 
See kajastub õiglase ülemineku fondi 
erieesmärgis, mis on kehtestatud samal 
tasandil ja loetletud koos määruse (EL) 
[uus ühissätete määrus] artiklis [4] 
sätestatud poliitikaeesmärkidega.

sotsiaalne, territoriaalne ja majanduslik 
ühtekuuluvus. Kooskõlas õiglase 
ülemineku fondi erieesmärgiga peaksid 
ühise töökonna toetatavad meetmed 
aitama otseselt kaasa ülemineku 
hõlbustamisele ja kiirendamisele, luues 
uusi jätkusuutlikke tööhõivevõimalusi, 
leevendades kahjulikke sotsiaalseid 
tagajärgi ning rahastades kohaliku 
majanduse mitmekesistamist, kestlikkust, 
ümberkorraldamist ja ajakohastamist, 
vältides sotsiaalset ebakindlust ja 
edendades ebastabiilset 
ettevõtluskeskkonda. See kajastub õiglase 
ülemineku fondi erieesmärgis, mis on 
kehtestatud samal tasandil ja loetletud koos 
määruse (EL) [uus ühissätete määrus] 
artiklis [4] sätestatud 
poliitikaeesmärkidega.

Muudatusettepanek 6

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 
kokkulepet, ÜRO kestliku arengu 
eesmärkidega seotud kohustustega ja 
Euroopa rohelise kokkuleppe suurema 
eesmärgiga luua võimalusi jõukama, 
kaasavama, tervema ja 
keskkonnasäästlikuma maailmajao 
loomiseks, peaks õiglase ülemineku fond 
andma olulise panuse kliimameetmete 
peavoolustamisse ning kiirendama 
üleminekut kliimaneutraalsele, 
taastuvatel energiaallikatel põhinevale, 
väga ressursi- ja energiatõhusale 
ringmajandusele võimalikult kiiresti ja 
hiljemalt 2050. aastaks. Õiglase 
ülemineku fondi rahastamine peaks 
sõltuma ELi hiljemalt 2050. aasta 
kliimaneutraalsuse eesmärgi ja vahe-
eesmärkide heakskiitmisest. Õiglase 
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ülemineku fondi omavahendid täiendavad 
investeeringuid, mida on vaja, et saavutada 
üldeesmärk, st liidu eelarvekulutustest 25 
% eraldamine kliimaeesmärkide 
saavutamise toetamiseks. ERFist ja ESF+-
st vabatahtlikult ümberpaigutatud 
vahendid aitavad täiel määral kaasa selle 
eesmärgi saavutamisele kooskõlas 
Euroopa sotsiaalõiguste samba 
põhimõtetega.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Õiglase ülemineku fondi vahendid 
peaksid täiendama ühtekuuluvuspoliitika 
raames kättesaadavaid vahendeid.

(7) Õiglase ülemineku fondi vahendid 
peaksid täiendama ühtekuuluvuspoliitika 
raames kättesaadavaid vahendeid ning 
riiklikke ja piirkondlikke investeeringuid 
ja erakapitali ega tohiks mingil juhul 
selliseid investeeringuid asendada. Seega 
peaks järgmine mitmeaastane 
finantsraamistik olema ambitsioonikas ja 
võimaldama seatud eesmärkide 
saavutamist. Õiglase ülemineku fondi 
rahastamine ei tohi mingil juhul toimuda 
muude olemasolevate fondide arvelt.

 Õiglase ülemineku fond peaks toetama 
üleminekut keskkonnahoidlikule 
majandusele, eriti piirkondades, mis 
sõltuvad kõige rohkem söest või muudest 
sellistest mittesäästvatest kütustest, ning 
aitama kaasa uuele kestlikule 
ühtekuuluvuspoliitikale, mille eesmärk on 
luua tulevikule orienteeritud ja 
keskkonnahoidlikud tööhõivemudelid.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Üleminek kliimaneutraalsele 
majandusele on väljakutse kõigile 
liikmesriikidele. Eriti keerukas on see 
liikmesriikide jaoks, kes sõltuvad suurel 
määral fossiilkütustest või suure 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tööstusprotsessidest, mille puhul tuleb 
tegevus järk-järgult lõpetada, või kes 
peavad kliimaneutraalsusele ülemineku 
tõttu kohandusi tegema ja kellel puuduvad 
selleks rahalised vahendid. Seetõttu peaks 
õiglase ülemineku fond hõlmama kõiki 
liikmesriike, kuid selle rahaliste vahendite 
jaotus peaks kajastama liikmesriikide 
suutlikkust rahastada vajalikke 
investeeringuid, et tulla toime 
kliimaneutraalsusele üleminekuga.

(8) Üleminek kliimaneutraalsele 
majandusele ei ole mitte ainult väljakutse, 
vaid ka tohutu võimalus kõigile 
liikmesriikidele, piirkondlikele ja 
kohalikele avaliku ja erasektori 
osalejatele. Täiendavat toetust on vaja 
piirkondadele, sealhulgas kõrvalistele 
piirkondadele, mis sõltuvad endiselt suurel 
määral fossiilkütustest või 
kasvuhoonegaasidemahukast 
tööstustegevusest, mis tuleb järk-järgult 
lõpetada ja/või ajakohastada, et minna üle 
kliimaneutraalsusele, ning tööjõule, kes 
vajab oskuste täiendamist ja abi, et jõuda 
tööhõiveni rohelistes sektorites, ning 
kellel puuduvad selleks rahalised vahendid. 
Õiglase ülemineku fond peaks seetõttu 
hõlmama kogu liitu, kuid selle rahaliste 
vahendite jaotus peaks kajastama esialgset 
tuginemist piirkondade mittesäästvale 
tegevusele ja nende suutlikkust rahastada 
vajalikke investeeringuid, et minna 
võimalikult kiiresti ja hiljemalt 2050. 
aastaks üle kliimaneutraalsusele, 
sealhulgas fossiilkütustel põhinevale 
majandusele alternatiivide edendamist 
ringmajanduse kaudu, mis pakub 
võimalusi uute töökohtade loomiseks, 
piirkondlikuks majandusarenguks, 
suuremaks territoriaalseks 
ühtekuuluvuseks ja kohaliku 
maamajanduse edendamiseks.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Käesolevas määruses määratakse 
kindlaks investeeringute liigid, mille 
kulusid õiglase ülemineku fond võib 
toetada. Kõik toetatavad tegevused peaksid 
olema täielikus kooskõlas liidu kliima- ja 

(10) Käesolevas määruses määratakse 
kindlaks investeeringute liigid, mille 
kulusid õiglase ülemineku fond võib 
toetada. Kõiki toetatavaid tegevusi tuleks 
ellu viia täielikus kooskõlas liidu kliima-, 
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keskkonnaprioriteetidega. Investeeringute 
loetelu peaks sisaldama neid, mis toetavad 
kohalikku majandust ja on pikas 
perspektiivis kestlikud, võttes arvesse kõiki 
rohelise kokkuleppe eesmärke. 
Rahastatavad projektid peaksid toetama 
üleminekut kliimaneutraalsele 
ringmajandusele. Hääbuvate sektorite 
puhul, nagu söel, pruunsöel, turbal ja 
põlevkivil või kõnealuste fossiilkütuste 
kaevandamisel põhinev energiatootmine, 
peaks toetus olema seotud asjaomase 
tegevuse järkjärgulise lõpetamisega ja 
tööhõive taseme vastava vähendamisega. 
Suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega sektorite 
ümberkujundamiseks tuleks toetusega 
edendada uusi tegevusi, võttes kasutusele 
uusi tehnoloogiaid, uusi protsesse või 
tooteid, mis toovad kaasa heitkoguste 
märkimisväärse vähendamise, kooskõlas 
ELi 2030. aasta kliimaeesmärkide ja 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga aastaks 
2050,13 säilitades ja suurendades samal 
ajal tööhõivet ning vältides 
keskkonnaseisundi halvenemist. Erilist 
tähelepanu tuleks pöörata ka tegevustele, 
millega edendatakse innovatsiooni ja 
teadusuuringuid arenenud ja säästvate 
tehnoloogiate valdkonnas, samuti 
digiteerimise ja ühenduvuse valdkonnas, 
tingimusel et sellised meetmed toetavad 
üleminekut kliimaneutraalsele 
ringmajandusele ja aitavad leevendada 
sellise ülemineku negatiivseid 
kõrvalmõjusid.

sotsiaalsete ja keskkonnaalaste 
prioriteetidega, sealhulgas Euroopa 
sotsiaalõiguste samba ja ÜRO kestliku 
arengu eesmärkidega. Investeeringute 
loetelus tuleks seada esikohale need 
investeeringud, millega toetatakse inimesi, 
sotsiaalset innovatsiooni, kohalikku 
majandust ja tööturgu, kus luuakse 
inimväärseid töökohti, ning mis on 
keskpikas ja pikas perspektiivis kestlikud, 
võttes arvesse kõiki Euroopa rohelise 
kokkuleppe eesmärke, kaitstes, säilitades 
ja suurendades samal ajal liidu 
looduskapitali ning parandades tervist ja 
heaolu seoses keskkonnaga seotud riskide 
ja mõjudega. Rahastatavad projektid 
peaksid toetama üleminekut 
kliimaneutraalsele, taastuvatel 
energiaallikatel põhinevale, väga ressursi- 
ja energiatõhusale ringmajandusele 
võimalikult vara ja hiljemalt 2050. 
aastaks. Hääbuvate sektorite puhul, nagu 
söel, pruunsöel, turbal, gaasil, naftal ja 
põlevkivil põhinev energiatootmine või 
nende fossiilkütuste kaevandamine, 
samuti kaudsete tööstusharude puhul, 
nagu tarnijad ja teenuseosutajad, keda ka 
vähenev tootmine võib mõjutada, peaks 
toetus olema seotud tegevuse järkjärgulise 
lõpetamise strateegia range 
tingimuslikkusega. Selline toetus tuleks 
territoriaalse õiglase ülemineku kavas 
selgelt välja tuua ning see peaks sõltuma 
kvaliteetsete töökohtade loomisest ja 
sotsiaalsest arengust ning kohaliku 
majanduse vastupanuvõime tagamisest, et 
tulla toime võimaliku töökohtade 
kadumisega. Suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega sektorite 
ümberkujundamiseks tuleks toetusega 
edendada uusi tegevusi, võttes kasutusele 
uusi tehnoloogiaid, uusi protsesse või 
tooteid, mis toovad kaasa heitkoguste 
märkimisväärse vähendamise, kooskõlas 
ELi 2030. aasta kliimaeesmärkide ja 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga hiljemalt 
aastaks 2050, säilitades ja edendades samal 
ajal töötajate oskusi ja õigusi ning vältides 
keskkonnaseisundi halvenemist. Need 
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investeeringud peaksid samuti 
võimaldama rahastada eksperditeadmisi 
ja analüüse, et toetada täielikult 
ümberkujundatud VKEsid kõrge 
kvalifikatsiooniga ja 
ümberkvalifitseeritud töötajate 
säilitamisel. Erilist tähelepanu tuleks 
investeerimisotsuste tegemisel pöörata 
energiatõhususe esikohale seadmise 
põhimõtte rakendamisele, samuti sellistele 
rohelistele sektoritele nagu taastuvad 
energiaallikad, arukas liikuvus, võitlus 
kütteostuvõimetuse vastu, sotsiaalse 
mõjuga investeeringud või muud sektorid, 
mis toetavad, edendavad ja edendavad 
ressursitõhusust ja ringmajandust. Need 
investeeringud peaksid toetama ka 
teadmistepõhise innovatsiooni 
kogukondade loomist, pöörates erilist 
tähelepanu digitaliseerimisele ja 
teadusuuringutele, ning Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituuti, 
mis koondab teaduskeskusi, ettevõtlust, 
ülikoole ning kohalikke ja piirkondlikke 
omavalitsusi, et aidata kaasa aruka ja 
kestliku ülemineku eesmärgi 
saavutamisele. Sellised meetmed peaksid 
edendama keskkonnahoidlike, kestlike ja 
inimväärsete töökohtade loomist, 
leevendama negatiivseid sotsiaalseid 
tagajärgi ja kiirendama üleminekut 
kliimaneutraalsele ringmajandusele 
hiljemalt 2050. aastaks.

__________________ __________________
13 Nagu on sätestatud komisjoni teatises 
Euroopa Parlamendile, Euroopa 
Ülemkogule, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, 
Regioonide Komiteele ning Euroopa 
Investeerimispangale „Puhas planeet kõigi 
jaoks – Euroopa pikaajaline strateegiline 
visioon, et jõuda jõuka, nüüdisaegse, 
konkurentsivõimelise ja kliimaneutraalse 
majanduseni“, COM(2018) 773 final.

13 Nagu on sätestatud komisjoni teatises 
Euroopa Parlamendile, Euroopa 
Ülemkogule, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, 
Regioonide Komiteele ning Euroopa 
Investeerimispangale „Puhas planeet kõigi 
jaoks – Euroopa pikaajaline strateegiline 
visioon, et jõuda jõuka, nüüdisaegse, 
konkurentsivõimelise ja kliimaneutraalse 
majanduseni“, COM(2018) 773 final.

Muudatusettepanek 10
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10a) Õiglase ülemineku fondi tuleks 
kasutada ka selleks, et toetada 
investeeringuid sotsiaal-, haridus-, 
tervishoiu- ja kultuuriprojektidesse, 
pöörates erilist tähelepanu piirkondadele, 
mis sõltuvad CO2 mahukast majandusest 
ja mida mõjutab struktuuriline üleminek 
ressursitõhusale ja vähese CO2 heitega 
ringmajandusele. Toetuskõlblikes 
piirkondades esinevad ebavõrdsed 
võimalused mõjutavad eelkõige 
juurdepääsu haridusele, kultuurile, 
kogukonnale, tervishoiule ja 
sotsiaalteenustele. Eri põlvkondi 
ühendava tugeva kohaliku kogukonna 
arendamine ning haavatavate 
elanikkonnarühmade integreerimine ilma 
igasuguse diskrimineerimiseta 
ühiskonnas võib suurendada 
majanduslikke võimalusi ja tagada 
õiglase ülemineku kõigile. Selleks tuleb 
toetada sotsiaalset innovatsiooni eelkõige 
alushariduse ja lapsehoiu, 
haridusasutuste, õpilaste eluasemete ja 
digitaalseadmete, aga ka 
tervishoiuteenuste ja uue hooldusmudeli, 
sealhulgas kliinikute, haiglate või 
kogukonnapõhise hoolduse valdkonnas. 
See aitaks tagada üleminekupiirkondades 
elavatele inimestele juurdepääsu 
kvaliteetsetele avalikele teenustele ja 
üldhuviteenustele, sealhulgas 
sotsiaalmajanduses osalejatele, kes on 
kohaliku majandusarengu ja sotsiaalse 
turumajanduse jaoks nii olulised, et 
toetada sotsiaalselt õiglast üleminekut, 
mis ei jäta kedagi kõrvale.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11



PE648.609v04-00 136/332 RR\1210220ET.docx

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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) Selleks et kaitsta inimesi, kes 
vajavad kõige tõenäolisemalt toetust 
kliimamuutustega seotud ülemineku 
saavutamiseks, peaks õiglase ülemineku 
fond hõlmama asjaomaste töötajate 
oskuste täiendamist ja ümberõpet, pöörates 
erilist tähelepanu [ESF+ määruses] 
määratletud kõige haavatavamatele 
inimestele ja tööturult enim tõrjutud 
isikutele (nt pikaajalised töötud, 
palgavaesust kogevad töötajad või 
mittetöötavad ja mitteõppivad noored), 
eesmärgiga aidata neil kohaneda uute 
töövõimalustega ja saavutada sooline 
tasakaal sektorite vahel, ning pakkuma 
aktiivset tööturu- ja oskuste arendamise 
poliitikat, mis on suunatud tulevikule 
suunatud sektoritele ja tööhõivele, tagades 
elukestva õppe võimalused ja austades 
võrdse töö eest võrdse tasu maksmise 
põhimõtet, abi neile, keda üleminek 
puudutab, pakkudes kõigi kategooria 
tööotsijatele nõustamist, koolitust, 
tugiteenuseid ja personaalset abi 
tööotsingul, tagades võrdse juurdepääsu 
kõigile inimrühmadele ilma igasuguse 
diskrimineerimiseta, pöörates erilist 
tähelepanu noortele ja nende aktiivsele 
kaasamisele tööturule.
 Sellega seoses tuleks töötajatele pakkuda 
oskuste täiendamise ja ümberõppe 
võimalusi sobiva aja jooksul enne töötuks 
jäämist.
Jõupingutused tuleb keskendada 
mõjutatud piirkondade majanduse 
elavdamisele, eelkõige ümberõppe 
valemite ning naaberliikmesriikide 
riiklike, piirkondlike ja kohalike 
ametiasutuste tiheda koostöö kaudu, et 
saavutada piiriülese tööturu täielik 
potentsiaal täielikus kooskõlas 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fondiga.
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11a) Liikmesriigid ja komisjon peaksid 
tagama, et õiglase ülemineku fondi 
rahastatavate prioriteetide rakendamine 
aitab kaasa naiste ja meeste 
võrdõiguslikkuse austamisele ja 
edendamisele kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 8. Hindamised 
on näidanud, kui oluline on võtta 
rakenduskavade kõigi mõõtmete juures 
ning nende ettevalmistamise, seire, 
rakendamise ja hindamise kõigis 
etappides õigel ajal ja järjekindlalt arvesse 
soolise võrdõiguslikkuse eesmärke, 
tagades samas, et võetakse erimeetmeid 
soolise võrdõiguslikkuse, võrdse või 
võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise 
põhimõtte ja naiste majandusliku 
sõltumatuse edendamiseks, hariduse ja 
oskuste parandamiseks ning vägivalla 
ohvriks langenud naiste tööturule ja 
ühiskonda tagasitoomiseks.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11b) Õiglase ülemineku fondil on 
oluline roll sotsiaalsete tagajärgede 
leevendamisel väljaspool majandust ning 
see ei tohiks olla pelgalt 
investeerimistegevuse vahend. 
Üleminekuks on vaja palju mõjutatud 
piirkondi ja elanikke. Ohud ei hõlma 
mitte ainult töökohtade kaotust, vaid ka 
kohaliku maksutulu kaotust, samuti 
tööjõu rännet, noorte ja eakate 
väljatõrjumist ning võib-olla mõnede 
teenuste osutamise peatamist (eelkõige 
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söekaevurite jaoks), ning seetõttu on 
investeeringud sotsiaalsesse taristusse, et 
tagada elanikele teenuste kõrge tase ja 
tasakaalustada teenuste kaotust, keskse 
tähtsusega, et tagada sotsiaalselt õiglane 
üleminek, mis ei jäta kedagi kõrvale. 
Õiglase ülemineku fond peaks eelkõige 
võtma ennetavaid meetmeid 
majanduslanguse vastu, et tagada 
kohaliku elanikkonna toetus muutustele 
ning kohaliku kogukonna osalejate, 
tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna ning 
demokraatliku taristu parandamine.

Muudatusettepanek 14

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 

(12) Selleks et suurendada selliste 
territooriumide mitmekesistamist ja 
ümberkorraldamist, mis vajavad 
ülemineku saavutamiseks täiendavat 
toetust, peaks õiglase ülemineku fond 
toetama tulusaid investeeringuid, millel on 
potentsiaali luua töökohti 
keskkonnasõbralikes ja jätkusuutlikes 
VKEdes, eelkõige noortes ettevõtetes ja 
sotsiaalse innovatsiooni sektoris 
tegutsevates ettevõtetes. Tulusat 
investeeringut tuleks käsitada 
investeeringuna ettevõtete põhivarasse või 
immateriaalsesse varasse eesmärgiga toota 
kaupu ja teenuseid, aidates seega kaasa 
kapitali kogumahutusele ning 
keskkonnahoidlikule, inimväärsele ja 
kestlikule tööhõivele. Eesmärgiks peab 
olema inimväärsete ja jätkusuutlike 
töökohtade loomine tulevikku suunatud 
sektorites ning sotsiaalse kaasatuse 
võimaldamine, tunnustades, väärtustades 
ja ajakohastades samal ajal kohalike 
inimressursside oskusi ja haridust. Muude 
ettevõtete kui VKEde puhul tuleks tulusaid 
investeeringuid toetada üksnes juhul, kui 
need on vajalikud üleminekust tingitud 
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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 
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.

töökohtade kadumise leevendamiseks ja 
kui need toetavad fondi üldeesmärki, 
milleks on kiirendada üleminekut 
kliimaneutraalsele, taastuvatel 
energiaallikatel põhinevale, väga ressursi- 
ja energiatõhusale ja ringmajandusele, 
luues või toetades märkimisväärse arvu 
töökohtade kohanemist, ning kui need 
investeeringud ei too kaasa ega tulene 
ümberpaigutamisest, tehes seda täielikus 
kooskõlas Globaliseerumisega 
Kohanemise Fondiga. Investeeringud 
olemasolevatesse tööstusrajatistesse, 
sealhulgas liidu heitkogustega kauplemise 
süsteemiga hõlmatud rajatistesse, peaksid 
olema lubatud tingimusel, et need aitavad 
kaasa hiljemalt 2050. aastaks 
kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekule ja on oluliselt väiksemad 
asjakohastest võrdlusalustest, mis on 
kehtestatud saastekvootide tasuta 
eraldamiseks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ alusel, ning 
tingimusel, et nende tulemuseks on 
märkimisväärse arvu inimväärsete ja 
kestlike töökohtade kaitse. Iga sellist 
investeeringut tuleks vastavalt põhjendada 
asjakohases õiglase ülemineku 
territoriaalses kavas, need peaksid olema 
kestlikud ja kooskõlas 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, 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. Euroopa rohelise 
kokkuleppega algatatud üleminek peab 
tooma kasu kõigile ja mitte suurendama 
ebavõrdsust, pöörates erilist tähelepanu 
maapiirkondadele ja nende suurtele 
majandusraskustele, eriti noorte jaoks.

__________________ __________________
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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).

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Selleks et tagada õiglase ülemineku 
fondi vahendite kavandamise paindlikkus 
tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi raames, peaks 
olema võimalik ette valmistada iseseisev 
õiglase ülemineku fondi programm või 
kavandada õiglase ülemineku fondi 
vahendeid Euroopa Regionaalarengu 
Fondist (ERF), Euroopa Sotsiaalfond+-st 
(ESF+) või Ühtekuuluvusfondist 
toetatava programmi raames ühe või 
mitme sihtotstarbelise prioriteedi raames. 
Vastavalt määruse (EL) [uus ühissätete 
määrus] artiklile 21a tuleks õiglase 
ülemineku fondi vahendeid suurendada 
ERFist ja ESF+-st saadava täiendava 
rahastamisega. ERFist ja ESF+-st 
ümberpaigutatud asjaomased summad 
peaksid olema kooskõlas õiglase 
ülemineku territoriaalsetes kavades 
sätestatud tegevuste liikidega.

(13) Selleks et tagada õiglase ülemineku 
fondi vahendite kavandamise paindlikkus 
tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi raames, tuleks 
nõuda iseseisva õiglase ülemineku fondi 
programmi ettevalmistamist. Vastavalt 
määruse (EL) [uus ühissätete määrus] 
artiklile 21a võiks õiglase ülemineku fondi 
vahendeid vabatahtlikult suurendada 
ERFist ja ESF+-st saadava täiendava 
rahastamisega, ning neile tuleks anda 
selleks otstarbeks lisavahendeid. ERFist ja 
ESF+-st ümberpaigutatud asjaomased 
summad peaksid olema kooskõlas õiglase 
ülemineku territoriaalsetes kavades 
sätestatud tegevuste liikidega ja nende 
fondide eesmärgiga. Vastavalt 
lihtsustamise eesmärgile ei tohi õiglase 
ülemineku fondi rakendamine tekitada 
liigset halduskoormust.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Õiglase ülemineku fondi toetus 
peaks sõltuma üleminekuprotsessi tõhusast 
rakendamisest konkreetsel territooriumil, et 

(14) Õiglase ülemineku fondi toetus 
peaks sõltuma üleminekuprotsessi tõhusast 
ja mõõdetavast käivitamisest ja 



RR\1210220ET.docx 141/332 PE648.609v04-00

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.

rakendamisest konkreetsel territooriumil, 
mida on vaja toetada, et järk-järgult 
kaotada sõltuvus jätkusuutmatutest 
tegevustest, et saavutada hiljemalt 2050. 
aastaks kliimaneutraalne majandus. 
Sellega seoses peaksid liikmesriikide abi 
saavad piirkonnad koostama komisjoni 
toetusel õiglase ülemineku territoriaalsed 
kavad. Õiglase ülemineku kavade 
koostamisel peaksid toetust saavad 
piirkonnad kooskõlas 
partnerluspõhimõtetega konsulteerima 
asjaomaste sidusrühmadega, sealhulgas 
kohalike ja piirkondlike omavalitsustega, 
kohalike ja piirkondlike osalejatega, nagu 
olemasolevad kohalikud ettevõtted ja 
eelkõige VKEd ning suurte 
energiarajatiste alltöövõtjad, 
kodanikuühiskond, sotsiaalpartnerid ja 
asjaomased kohalikud kogukonnad. 
Õiglase ülemineku kavades tuleb 
üksikasjalikult kirjeldada 
üleminekuprotsessi, sealhulgas 
sotsiaalmajanduslikku mõju avaldavaid 
töökohtade loomise meetmeid, oskuste 
täiendamist ja ümberõpet ning 
investeeringuid kohalikku sotsiaalsesse 
taristusse kooskõlas vähemalt riiklike 
energia- ja kliimakavade, Euroopa 
sotsiaalõiguste samba ja ÜRO kestliku 
arengu eesmärkidega. Selleks peaks 
komisjon looma õiglase ülemineku 
platvormi, mis tugineks olemasolevale 
üleminekuetapis olevate 
söekaevanduspiirkondade platvormile, et 
võimaldada kahe- ja mitmepoolset 
kogemuste ja parimate tavade vahetamist 
kõigi asjaomaste osalejate ja sektorite 
vahel. Olemasolevat platvormi tuleks täiel 
määral kasutada parimate tavade 
levitamiseks kavandamisetapis. Õiglase 
ülemineku territoriaalse ülemineku 
kavade väljatöötamisel on vaja terviklikku 
lähenemisviisi, milles võetakse arvesse 
mõju naabruses asuvatele 
elupiirkondadele, sealhulgas piiriülestele 
aladele.
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14a) Ülemineku ja õiglase ülemineku 
fondi pikaajalise tõhususe ja positiivse 
mõju tagamiseks on vaja, et kogutaks 
andmeid, et paremini prognoosida oskusi, 
mida sektorid ja tööstusharud vajavad 
kohanemiseks muutustega, mida nõuab 
uus roheline majandus, ning eelkõige, et 
pakkuda mudeleid CO2 heite vähendamise 
stsenaariumide mõju kohta tööhõivele 
ning teha järelevalvet asjakohaste 
sotsiaalse kestlikkuse näitajate alusel.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Õiglase ülemineku territoriaalsetes 
kavades tuleks kindlaks määrata kõige 
negatiivsemalt mõjutatud territooriumid, 
kuhu õiglase ülemineku fondi toetus tuleks 
koondada, ning kirjeldada konkreetseid 
meetmeid, mida tuleb võtta 
kliimaneutraalse majanduse saavutamiseks, 
eelkõige seoses fossiilkütuste tootmist või 
muid suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega tegevusi hõlmavate 
rajatiste ümberkorraldamise või 
sulgemisega. Need territooriumid peaksid 
vastama NUTS 3. tasandi piirkondadele 
või olema nende osad. Kavades tuleks 
üksikasjalikult kirjeldada nende 
territooriumide probleeme ja vajadusi ning 
määrata kindlaks vajalikud tegevused 
viisil, mis tagab kliimamuutustele 
vastupanuvõimelise ning 
kliimaneutraalsusele üleminekuga ja 
rohelise kokkuleppe eesmärkidega 
kokkusobiva majandustegevuse ühtse 

(15) Õiglase ülemineku territoriaalsetes 
kavades tuleks kindlaks määrata kõige 
negatiivsemalt mõjutatud osalejad ja 
kohalikud piirkonnad, kuhu õiglase 
ülemineku fondi toetus tuleb koondada, 
ning kirjeldada konkreetseid meetmeid, 
mida tuleb võtta kliimaneutraalse 
majanduse saavutamiseks hiljemalt 2050. 
aastaks. Eelkõige tuleks õiglase 
ülemineku kavades kindlaks määrata 
fossiilkütuste tootmisega seotud rajatiste 
sulgemine, muu 
kasvuhoonegaasidemahukas tegevus või 
tegevus, mille lõplikke tööstustooteid 
mõjutab otseselt üleminek CO2-
neutraalsusele, ning vajadus abi järele 
töötajate ning nendest tööstusharudest 
suuresti sõltuvate tarnijate ja 
teenuseosutajate oskuste täiendamiseks ja 
ümberõppeks, samuti üksikasjalik kava 
sotsiaalsesse taristusse tehtavate 
investeeringute kohta. Sotsiaalpartnerid 
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arengu. Õiglase ülemineku fondist peaksid 
rahalist toetust saama ainult need 
investeeringud, mis on kooskõlas 
üleminekukavadega. Õiglase ülemineku 
territoriaalsed kavad peaksid olema osa 
programmidest (mida toetavad olenevalt 
asjaoludest kas ERF, ESF+, 
Ühtekuuluvusfond või JTF), mille 
komisjon on heaks kiitnud.

kaasatakse protsessi kõikidesse 
etappidesse, et anda panus 
konkreetsetesse vajadustesse, mida 
soovitakse rahuldada. Need territooriumid 
peaksid vastama NUTS 3. tasandi 
piirkondadele või olema nende osad. 
Kavades tuleks üksikasjalikult kirjeldada 
nende piirkondade probleeme 
(majanduslikud, sotsiaalsed, 
territoriaalsed ja keskkonnaalased), 
vajadusi, võimalusi ja ressursse 
ülemineku saavutamiseks, sealhulgas 
seoses sotsiaalse taristu, töökohtade 
loomise potentsiaali ning olemasoleva 
haridus- ja inseneripotentsiaaliga. 
Kavades tuleks kindlaks määrata, milliseid 
meetmeid on vaja, et tagada 
kliimamuutustele vastupanuvõimelise 
majandustegevuse sidus areng, millega 
luuakse kestlikke ja inimväärseid 
töökohti, milles seatakse esikohale 
üleminekust tulenevate sotsiaal-
majanduslike vapustuste leevendamine 
ning mis on kooskõlas ka hiljemalt 2050. 
aastaks kliimaneutraalsusele üleminekuga 
ja Euroopa rohelise kokkuleppe 
eesmärkidega, Euroopa sotsiaalõiguste 
samba põhimõtetega ja ÜRO kestliku 
arengu eesmärkidega, tagades samas, et 
kedagi ei jäeta kõrvale. Õiglase ülemineku 
fondist peaksid rahalist toetust saama ainult 
need investeeringud, mis on kooskõlas 
üleminekukavadega. Õiglase ülemineku 
territoriaalsed kavad peaksid olema osa 
õiglase ülemineku fondi riiklikust 
programmist, mille komisjon peab heaks 
kiitma.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Selleks et suurendada õiglase 
ülemineku fondi vahendite kasutamise 
tulemustele orienteeritust, peaks komisjonil 

(16) Selleks et optimeerida õiglase 
ülemineku fondi vahendite kasutamise 
tulemustele orienteeritust, peaks komisjonil 
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kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega 
olema võimalik kohaldada 
finantskorrektsioone, kui õiglase 
ülemineku fondi erieesmärgi 
saavutamiseks seatud eesmärgid on suures 
ulatuses saavutamata.

kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega 
olema võimalik kohaldada 
finantskorrektsioone, kui õiglase 
ülemineku fondi erieesmärgi 
saavutamiseks seatud eesmärgid on suures 
ulatuses saavutamata. Komisjon peaks 
jälgima piirkondi, kus õiglase ülemineku 
fondi vahendite kasutamine annab vähem 
tulemusi, ning tagama nende piirkondade 
edasise toetamise, et mitte ükski piirkond 
ei jääks kõrvale.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Käeoleva määruse eesmärke, nimelt 
toetada territooriume, kus toimuvad 
majanduslikud ja sotsiaalsed muutused, et 
minna üle kliimaneutraalsele majandusele, 
ei suuda liikmesriigid üksi piisavalt 
saavutada. Selle peamised põhjused on 
ühelt poolt erinevused eri territooriumide 
arengutasemes ja mahajäämus kõige 
ebasoodsamates piirkondades, samuti 
liikmesriikide ja territooriumide rahaliste 
vahendite piiratus ning teiselt poolt vajadus 
ühtse rakendusraamistiku järele, mis 
hõlmaks mitut eelarve jagatud täitmise alla 
kuuluvat liidu fondi. Kuna neid eesmärke 
saab paremini saavutada liidu tasandil, 
võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa 
Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuspõhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus 
nimetatud eesmärkide saavutamiseks 
vajalikust kaugemale,

(19) Käeoleva määruse eesmärke, nimelt 
toetada territooriume nende majanduse, 
tööturu ja sotsiaalses ümberkujundamises 
kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekul, ei suuda liikmesriigid üksi 
piisavalt saavutada. Selle peamised 
põhjused on ühelt poolt erinevused eri 
territooriumide arengutasemes ja kõige 
ebasoodsamate piirkondade spetsiifilised 
probleemid, samuti liikmesriikide ja 
territooriumide rahaliste vahendite piiratus 
ning teiselt poolt vajadus ühtse 
rakendusraamistiku järele, mis hõlmaks 
mitut eelarve jagatud täitmise alla kuuluvat 
liidu fondi. Kuna neid eesmärke saab 
paremini saavutada liidu tasandil, võib liit 
võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuspõhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus 
nimetatud eesmärkide saavutamiseks 
vajalikust kaugemale,

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1
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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 luuakse 
õiglase ülemineku fond, et toetada selliseid 
inimrühmi ja territooriume, kes vajavad 
2050. aastaks täiendavat toetust 
üleminekuks liidu taastuvenergial 
põhinevale, ressursi- ja energiatõhusale, 
ring- ja kliimaneutraalsele majandusele, et 
muuta üleminekuga seotud probleemid 
võimalusteks ning aidata samal ajal 
edendada Euroopa sotsiaalset mudelit 
praeguste ja tulevaste põlvkondade jaoks 
ning võidelda ebavõrdsuse vastu.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlas määruse (EL) [uus ühissätete 
määrus] artikli [4 lõike 1] teise lõiguga 
aitab õiglase ülemineku fond kaasa ühtsele 
erieesmärgile „võimaldada piirkondadel ja 
inimestel tegeleda kliimaneutraalsele 
majandusele ülemineku sotsiaalsete, 
majanduslike ja keskkonnamõjudega“.

Kooskõlas määruse (EL) [uus ühissätete 
määrus] artikli [4 lõike 1] teise lõiguga 
aitab õiglase ülemineku fond kaasa 
järgmisele erieesmärgile:

võimaldada piirkondadel, kohalikel 
tasanditel ja inimestel tegeleda 
sotsiaalsete, tööturu, majanduslike ja 
keskkonnaalaste probleemidega ning 
kliimaneutraalsele majandusele ja 
ühiskonnale ülemineku võimalustega, mis 
on kooskõlas eesmärgiga piirata 
ülemaailmset temperatuuri tõusu 
tunduvalt alla 2 °C, jätkates samal ajal 
jõupingutusi temperatuuri tõusu 
piiramiseks 1,5 °C-ni, tagades samal ajal, 
et õiglase ülemineku territoriaalsed kavad 
suurendavad kogukondade, töötajate, 
tööstusharude ja investorite jaoks 
läbipaistvust ja turvalisust.
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Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Õiglase ülemineku fond toetab 
tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärki kõigis 
liikmesriikides.

1. Õiglase ülemineku fond toetab 
tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärki kõikides 
liikmesriikides, pöörates erilist tähelepanu 
fossiilkütustest sõltuvatele 
liikmesriikidele, austades ja toetades 
Euroopa rohelise kokkuleppe ja Euroopa 
sotsiaalõiguste samba üldeesmärke, et 
tegeleda kliima- ja 
keskkonnaprobleemidega, tagades samal 
ajal õiglase ülemineku, mis ei jäta kedagi 
kõrvale. Õiglase ülemineku fond toetab 
artikli 4 lõigetes 2–2c sätestatud tegevusi 
ja juurdepääs sõltub sellest, kas 
liikmesriik on võtnud kohustuse 
saavutada 2050. aastaks 
kliimaneutraalsuse eesmärk.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi raames on 
eelarveliste kulukohustuste täitmiseks 
ajavahemikul 2021–2027 ette nähtud 7,5 
miljardit eurot (2018. aasta hindades) 
õiglase ülemineku fondi vahendeid, mida 
võib suurendada vastavalt vajadusele liidu 
eelarvest eraldatud lisavahenditega ja 
muude vahenditega kooskõlas kohaldatava 
alusaktiga.

Tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi raames on 
eelarveliste kulukohustuste täitmiseks 
ajavahemikul 2021–2027 ette nähtud 
10 miljardit eurot (2018. aasta hindades) 
õiglase ülemineku fondi vahendeid, mida 
võib suurendada vastavalt vajadusele liidu 
eelarvest eraldatud lisavahenditega ja 
muude vahenditega kooskõlas kohaldatava 
alusaktiga. Õiglase ülemineku fondi 
rahastamine ei tohi toimuda teistele 
mitmeaastase finantsraamistiku fondidele 
eraldatud vahendite arvelt.
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

0,35 % esimeses lõigus osutatud summast 
eraldatakse komisjoni algatusel antavaks 
tehniliseks abiks.

Vähemalt 0,35 % esimeses lõigus osutatud 
summast eraldatakse komisjoni algatusel 
antavaks tehniliseks abiks.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võtab rakendusaktiga 
vastu otsuse, milles sätestatakse vahendite 
iga-aastane jaotus, sh kõigi lõikes 2 
osutatud täiendavate vahendite jaotus 
liikmesriikide vahel vastavalt I lisas 
sätestatud metoodikale.

3. Komisjon võtab artikli 10 kohase 
delegeeritud õigusaktiga vastu otsuse, 
milles sätestatakse vahendite iga-aastane 
jaotus, sh kõigi lõikes 2 osutatud 
täiendavate vahendite jaotus liikmesriikide 
vahel vastavalt I lisas sätestatud 
metoodikale.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3a
Vahendid Euroopa taasterahastust
1. Määruse [ERI] artiklis 2 osutatud 
meetmeid rakendatakse õiglase ülemineku 
fondi raames summas 30 miljardit eurot 
jooksevhindades kõnealuse määruse 
artikli 3 lõike 2 punktis a osutatud 
summast, kui artikli 4 lõigetes 3, 4 ja 8 ei 
ole sätestatud teisiti.
Seda summat käsitatakse eelnimetatud 
määruse artikli 3 lõikes 2 osutatud muude 
vahenditena ja seda peetakse 
sihtotstarbeliseks välistuluks vastavalt 
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määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artikli 
21 lõikele 5. 
Need eraldatakse lisaks artiklis 3 
sätestatud koguvahenditele eelarveliste 
kulukohustuste jaoks tööhõivesse ja 
majanduskasvu investeerimise eesmärgi 
raames aastateks 2021–2024 järgmiselt:
– 2021: 7 954 600 000 eurot;
– 2022: 8 114 600 000 eurot;
– 2023: 8 276 600 000 eurot;
– 2024: 8 441 600 000 eurot.
Lisaks tehakse käesoleva lõike esimeses 
lõigus osutatud vahenditest halduskulude 
katteks kättesaadavaks 15 600 000 eurot 
jooksevhindades
2. Lõike 1 esimeses lõigus osutatud 
summast 0,35 % eraldatakse komisjoni 
algatusel antavaks tehniliseks abiks.
3. Lõikes 1 osutatud summa jaotus 
aastate ja liikmesriikide kaupa lisatakse 
artikli 3 lõikes 3 osutatud komisjoni 
otsusesse vastavalt I lisas sätestatud 
metoodikale.
4. Erandina finantsmääruse artikli 
14 lõikest 3 kohaldatakse nimetatud 
artikli lõikes 1 osutatud vahenditel 
põhinevate eelarveliste kulukohustuste 
suhtes määruse (EL) [uus ühissätete 
määrus] VII jaotise IV peatükis sätestatud 
kulukohustustest vabastamise norme. 
Erandina finantsmääruse artikli 12 lõike 
4 punktist c ei kasutata neid vahendeid 
jätkuprogrammi või -meetme jaoks.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kooskõlas lõikega 1 toetatakse 
õiglase ülemineku fondist üksnes järgmisi 
tegevusi:

2. Kooskõlas lõikega 1 toetatakse 
õiglase ülemineku fondist majanduse 
üleminekuks järgmisi tegevusi, tingimusel 
et need on määruse ... [kestlikkuse 
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taksonoomia määrus] kohaselt 
rahastamiskõlblikud:

Muudatusettepanek 29

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tulusad investeeringud VKEdesse, 
sealhulgas idufirmadesse, mis toovad kaasa 
majanduse mitmekesistamise ja 
ümberkorraldamise;

a) jätkusuutlikud investeeringud 
VKEdesse, sealhulgas idufirmadesse, 
energiakogukondadesse ja -ühistutesse, 
ning sotsiaalse innovatsiooniga 
tegelevatesse VKEdesse, mis toob kaasa 
inimväärsete ja kestlike töökohtade 
loomise, majanduse mitmekesistamise ja 
ümberkorraldamise;

Muudatusettepanek 30

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) investeeringud uute ettevõtete 
loomisse, sealhulgas 
ettevõtlusinkubaatorite ja 
konsultatsiooniteenuste kaudu;

b) investeeringud uute ettevõtete 
loomisse sotsiaalsetes ettevõtetes ja 
tulevikule suunatud jätkusuutlikes 
sektorites, taastuvenergiasse, 
rohestamisse ja rohelise taristu 
ehitamisse, sealhulgas 
ettevõtlusinkubaatorite ja 
konsultatsiooniteenuste kaudu;

Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ba) sotsiaalse mõjuga investeeringud, 
nimelt investeeringud, mis edendavad 
positiivse, kohaliku ja mõõdetava 
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sotsiaalse ja keskkonnamõjuga ettevõtete 
arengut;

Muudatusettepanek 32

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) investeeringud teadus- ja 
innovatsioonitegevusse ning 
kõrgtehnoloogiale ülemineku edendamine;

c) investeeringud kestlikku teadus- ja 
innovatsioonitegevusse ning rohelisele ja 
kestlikule kõrgtehnoloogiale ülemineku 
edendamine;

Muudatusettepanek 33

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 
taastuvenergia tehnoloogia ja taristu 
kasutuselevõtmisse, kasvuhoonegaaside 
heite vähendamisse, energiatõhususse, 
sealhulgas sihtotstarbelistesse 
moderniseerimismeetmetesse 
kütteostuvõimetuse ja halbade 
elamistingimustega tegelemiseks, ning 
taastuvenergiasse, samuti arukate, 
energiatõhusate, kohalike ja 
mitmeliigiliste keskkonnasõbralike 
linnatranspordivahendite 
kasutuselevõtmisse, et vähendada heidet 
kõikides transpordiliikides;

Muudatusettepanek 34

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) investeeringud digitaliseerimisse ja e) investeeringud digitaliseerimisse ja 
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digitaalsesse ühenduvusse; digitaalsesse ühenduvusse, eelkõige mikro- 
ja väikeettevõtjatele suunatud 
investeeringud;

Muudatusettepanek 35

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) investeeringud asjaomaste kohtade 
taastamisse ja saastest puhastamisse, 
maapinna korrastamisse ja otstarbe 
muutmist käsitlevatesse projektidesse;

f) investeeringud asjaomaste kohtade 
taastamisse ja saastest puhastamisse, 
maapinna korrastamisse ja otstarbe 
muutmist käsitlevatesse projektidesse, 
tagades samal ajal „saastaja maksab“ 
põhimõtte nõuetekohase järgimise;

Muudatusettepanek 36

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) investeeringud ringmajanduse 
edendamisse jäätmete vähendamise, 
sealhulgas jäätmetekke vältimise, 
ressursitõhususe, korduskasutamise, 
parandamise ja ringlussevõtu kaudu;

g) investeeringud mürgivaba 
ringmajanduse, sealhulgas biomajanduse 
toetamisse jäätmete vähendamise, 
sealhulgas jäätmetekke vältimise, 
ressursitõhususe, korduskasutamise, 
parandamise ja ringlussevõtu kaudu;

Muudatusettepanek 37

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) töötajate oskuste täiendamine ja 
ümberõpe;

välja jäetud

Muudatusettepanek 38
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) tööotsijatele tööotsingualase abi 
pakkumine;

välja jäetud

Muudatusettepanek 39

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) tööotsijate aktiivne kaasamine; välja jäetud

Muudatusettepanek 40

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) tehniline abi. välja jäetud

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Kooskõlas lõikega 1 toetatakse 
õiglase ülemineku fondist sotsiaalseid 
investeeringuid, sealhulgas neid, millega 
toetatakse Euroopa sotsiaalõiguste samba 
rakendamist, tagades puuetega inimeste ja 
enim puudust kannatavate isikute osaluse 
ja juurdepääsetavuse, eelkõige järgmise 
kaudu:
a) mikrorahastamine, sotsiaalsete 
ettevõtete rahastamine ja 
sotsiaalmajandus;
b) sotsiaalne innovatsioon, sotsiaalne 
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taristu ja kohalike kogukondade taristu, 
näiteks kogukonna- ja vabatahtlike 
keskused;
c) haridus- ja koolitusasutused;
d) energiatõhusad sotsiaalelamud, 
mis aitavad võidelda kütteostuvõimetuse 
vastu, ja esimesed lahendused kodutuse 
ohus olevatele või kodututele;
e) kvaliteetsed, jätkusuutlikud ja 
taskukohased sotsiaal- ja 
tervishoiutaristud ning tervishoiuteenused 
ja uuenduslikud tervishoiulahendused;
f) sotsiaalse eesmärgiga kultuuri- ja 
pärandi hoidmisega seotud tegevus;

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2b. Kooskõlas lõikega 1 toetatakse 
õiglase ülemineku fondist järgmisi 
investeeringuid, millega aidatakse 
töötajaid ja tööotsijaid:
a) mitte ainult fossiilkütuste tööstuses 
töötavate praeguste või endiste töötajate, 
vaid kõigi väljaspool tööturgu töötavate 
isikute, sealhulgas pikaajaliste töötute, 
esimest töökohta otsivate isikute ning 
mittetöötavate ja mitteõppivate noorte 
oskuste täiendamine ja ümberõpe;
b) aktiivne tööturu- ja oskuste 
poliitika, mis on suunatud tulevikule 
orienteeritud sektoritele ja tööhõivele, 
samuti individuaalne ja inimkeskne 
tööotsingute toetamine ning tööotsijatele 
suunatud nõustamine ja tugiteenused;
c) ajutised sissetulekutoetusmeetmed 
ja sotsiaalkaitsemeetmed töötajatele, keda 
üleminek kõige otsesemalt mõjutab, kui 
see on asjakohane, pöörates erilist 
tähelepanu palgavaesusele. Need 
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meetmed täiendaksid riiklikke turvavõrke 
ainult vajaduse korral;
d) tööotsijate aktiivne kaasamine 
ning inimeste ja kogukondade sotsiaal-
majanduslik integreerimine.

 (Artikli 2b punktid a–d vastavad komisjoni ettepaneku punktidele h–j, kuid neis on tehtud 
järgmised muudatused, mis on esitatud allajoonitud paksus kirjas:

h) mitte ainult fossiilkütuste tööstuses töötavate praeguste või endiste töötajate, vaid 
kõigi väljaspool tööturgu töötavate isikute, sealhulgas pikaajaliste töötute, esimest töökohta 
otsivate isikute ning mittetöötavate ja mitteõppivate noorte oskuste täiendamine ja 
ümberõpe;

i) aktiivne tööturu- ja oskuste poliitika, mille keskmes on tulevikku suunatud sektorid 
ja tööhõive, ning tööotsijatele tööotsingualase abi pakkumine;

ia) ajutised sissetulekutoetusmeetmed ja sotsiaalkaitsemeetmed töötajatele, keda 
üleminek kõige otsesemalt mõjutab, kui see on asjakohane, pöörates erilist tähelepanu 
palgavaesusele. Need meetmed täiendaksid riiklikke turvavõrke ainult vajaduse korral;

j) tööotsijate aktiivne kaasamine ning inimeste ja kogukondade sotsiaal-majanduslik 
integreerimine.)

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2c. Kooskõlas lõikega 1 toetatakse 
õiglase ülemineku fondist tehnilist abi, 
mida antakse lõigetes 2a, 2a ja 2b 
osutatud investeerimissuundade jaoks.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks võib õiglase ülemineku fondist 
toetada ELi toimimise lepingu artikli 107 
lõike 3 punktide a ja c kohaselt 

2d. Lisaks võib õiglase ülemineku 
fondist toetada ELi toimimise lepingu 
artikli 107 lõike 3 punktide a ja c kohaselt 
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eritoetuspiirkondadena määratletud 
piirkondades tulusaid investeeringuid 
muudesse ettevõtetesse kui VKEd, 
tingimusel et sellised investeeringud on 
heaks kiidetud osana õiglase ülemineku 
territoriaalsest kavast, mis põhineb artikli 7 
lõike 2 punktiga h nõutaval teabel. Sellised 
investeeringud on toetuskõlblikud üksnes 
juhul, kui need on vajalikud õiglase 
ülemineku territoriaalse kava 
rakendamiseks.

ning kooskõlas ELi toimimise lepingu 
artiklites 107 ja 108 sätestatud liidu 
riigiabi normidega eritoetuspiirkondadena 
määratletud piirkondades tulusaid 
investeeringuid muudesse ettevõtetesse kui 
VKEd, tingimusel et sellised 
investeeringud on heaks kiidetud osana 
õiglase ülemineku territoriaalsest kavast, 
mis põhineb artikli 7 lõike 2 punktiga h 
nõutaval teabel, ning nende puhul on 
eraldi kontrollitud vastavust Euroopa 
sotsiaalõiguste sambale ning need toovad 
kaasa kestlike kvaliteetsete töökohtade 
loomise ja parema sotsiaalse kaasamise. 
Sellised investeeringud on toetuskõlblikud 
üksnes juhul, kui need on vajalikud õiglase 
ülemineku territoriaalse kava 
rakendamiseks ja nendega ei põlistata 
sõltuvust fossiilkütustest.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Õiglase ülemineku fondist võib toetada ka 
investeeringuid, mille eesmärk on 
saavutada Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ I lisas 
loetletud tegevustest tuleneva 
kasvuhoonegaaside heite vähendamine, 
tingimusel et sellised investeeringud on 
heaks kiidetud osana õiglase ülemineku 
territoriaalse kavast, mis põhineb artikli 7 
lõike 2 punktiga i nõutaval teabel. Sellised 
investeeringud on toetuskõlblikud üksnes 
juhul, kui need on vajalikud õiglase 
ülemineku territoriaalse kava 
rakendamiseks.

2e. Õiglase ülemineku fondist võib 
toetada ka investeeringuid, mille eesmärk 
on saavutada direktiivi 2003/87/EÜ I lisas 
loetletud tegevustest tuleneva 
kasvuhoonegaaside heite vähendamine, 
tingimusel et sellised investeeringud on 
heaks kiidetud osana õiglase ülemineku 
territoriaalse kavast, mis põhineb artikli 7 
lõike 2 punktiga i nõutaval teabel. Sellised 
investeeringud on toetuskõlblikud üksnes 
juhul, kui need on vajalikud õiglase 
ülemineku territoriaalse kava 
rakendamiseks, nendega ei põlistata 
sõltuvust fossiilkütustest ja need on 
sotsiaalselt ja keskkonnaalaselt kestlikud.

Muudatusettepanek 46
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2f. Meetmete eelarvestamisel ja 
kavandamisel on õiglase ülemineku fondi 
eesmärk tagada võrdsetes osades toetus 
kõigile kolmele lõigetes 2, 2a ja 2b 
osutatud investeerimissuunale. Võrdse 
osakaalu põhimõtet saab kohandada 
piirkondade äranägemisel kohustusega 
järgida eri investeerimissuundade 
tasakaalustatud lähenemisviisi. 

Muudatusettepanek 47

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) investeeringuid fossiilkütuste 
tootmisse, töötlemisse, jaotusse, 
ladustamisse või põlemisse;

d) investeeringuid fossiilkütuste, v.a 
maagaasi kui söe ja keskkonnasäästliku 
energiaallika vahel ajutiselt kasutatava 
vahekütuse tootmisse, töötlemisse, 
jaotusse, ladustamisse või põlemisse;

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 4 lõigetes 2a ja 2b sätestatud 
meetmete suhtes kohaldatakse ka [ESF+-
i] erandeid.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon kiidab asjaomases õiglase 
ülemineku territoriaalses kavas sisalduva 
programmi heaks üksnes juhul, kui 
üleminekuprotsessist kõige negatiivsemalt 
mõjutatud territooriumide 
kindlaksmääramine on nõuetekohaselt 
põhjendatud ja asjaomane õiglase 
ülemineku territoriaalne kava on kooskõlas 
asjaomase liikmesriigi riikliku energia- ja 
kliimakavaga.

Komisjon kiidab asjaomases õiglase 
ülemineku territoriaalses kavas sisalduva 
programmi heaks üksnes juhul, kui 
üleminekuprotsessist kõige negatiivsemalt 
mõjutatud territooriumide 
kindlaksmääramine on nõuetekohaselt 
põhjendatud ja asjaomane õiglase 
ülemineku territoriaalne kava on kooskõlas 
asjaomase liikmesriigi riikliku energia- ja 
kliimakavaga ning kavandatud tegevuste 
puhul on täidetud artikli 4 lõikes 2f 
sätestatud kavandamisnõue ja Euroopa 
rohelise kokkuleppe eesmärgid.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Õiglase ülemineku fondi prioriteet 
või prioriteedid hõlmavad õiglase 
ülemineku fondi vahendeid, mis koosnevad 
õiglase ülemineku fondi kogueraldisest või 
osalisest eraldisest liikmesriikidele ning 
määruse (EL) [uus ühissätete määrus] 
artikli [21a] kohaselt üle kantud 
vahenditest. Õiglase ülemineku fondi 
prioriteedile üle kantavate ERFi ja ESF+ 
vahendite kogusumma peab olema 
vähemalt poolteist korda suurem kui 
õiglase ülemineku fondist sellele 
prioriteedile antava toetuse summa, kuid 
ei ületa kõnealust summat üle kolme 
korra.

2. Õiglase ülemineku fondi prioriteet 
või prioriteedid hõlmavad õiglase 
ülemineku fondi vahendeid, mis koosnevad 
õiglase ülemineku fondi kogueraldisest või 
osalisest eraldisest liikmesriikidele ning 
,kui see on vajalik, määruse (EL) [uus 
ühissätete määrus] artikli [21a] kohaselt üle 
kantud vahenditest. ESF+ osa ülekantud 
vahendite kogusummast ei ületa 20 %.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid koostavad koos 
asjaomaste territooriumide vastavate 
ametiasutustega ühe õiglase ülemineku 
territoriaalse kava või mitu õiglase 
ülemineku territoriaalset kava, mis 
hõlmavad üht või mitut mõjutatud 
territooriumi, mis vastavad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 
1059/2003 (mida on muudetud komisjoni 
määrusega (EL) nr 868/2014)17 kehtestatud 
ühise statistiliste territoriaalüksuste 
liigituse 3. tasandile (edaspidi „NUTS 3. 
tasandi piirkonnad“) või selle osadele, 
vastavalt II lisas esitatud vormile. 
Territooriumid peavad olema sellised, mis 
on ülemineku majandusliku ja sotsiaalse 
mõju tõttu kõige negatiivsemalt 
mõjutatud, eelkõige seoses eeldatava 
töökohtade kaotamisega fossiilkütuse 
tootmises ja kasutamises ning suurima 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tööstusrajatiste tootmisprotsesside 
ümberkujundamise vajadusega.

1. Liikmesriigid koostavad täielikus 
kooskõlas partnerluse põhimõttega koos 
asjaomaste territooriumide kohalike ja 
piirkondlike omavalitsuste ja 
sotsiaalpartnerite, kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega ja kohalike osalistega 
ühe õiglase ülemineku territoriaalse kava 
või mitu õiglase ülemineku territoriaalset 
kava, mis hõlmavad üht või mitut 
mõjutatud territooriumi, mis vastavad 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EÜ) nr 1059/2003 (mida on muudetud 
komisjoni määrusega (EL) nr 868/2014)17 
kehtestatud ühise statistiliste 
territoriaalüksuste liigituse 3. tasandile 
(edaspidi „NUTS 3. tasandi piirkonnad“) 
või selle osadele, vastavalt II lisas esitatud 
vormile. Need territooriumid on need, 
mida mõjutatakse kõige negatiivsemalt 
üleminekust tuleneva majandusliku, 
tööturu- ja sotsiaalse mõju tõttu, samuti 
mõjutatud kaudsed tööstusharud, nagu 
tarnijad ja teenuseosutajad, eelkõige 
seoses töötajate kohanemisega, 
tööhõiveprofiilide 
ümberkvalifitseerumisvajadustega, mida 
eeldatakse seoses tööturu muutumisega 
nendel territooriumidel, või fossiilkütuste 
tootmises ja kasutamises oodatavate 
töökohtade kaotusega ning suurima 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tööstusrajatiste tootmisprotsesside 
ümberkujundamise vajadusega, ning 
territooriumitega, mille lõpptööstustooteid 
mõjutab otseselt üleminek CO2-
neutraalsusele.

__________________ __________________
17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mail 
2003. aasta määrus (EÜ) nr 1059/2003, 
millega kehtestatakse ühine statistiliste 
territoriaalüksuste liigitus (NUTS) (ELT 
L 154, 21.6.2003, lk 1).

17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 
2003. aasta määrus (EÜ) nr 1059/2003, 
millega kehtestatakse ühine statistiliste 
territoriaalüksuste liigitus (NUTS) (ELT 
L 154, 21.6.2003, lk 1).
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Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) riiklikul tasandil kliimaneutraalsele 
majandusele ülemineku protsessi kirjeldus, 
sealhulgas riikliku energia- ja kliimakava 
kõige viimasema versiooniga kooskõlas 
olevate peamiste üleminekuetappide 
ajakava;

a) riiklikul tasandil hiljemalt 2050. 
aastaks kliimaneutraalsele majandusele 
ülemineku protsessi kirjeldus, sealhulgas 
õiguslikult siduvad tähtajad peamiste 
üleminekuetappide jaoks, mis on 
kooskõlas riikliku energia- ja kliimakava 
viimase versiooniga, mille eesmärk on 
kaotada järk-järgult söe, muude 
fossiilkütuste ja fossiilkütuste toetused 
asjaomasel territooriumil aja jooksul, mis 
on kooskõlas eesmärgiga piirata 
temperatuuri tõusu 1,5 °C-ni võrreldes 
industriaalühiskonna eelse tasemega;

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) vastavalt lõikele 1 põhjendus 
selliste territooriumide 
kindlaksmääramiseks, mida punktis a 
osutatud üleminekuprotsess kõige 
negatiivsemalt mõjutab ja mida õiglase 
ülemineku fondist toetatakse;

b) vastavalt lõikele 1 põhjendus 
selliste territooriumide või sektorite 
kindlaksmääramiseks, mida punktis a 
osutatud üleminekuprotsess kõige 
negatiivsemalt mõjutab;

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) hinnang, mis antakse kõige 
negatiivsemalt mõjutatud territooriumide 

c) hinnang kõige negatiivsemalt 
mõjutatud piirkondade ees seisvatele 



PE648.609v04-00 160/332 RR\1210220ET.docx

ET

üleminekuprobleemidele, sealhulgas 
kliimaneutraalsele majandusele 
ülemineku sotsiaalne, majanduslik ja 
keskkonnamõju, ning milles tehakse 
kindlaks mõjutatud töökohtade ja 
kaotatavate töökohtade võimalik arv, 
arenguvajadused ja -eesmärgid 2030. 
aastaks, mis on seotud suure 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tegevusalade ümberkujundamise või 
lõpetamisega kõnealustel territooriumidel;

üleminekuprobleemidele, sealhulgas 
sotsiaalsele, tööturu-, majanduslikule ja 
keskkonnamõjule ning eelkõige seoses 
tervise ja heaoluga taastuvenergial 
põhinevale, ressursi- ja energiatõhusale, 
ringmajandusele ja kliimaneutraalsele 
majandusele üleminekuga kaasnevatele 
hüvedele, tehes kindlaks mõjutatud 
töökohtade võimaliku arvu ja töökohtade 
kadumise, töökohtade võimaliku loomise, 
uute oskuste vajaduse ja muud sotsiaalsed 
tagajärjed, mis tulenevad rohelisest 
majandusest, arenguvajadustest ja -
eesmärkidest, mis tuleb saavutada 2030. 
aasta nullheitega fossiilkütuste 
kasutamisele üleminekul, üleminek 
fossiilkütuste kasutamiselt või 
kasvuhoonegaasidemahuka tegevuse 
lõpetamisele nendel territooriumidel ning 
probleemid seoses kütteostuvõimetusega;

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) kirjeldus selle kohta, milline on 
õiglase ülemineku fondi toetuse eeldatav 
panus kliimaneutraalsele majandusele 
ülemineku sotsiaalse, majandusliku ja 
keskkonnamõjuga tegelemisel;

d) kirjeldus selle kohta, milline on 
õiglase ülemineku fondi toetuse eeldatav 
panus sotsiaalsete, tööturu-, majandus- ja 
keskkonnaprobleemide lahendamisse 
ning taastuvatel energiaallikatel 
põhinevale, ressursi- ja energiatõhusale, 
ring- ja kliimaneutraalsele majandusele 
ülemineku võimalustesse koos 
üksikasjaliku loeteluga kavandatud 
meetmetest, mille puhul järgitakse artikli 
4 lõigetes 2, 2a ja 2b osutatud kolme 
investeerimisharu tasakaalustatud 
jagatud põhimõtet;

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt e
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) hinnang selle kohta, kas kava on 
kooskõlas muude riiklike, piirkondlike või 
territoriaalsete strateegiate ja kavadega;

e) hinnang selle kohta, kas kava on 
kooskõlas muude riiklike, piirkondlike, 
territoriaalsete, piirkondadevaheliste või 
piiriüleste strateegiate ja kavadega, muude 
liidu fondidega, nagu [ESF+], ERF ja 
EGF, riiklike energia- ja kliimakavadega, 
nendega seotud liidu strateegiatega 
(Euroopa roheline kokkulepe ja Euroopa 
sotsiaalõiguste sammas) ning ÜRO 
kestliku arengu eesmärkidega;

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ea) üksikasjalik nimekiri eri 
partneritest ja sidusrühmadest, kellega on 
konsulteeritud ja kes esindavad 
asjaomasel territooriumil elavaid inimesi;

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) juhtimismehhanismide 
(partnerluskokkulepped, kavandatud 
järelevalve- ja hindamismeetmed ning 
vastutavad asutused) kirjeldus;

f) juhtimisvahendite ja -
mehhanismide kirjeldus, mis koosneb 
partnerluslepingust ning sellest, kuidas 
asjaomased kohalikud ja piirkondlikud 
omavalitsused ning kohalikud 
sidusrühmad olid kaasatud partnerluse 
korraldamisse ja rakendamisse, 
kavandatavatesse järelevalve- ja 
hindamismeetmetesse ning vastutavatesse 
organitesse kooskõlas Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide 
partnerluse käitumisjuhendiga (CDR 
240/2014);
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Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

fa) kirjeldus selle kohta, kuidas viidi 
läbi õiglase ülemineku territoriaalsete 
kavade ettevalmistamisele eelnenud avalik 
konsultatsioon ja kuidas võeti arvesse 
selle konsultatsiooni tulemusi;

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) kavandatud tegevuste liikide 
kirjeldus ja nende eeldatav panus 
ülemineku mõju leevendamisse;

g) hinnang asjaomaste 
territooriumide ja seal elavate inimeste 
üleminekuvõimaluste kohta koos 
kavandatud tegevuste liigi kirjeldusega, 
sealhulgas tööturupoliitika ja oskuste 
poliitika, mida on vaja aktiivseks 
osalemiseks tööhõive ja töökohtade 
loomise edendamisel ja toetamisel, ning 
nende eeldatav panus ülemineku 
sotsiaalsete, majanduslike, 
energiajulgeoleku ja keskkonnamõjude 
leevendamisse ning ülemineku 
väljakutsete muutmine võimalusteks 
piirkonna ja seal elavate inimeste jaoks;

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) kui toetust antakse tulusateks 
investeeringuteks muudesse ettevõtetesse 
kui VKEd, siis selliste toimingute ja 

h) kui toetust antakse 
investeeringuteks muudesse ettevõtetesse 
kui VKEd, siis selliste toimingute ja 
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ettevõtete täielik loetelu ning sellise toetuse 
vajalikkuse põhjendus puudujääkide 
analüüsi abil, mis näitab, et eeldatavasti 
kaotatavate töökohtade arv on suurem kui 
ilma investeeringuta loodud töökohtade 
arv;

ettevõtete täielik loetelu ning sellise toetuse 
vajalikkuse põhjendus puudujääkide 
analüüsi abil, mis näitab, et eeldatavasti 
kaotatavate töökohtade arv on suurem kui 
ilma investeeringuta loodud töökohtade 
arv; või kui on tungiv vajadus töötajaid ja 
tööotsijaid ümber koolitada ning muud 
rahalised vahendid ei ole kättesaadavad;

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kui toetust antakse 
investeeringuteks, mille eesmärk on 
saavutada direktiivi 2003/87/EÜ I lisas 
loetletud tegevustest tuleneva 
kasvuhoonegaaside heite vähendamine, siis 
toetatavate tegevuste täielik loetelu ja 
põhjendus selle kohta, et need aitavad 
kaasa kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekule ja vähendavad 
märkimisväärselt kasvuhoonegaaside 
heidet, olles oluliselt väiksemad 
asjakohastest võrdlusalustest, mis on 
kehtestatud saastekvootide tasuta 
eraldamiseks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ alusel, ning 
kui nende tulemuseks on märkimisväärse 
arvu töökohtade kaitse;

i) kui toetust antakse 
investeeringuteks, mille eesmärk on 
saavutada direktiivi 2003/87/EÜ I lisas 
loetletud tegevustest tuleneva 
kasvuhoonegaaside heite vähendamine, siis 
toetatavate tegevuste täielik loetelu ja 
põhjendus selle kohta, et need aitavad üle 
minna taastuvatel energiaallikatel 
põhinevale, väga ressursi- ja 
energiatõhusale, kliimaneutraalsele 
ringmajandusele ja vähendavad 
märkimisväärselt kasvuhoonegaaside 
heidet, olles oluliselt väiksemad 
asjakohastest võrdlusalustest, mis on 
kehtestatud saastekvootide tasuta 
eraldamiseks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ alusel, ning 
kui nende tulemuseks on märkimisväärse 
arvu töökohtade kaitse ja need on 
pühendatud sotsiaalse kestlikkuse 
saavutamisele;

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) koostoime ja vastastikune j) koostoime ja vastastikune 
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täiendavus muude liidu programmide ja 
õiglase ülemineku mehhanismi 
sammastega, et tegeleda kindlakstehtud 
arenguvajadustega.

täiendavus muude liidu programmide ja 
õiglase ülemineku mehhanismi 
sammastega, et tegeleda kindlakstehtud 
arenguvajadustega kavaga hõlmatud 
territooriumil.

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ja) selge kirjeldus haldusasutuste ja 
riigiasutuste oodatavast rollist kavade 
rakendamise toetamisel.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Õiglase ülemineku territoriaalsed kavad 
peavad olema kooskõlas määruse (EL) [uus 
ühissätete määrus] artiklis [23] osutatud 
territoriaalsete strateegiatega, asjaomaste 
aruka spetsialiseerumise strateegiatega, 
riiklike energia- ja kliimakavadega ning 
Euroopa sotsiaalõiguste sambaga.

Õiglase ülemineku territoriaalsed kavad 
peavad olema kooskõlas määruse (EL) [uus 
ühissätete määrus] artiklis [23] osutatud 
territoriaalsete strateegiatega, asjaomaste 
aruka spetsialiseerumise strateegiatega, 
riiklike energia- ja kliimakavadega, 
Euroopa rohelise kokkuleppega, Euroopa 
sotsiaalõiguste sambaga ning 
kohustustega, mida liit peab täitma Pariisi 
kokkuleppe ja ÜRO kestliku arengu 
eesmärkide kohaselt.

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui määruse (EL) 2018/1999 artikli 14 
kohase riikliku energia- ja kliimakava 

välja jäetud
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läbivaatamise tulemusel on vaja õiglase 
ülemineku territoriaalne kava läbi 
vaadata, tehakse seda vahekokkuvõte 
osana vastavalt määruse (EL) [uus 
ühissätete määrus] artiklile 14.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4a. Õiglase ülemineku 
territoriaalsetest kavadest jäetakse välja 
kõik avaliku sektori investeeringud 
fossiilkütuste taristusse ning nende abil 
on võimalik tugevdada kohalikku 
majandust ja lühikesi ökonoomseid 
liikumisteid.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4a. Käesolevat artiklit kohaldatakse 
täielikus kooskõlas andmekaitset 
käsitlevate liidu ja riigisiseste 
õigusaktidega ning ilma et see piiraks 
määruse (EL).../... [uus ühissätete] sätete 
kohaldamist.

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament ja nõukogu 
võivad artikli 8 lõikes 4 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 
nimetatud volituste delegeerimine. Otsus 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu 
võivad artikli 3 lõikes 3 ja artikli 8 lõikes 4 
osutatud volituste delegeerimise igal ajal 
tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 
lõpetatakse otsuses nimetatud volituste 
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jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas või otsuses nimetatud 
hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust.

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Enne delegeeritud õigusakti 
vastuvõtmist konsulteerib komisjon 
kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetega iga liikmesriigi määratud 
ekspertidega.

4. Enne delegeeritud õigusakti 
vastuvõtmist konsulteerib komisjon 
kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetega iga liikmesriigi määratud 
ekspertidega ja viib läbi sidusrühmadega 
konsulteerimise.

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Artikli 8 lõike 4 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
teatavakstegemist esitanud selle suhtes 
vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on enne selle tähtaja möödumist 
komisjonile teatanud, et nad ei esita 
vastuväidet. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega kahe kuu võrra.

6. Artikli 3 lõike 3 ja artikli 8 lõike 4 
alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt 
jõustub üksnes juhul, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu 
jooksul pärast õigusakti Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
teatavakstegemist esitanud selle suhtes 
vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on enne selle tähtaja möödumist 
komisjonile teatanud, et nad ei esita 
vastuväidet. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega kahe kuu võrra.

Muudatusettepanek 72
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) tööhõive kivi- ja 
pruunsöekaevanduses (kaal 25 %);

ii) tööhõive kivi- ja 
pruunsöekaevanduses ning tööhõive kivi-, 
pruunsöe-, põlevkivi- ja turbakaevanduses 
(kaal 25 %);

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) punkti a kohaldamisest tulenevaid 
eraldisi kohandatakse selleks, et mitte 
ükski liikmesriik ei saaks rohkem kui kaks 
miljardit eurot. Summad, mis ületavad 2 
miljardit eurot liikmesriigi kohta, 
jaotatakse ümber proportsionaalselt kõigi 
teiste liikmesriikide eraldistega. Igale 
liikmesriigile kuuluv osa arvutatakse 
vastavalt ümber;

b) punkti a kohaldamisest tulenevaid 
eraldisi kohandatakse selleks, et mitte 
ükski liikmesriik ei saaks rohkem kui 
kaheksa miljardit eurot. Summad, mis 
ületavad 2 miljardit eurot liikmesriigi 
kohta, jaotatakse ümber proportsionaalselt 
kõigi teiste liikmesriikide eraldistega. Igale 
liikmesriigile kuuluv osa arvutatakse 
vastavalt ümber;

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 1. – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ülevaade üleminekuprotsessist ja 
kõige negatiivsemalt mõjutatud 
territooriumide kindlaksmääramine 
liikmesriigis

1. Ülevaade üleminekuprotsessist ja 
liikmesriigis selliste territooriumide 
kindlaksmääramine, mis vajavad 
nullheitele üleminekuks toetust

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 1. – Viide: artikli 7 lõike 2 punkt a – punkt 1.1.
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.1. Eeldatava kliimaneutraalsele 
majandusele ülemineku protsessi 
ülevaade kooskõlas riiklike energia- ja 
kliimakavade ning muude olemasolevate 
üleminekukavade eesmärkidega koos 
ajakavaga selliste tegevuste lõpetamiseks 
või vähendamiseks nagu söe ja pruunsöe 
kaevandamine või kivisöest elektri 
tootmine

Ülevaade eeldatavast 
üleminekuprotsessist taastuvenergial 
põhinevale, ressursi- ja energiatõhusale, 
ring- ja kliimaneutraalsele majandusele 
kooskõlas riiklike energia- ja kliimakavade 
ning muude olemasolevate 
üleminekukavade eesmärkidega ning 
ajakavast fossiilkütustega seotud tegevuse 
lõpetamiseks või vähendamiseks 2050. 
aastaks ja ajakavas, mis on kooskõlas 
eesmärgiga piirata temperatuuri tõusu 1,5 
°C-ni võrreldes industriaalühiskonna 
eelse tasemega

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 1. – Viide: artikli 7 lõike 2 punkt b – punkt 1.2.

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.2. Eeldatavasti kõige negatiivsemalt 
mõjutatud territooriumide 
kindlaksmääramine ja selle valiku 
põhjendamine vastava majandusliku ja 
tööhõivealase mõju hinnanguga, tuginedes 
punktis 1.1 esitatud teabele

1.2. Selliste territooriumite, sektorite, 
kogukondade ja seal elavate inimeste 
kategooriate kindlaksmääramine, mis 
vajavad asjakohast toetust kõige rohkem, 
et muuta probleemid nende inimeste jaoks 
võimaluseks, ja selle valiku põhjendamine 
vastava majandusliku ja tööhõivealase 
mõju hinnanguga, tuginedes punktis 1.1 
esitatud teabele

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2. – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Üleminekuga seotud probleemide 
hindamine iga kindlaksmääratud 
territooriumi puhul

2. Üleminekuga seotud probleemide 
ja võimaluste hindamine iga 
kindlaksmääratud territooriumi puhul
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Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2. – alapunkt 2.1. – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.1. Kliimaneutraalsele majandusele 
ülemineku majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse mõju hindamine

2.1. Taastuvatel energiaallikatel 
põhinevale, väga ressursi- ja 
energiatõhusale, kliimaneutraalsele 
ringmajandusele üleminekuga kaasnevate 
majanduslike, sotsiaalsete, valdkondlike ja 
territoriaalsete probleemide ja võimaluste 
hindamine

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2. – alapunkt 2.1. – Viide: artikli 7 lõike 2 punkt c – tabel – lõik 1 – taane 
1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– hääbuvad sektorid, mis eeldatavasti 
lõpetavad üleminekuga seotud tegevuse või 
vähendavad seda märkimisväärselt, 
sealhulgas vastav ajakava;

– hääbuvad sektorid ja sektorid, mis 
eeldatavasti hääbuvad Euroopa rohelise 
kokkuleppe üldeesmärkide kohaselt, mis 
eeldatavasti lõpetavad üleminekuga seotud 
tegevuse või vähendavad seda 
märkimisväärselt, sealhulgas vastav 
ajakava;

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2. – alapunkt 2.1. – Viide: artikli 7 lõike 2 punkt c – tabel – lõik 2 – taane 
1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– eeldatav töökohtade kaotamine ja 
ümberõppe vajadus, võttes arvesse 
kutseoskuste prognoose;

– eeldatav töökohtade kadumine ja 
ümberõppe-, oskuste- ja koolitusvajadus 
ning kavandatud toetuste ja meetmete 
liigid, võttes arvesse sektorite ja 
tööstusharude kaupa tehtud prognoose 
oskuste kohta, mida on nõutavate 
muudatustega kohanemiseks vaja;



PE648.609v04-00 170/332 RR\1210220ET.docx

ET

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2. – alapunkt 2.1. – Viide: artikli 7 lõike 2 punkt c – tabel – lõik 2 – taane 
2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– majanduse mitmekesistamise 
potentsiaal ja arenguvõimalused.

– majanduse mitmekesistamise 
potentsiaal ja arenguvõimalused 
territooriumide ja seal elavate inimeste 
jaoks muudes võimalikes olemasolevates 
või uutes kestlikes sektorites ja ettevõtetes;

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2. – alapunkt 2.1. – Viide: artikli 7 lõike 2 punkt c – tabel – lõik 2 – taane 
2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– eeldatav mõju kohaliku 
elanikkonna eri kategooriatele seoses 
vanuse, soo ja elukohaga.

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2. – alapunkt 2.2. – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.2. Arenguvajadused ja -eesmärgid 
2030. aastaks, pidades silmas 
kliimaneutraalsuse saavutamist

2.2. Arenguvajadused ja -eesmärgid 
2030. aastaks, et saavutada 
taastuvenergial põhinev, väga ressursi- ja 
energiatõhus ring- ja kliimaneutraalne 
majandus

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2. – alapunkt 2.2. – Viide: artikli 7 lõike 2 punkt d – tabel – taane 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– arenguvajadused üleminekuga 
seotud probleemide käsitlemiseks; 

– arenguvajadused üleminekuga 
seotud probleemide ja võimaluste 
käsitlemiseks;

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2. – alapunkt 2.2. – Viide: artikli 7 lõike 2 punkt d – tabel – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– eesmärgid ja tulemused lähtuvalt 
õiglase ülemineku fondi prioriteedi 
rakendamisest.

– eesmärgid ja tulemused lähtuvalt 
õiglase ülemineku fondi prioriteedi 
rakendamisest, sealhulgas kõigi 
asjaomastes piirkondades elavate inimeste 
jaoks;

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2. – alapunkt 2.2. – Viide: artikli 7 lõike 2 punkt d – tabel – taane 2 a 
(uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– eesmärgid ja tulemused, mida 
oodatakse kohaliku majanduse jaoks.

Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2. – alapunkt 2.3. – Viide: artikli 7 lõike 2 punkt e – tabel – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– muud piirkondlikud või riiklikud 
arengukavad.

– muud piirkondlikud, riiklikud, 
territoriaalsed, piirkondadevahelised või 
piiriülesed strateegiad ja kavad, muud 
liidu fondid, nagu [ESF+], ERF ja EGF, 
riiklikud energia- ja kliimakavad ning 
nendega seotud liidu strateegiad 
(Euroopa roheline kokkulepe ja Euroopa 
sotsiaalõiguste sammas), samuti ÜRO 
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kestliku arengu eesmärgid;

Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2. – alapunkt 2.3. – Viide: artikli 7 lõike 2 punkt e – tabel – taane 3a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– üksikasjalik nimekiri eri 
partneritest ja sidusrühmadest, kellega on 
konsulteeritud ja kes esindavad 
asjaomasel territooriumil elavaid inimesi;

Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2. – alapunkt 2.4. – Viide: artikli 7 lõike 2 punkt g – tabel – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kavandatud tegevuste liigid ja 
nende eeldatav panus kliimamuutustega 
seotud ülemineku mõju leevendamisse

– kavandatud tegevuste liigid ja see, 
kuidas need eeldatavasti aitavad 
nullheitele õiglast üleminekut soodustada 
ja igati toetada.

Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2. – alapunkt 2.4. – Viide: artikli 7 lõike 2 punkt h – tabel – lõik 1 – taane 
1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– selliste tegevuste ja ettevõtete 
täielik loetelu ning kõigi nende puhul 
sellise toetuse vajalikkuse põhjendus 
puudujääkide analüüsi abil, mis näitab, et 
eeldatavasti kaotatavate töökohtade arv 
oleks suurem kui ilma selle investeeringuta 
loodud töökohtade arv

– selliste tegevuste ja ettevõtete 
täielik loetelu ning kõigi nende puhul 
sellise toetuse vajalikkuse põhjendus 
puudujääkide analüüsi abil, mis näitab, et 
eeldatavasti kaotatavate töökohtade arv 
oleks suurem kui ilma selle investeeringuta 
loodud kestlike ja inimväärsete töökohtade 
arv või kui on tungiv vajadus töötajaid, 
sealhulgas tööotsijaid ümber koolitada ja 
muud rahastamisvahendid ei ole 
kättesaadavad.
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Muudatusettepanek 91

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2. – alapunkt 2.4. – Viide: artikli 7 lõike 2 punkt i – tabel – lõik 1 – taane 
1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– toetatavate tegevuste täielik loetelu 
ja põhjendus selle kohta, et need aitavad 
kaasa kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekule ja on oluliselt väiksemad 
asjakohastest võrdlusalustest, mida 
kasutatakse saastekvootide tasuta 
eraldamiseks direktiivi 2003/87/EÜ alusel, 
ning kui nende tulemuseks on 
märkimisväärse arvu töökohtade kaitse

– toetatavate tegevuste täielik loetelu 
ja põhjendus selle kohta, et need aitavad 
üle minna taastuvatel energiaallikatel 
põhinevale, väga ressursi- ja 
energiatõhusale, kliimaneutraalsele 
ringmajandusele ja on oluliselt väiksemad 
asjakohastest võrdlusalustest, mida 
kasutatakse saastekvootide tasuta 
eraldamiseks direktiivi 2003/87/EÜ alusel, 
ning kui neid on vaja asjaomaste 
töökohtade kohandamise, 
ümberkujundamise või kadumise tõttu 
ning uued töökohad on inimväärsed ja 
kestlikud ning need on pühendunud 
sotsiaalse kestlikkuse saavutamisele.

Muudatusettepanek 92

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2. – alapunkt 2.4. – Viide: artikli 7 lõike 2 punkt j – tabel – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kavandatud tegevuste koostoime ja 
vastastikune täiendavus muude tööhõivesse 
ja majanduskasvu investeerimise 
eesmärgiga seotud programmidega 
(toetavad üleminekuprotsessi) ning muude 
rahastamisvahenditega (ELi heitkogustega 
kauplemise moderniseerimisfond) ning 
õiglase ülemineku mehhanismi muude 
sammastega (sihtotstarbeline kava 
InvestEU programmi raames ja avaliku 
sektori laenurahastu koos Euroopa 
Investeerimispangaga), et kindlaks tehtud 
investeerimisvajadusi käsitleda

– kavandatud tegevuste koostoime ja 
vastastikune täiendavus muude tööhõivesse 
ja majanduskasvu investeerimise 
eesmärgiga seotud programmidega 
(toetavad üleminekuprotsessi) ning muude 
rahastamisvahenditega (ELi heitkogustega 
kauplemise moderniseerimisfond) ning 
õiglase ülemineku mehhanismi muude 
sammastega (sihtotstarbeline kava 
InvestEU programmi raames ja avaliku 
sektori laenurahastu koos Euroopa 
Investeerimispangaga), et käsitleda 
kindlaks tehtud investeerimisvajadusi ja 
toetust, mida on vaja asjaomastes 
piirkondades elavate inimeste, eelkõige 
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töötajate ja tööotsijate jaoks;

Muudatusettepanek 93

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2. – alapunkt 2.4. – Viide: artikli 7 lõike 2 punkt j – tabel – taane 1a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kirjeldus haldusasutuste ja 
riigiasutuste oodatavast rollist kavade 
rakendamise toetamisel.

Muudatusettepanek 94

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 3. – alapunkt 3.1. – tabel – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– partnerite kaasamise tingimused 
õiglase ülemineku territoriaalse kava 
ettevalmistamisse, rakendamisse, 
järelevalvesse ja hindamisse;

– tingimused partnerite, sealhulgas 
valitsusväliste organisatsioonide, 
ametiühingute ja teiste asjaomaste 
piirkondade elanikke, eelkõige töötajaid ja 
tööotsijaid esindavate peamiste esindajate 
ja sidusrühmade aktiivseks osalemiseks 
õiglase ülemineku territoriaalse kava 
ettevalmistamisel, rakendamisel, 
järelevalves ja hindamisel Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondidega 
seotud Euroopa partnerluse 
käitumisjuhendi (CDR 240/2014) 
kohaselt, sealhulgas selle kohta, millised 
kodanikuühiskonna organisatsioonid 
peavad olema kaasatud ja kuidas tuleb 
kogukonna esindajatega konsulteerida ja 
neid programmitöö protsessi ennetavalt 
kaasata. Konsulteerida ja kaasata tuleks 
enne programmdokumentide koostamist, 
selle ajal ja pärast seda;

Muudatusettepanek 95

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 3. – alapunkt 3.1. – tabel – taane 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– avaliku arutelu tulemused. – avaliku arutelu tulemused 
kooskõlas Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidega seotud Euroopa 
partnerluse käitumisjuhendiga (CDR 
240/2014) ning kirjeldus selle kohta, 
kuidas konsultatsioon toimus ja kuidas 
selle tulemusi on kavas arvesse võetud.

Muudatusettepanek 96

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 3. – alapunkt 3.2. – tabel – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kavandatud järelevalve- ja 
hindamismeetmed, sealhulgas näitajad, 
millega mõõdetakse kava suutlikkust 
saavutada oma eesmärgid

– kavandatud järelevalve- ja 
hindamismeetmed, sealhulgas näitajad, 
millega mõõdetakse kava suutlikkust 
saavutada oma eesmärgid, asjaomastes 
piirkondades kõigi fossiilkütustega seotud 
tegevuste järkjärguline lõpetamine, uute 
kestlike ja inimväärsete töökohtade ja 
loodavate tööhõivevõimaluste arv, 
sotsiaalvaldkonnas oodatavad tulemused, 
näiteks äärmise vaesuse vähendamine.

Muudatusettepanek 97

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 3. – alapunkt 3.3. – tabel

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kava rakendamise koordineerimise ja 
järelevalve eest vastutav(ad) organ(id) ja 
nende roll

Kava rakendamise koordineerimise ja 
järelevalve eest vastutav(ad) organ(id) ja 
nende roll kooskõlas Euroopa struktuuri- 
ja investeerimisfondidega seotud Euroopa 
partnerluse käitumisjuhendiga (CDR 
240/2014)
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Muudatusettepanek 98

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tabel – veerg 1 – pärast fraasi „RÜV 209“ (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

NUTS 3. tasandi piirkonna puhul, kus 
rakendatakse õiglase ülemineku kavasid, 
piirkondlik sotsiaalne areng;
RÜV 301 – investeeringud 
mikrorahastamise, sotsiaalsete ettevõtete 
rahastamisse ja sotsiaalmajandusse;
RÜV 302 – haridus- ja koolitusasutused;
RÜV 303 – investeeringud 
energiatõhusatesse sotsiaalelamutesse, 
mis aitavad võidelda kütteostuvõimetuse 
vastu, ja esimesed lahendused kodutuse 
ohus olevatele või kodututele;
RÜV 304 – kvaliteetsed, jätkusuutlikud ja 
taskukohased sotsiaal- ja 
tervishoiutaristud ning tervishoiuteenused 
ja uuenduslikud tervishoiulahendused, 
sealhulgas tervishoiuteenused ja uued 
hooldusmudelid
RÜV 305 – sotsiaalne innovatsioon, 
sealhulgas innovatiivsed sotsiaalsed 
lahendused ja skeemid, mille eesmärk on 
edendada sotsiaalset mõju ja tulemusi 
nendes valdkondades;
RÜV 306 – sotsiaalse eesmärgiga 
kultuuri- ja pärandi hoidmisega seotud 
tegevus;
RÜV 307 – kohalikele kogukondadele 
mõeldud taristu, nt kogukonna- ja 
vabatahtlike keskused;
RÜV 308 – puudega inimeste kaasamine 
ja juurdepääs
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KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS

regionaalarengukomisjonile

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
asutatakse õiglase ülemineku fond
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Arvamuste koostaja: Alexandr Vondra

LÜHISELGITUS

Õiglase ülemineku fond on õiglase ülemineku mehhanismi esimene sammas ja seda peetakse 
kliimaneutraalsele majandusele eduka ülemineku eeltingimuseks. Komisjon kavatseb tagada, 
et kedagi ei jäeta kõrvale, kuid õiglase ülemineku fondi ettepanek ei täida seda lubadust. 

Esiteks on õiglase ülemineku fondi suurus 7,5 miljardit eurot, mis ei vasta kaugeltki 
prognoositud vajadustele, mille kohaselt oleks mõnes liikmesriigis 2050. aastani vaja 
hinnanguliselt sadu miljardeid. Seetõttu on arvamuse koostaja veendunud, et õiglase 
ülemineku fondi suurendamiseks on vaja lisaraha ja seda tuleb arutada järgmist mitmeaastast 
finantsraamistikku käsitlevatel käimasolevatel läbirääkimistel. 

Teiseks lahendab komisjon ressursside nappuse probleemi ERFi ja ESF+ vahendite 
kohustusliku ümberpaigutamisega. Arvamuse koostaja arvates võetakse sellega raha ära 
teistelt olulistelt eesmärkidelt ning seda tuleks teha üksnes vabatahtlikkuse alusel ja 
liikmesriikide äranägemisel, kuna nad ise on kõige sobivamad hindama oma 
investeerimisvajadusi.

Kolmandaks tuleks muuta õiglase ülemineku fondi kuluprioriteete, et maksimeerida fondi 
mõju. Esimesena ja kõige rängemalt tabab ELi üleminek vähese CO2 heitega majandusele 
söest ja pruunsöest sõltuvaid ELi piirkondi. Seetõttu tuleks märkimisväärses mahus õiglase 
ülemineku fondi vahendeid investeerida liikmesriikidesse ja piirkondadesse, mis jäävad suurel 
määral, kui mitte täielikult, sõltuvaks söest ja pruunsöest ning kus kestlikkusele ülemineku 
majanduslik ja sotsiaalne mõju on kõige ilmsem. 

Kliimamuutustega seotud ülemineku hõlbustamiseks liikmesriikides tuleks teha järgmist:

– gaasiinvesteeringud peaksid olema lubatud, kui need aitavad heitkoguseid 
märkimisväärselt vähendada, kuna gaasi tuleks käsitada üleminekuenergiaallikana;

– suuri ettevõtteid ei tohiks diskrimineerida, sest nad suudavad teha investeeringuid 
suuremas ulatuses, kuigi loomulikult tuleks toetada ka VKEsid ja kujunemisjärgus ettevõtteid 
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ning 

– uusi tehnoloogiaid tuleks toetada juhul, kui need on kasutuselevõtmiseks piisavalt 
küpsed, et õiglase ülemineku fond tooks lühikeses perspektiivis kaasa tõelisi muutusi.

Arvestades praegust laiemat poliitilist konteksti – sealhulgas tõenäosust, et COVID-19 kriisi 
järel väheneb investeerimissuutlikkus – on arvamuse koostaja seisukohal, et EL ei pruugi olla 
valmis saavutama 2050. aastaks kliimaneutraalsust.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval 
regionaalarengukomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 175 kolmandat 
lõiku,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 175 kolmandat 
lõiku ja artikli 322 lõike 1 punkti a,

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Liidu ühtekuuluvuspoliitikat 
aastateks 2021–2027 reguleeriv 
õigusraamistik aitab järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku raames täita liidu 
kohustust rakendada Pariisi 
kliimakokkulepet ja ÜRO kestliku arengu 
eesmärke, keskendades liidu rahastamise 
keskkonnasõbralikele eesmärkidele. 
Käesoleva määrusega rakendatakse ühte 
prioriteetidest, mis on sätestatud teatises 
Euroopa rohelise kokkuleppe kohta 
(edaspidi „Euroopa roheline kokkulepe“),11 
ja mis on osa kestliku Euroopa 
investeerimiskavast,12 millega nähakse ette 
sihtotstarbeline rahastamine õiglase 
ülemineku mehhanismi alusel 

(1) Liidu ühtekuuluvuspoliitikat 
aastateks 2021–2027 reguleeriv 
õigusraamistik aitab järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku raames täita liidu 
kohustust rakendada Pariisi 
kliimakokkulepet ja eelkõige selle 
eesmärki, mis on sätestatud selle 
artiklis 2, ning ÜRO kestliku arengu 
eesmärke, keskendades liidu rahastamise 
keskkonnasäästlikele ja sotsiaalselt 
kestlikele eesmärkidele. Käesoleva 
määrusega rakendatakse ühte 
prioriteetidest, mis on sätestatud teatises 
Euroopa rohelise kokkuleppe kohta 
(edaspidi „Euroopa roheline kokkulepe“)11, 
ja mis on osa kestliku Euroopa 
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ühtekuuluvuspoliitika raames, et tegeleda 
majanduslike ja sotsiaalsete kuludega, mis 
tulenevad üleminekust kliimaneutraalsele 
ringmajandusele, kus ülejäävaid 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
kompenseeritakse samaväärse 
absorptsiooniga.

investeerimiskavast12, millega nähakse ette 
sihtotstarbeline rahastamine õiglase 
ülemineku mehhanismi alusel 
ühtekuuluvuspoliitika raames, et toetada 
liidu territooriume ja nende elanikke – 
eelkõige kõige haavatavamaid – 
tegelemisel majanduslike ja sotsiaalsete 
probleemidega, mis tulenevad üleminekust 
hiljemalt 2050. aastaks kliimaneutraalsele, 
keskkonnasäästlikule, energia- ja 
ressursitõhusale ringmajandusele, kus 
ülejäävaid kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid kompenseeritakse samaväärse 
absorptsiooniga ja kus kaitstakse ja 
edendatakse liidu looduskapitali ning 
inimeste tervist ja heaolu.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Üleminek kliimaneutraalsele 
ringmajandusele on üks liidu olulisemaid 
poliitikaeesmärke. Euroopa Ülemkogu 
kinnitas 12. detsembril 2019 eesmärgi 
saavutada kooskõlas Pariisi 
kliimakokkuleppe eesmärkidega 
2050. aastaks kliimaneutraalne liit. Kuigi 
kliimamuutuste ja keskkonnaseisundi 
halvenemise vastu võitlemine on pikas 
perspektiivis kõigile kasulik ning pakub 
keskpikas perspektiivis kõigile võimalusi 
ja väljakutseid, ei alusta kõik piirkonnad ja 
liikmesriigid üleminekut samast punktist 
või neil ei ole sama reageerimissuutlikkust. 
Mõned on teistest edasijõudnumad, samas 
kui üleminekul on laiem sotsiaalne ja 
majanduslik mõju nendele piirkondadele, 
mis sõltuvad suurel määral fossiilkütustest 
– eriti söest, pruunsöest, turbast ja 

(2) Üleminek kliimaneutraalsele, 
keskkonnasäästlikule, energia- ja 
ressursitõhusale ringmajandusele on üks 
liidu olulisemaid poliitikaeesmärke ja 
nõuab märkimisväärseid 
lisainvesteeringuid. Euroopa Ülemkogu 
kinnitas 12. detsembril 2019 eesmärgi 
saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalne 
liit, et aidata kaasa Pariisi 
kliimakokkuleppe eesmärkide 
saavutamisele. Kuigi meetmed 
kliimamuutuste ja keskkonnaseisundi 
halvenemise vastu võitlemiseks toovad 
pikas perspektiivis üldist kasu, pakuvad 
need keskpikas perspektiivis kõigile 
võimalusi ja väljakutseid, kuna kõik 
inimesed, territooriumid ja liikmesriigid ei 
alusta üleminekut samast punktist või neil 
ei ole sama reageerimissuutlikkust. Mõned 
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põlevkivist – või suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega tööstusharudest. Selline 
olukord ei tekita mitte ainult riski, et 
üleminek kliimaneutraalsusele toimub 
liidus eri kiirusel, vaid tekitab ka 
piirkondadevaheliste erinevuste 
suurenemise ohu, mis kahjustab sotsiaalse, 
majandusliku ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse eesmärke.

on teistest edasijõudnumad, samas kui 
üleminekul on laiem sotsiaalne ja 
majanduslik mõju nendele piirkondadele, 
mis sõltuvad suurel määral fossiilkütustest 
– eriti söest, pruunsöest, turbast ja 
põlevkivist – või suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega tööstusharudest. Selline 
olukord ei tekita mitte ainult riski, et 
üleminek kliimaneutraalsusele toimub 
liidus eri kiirusel, vaid tekitab ka 
piirkondadevaheliste erinevuste 
suurenemise ohu, mis kahjustab sotsiaalse, 
majandusliku ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse eesmärke.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Edu saavutamiseks peab üleminek 
olema kõigi jaoks õiglane ja sotsiaalselt 
vastuvõetav. Seetõttu peavad nii liit kui ka 
liikmesriigid võtma algusest peale arvesse 
ülemineku majanduslikku ja sotsiaalset 
mõju ning kasutama kõiki võimalikke 
vahendeid kahjulike tagajärgede 
leevendamiseks. Liidu eelarvel on selles 
oluline roll.

(3) Edu saavutamiseks peab üleminek 
olema inimesekeskne, õiglane, kaasav ja 
kõigi jaoks sotsiaalselt vastuvõetav, 
vähendama ebavõrdsust ja selle puhul ei 
tohi kedagi kõrvale jätta. Seetõttu peavad 
nii liit kui ka liikmesriigid võtma algusest 
peale arvesse ülemineku majanduslikku, 
keskkonnaalast ja sotsiaalset mõju ning 
kasutama kõiki võimalikke vahendeid 
kahjulike tagajärgede vältimiseks, ja kui 
see ei ole võimalik, siis leevendamiseks, 
ning looma uusi võimalusi üleminekust 
kõige rohkem mõjutatud inimeste ja 
territooriumide jaoks. Liidu eelarvel on 
selles oluline roll.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3a) Üleminek CO2-neutraalsele 
majandusele kujutab endast ka võimalust 
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rohkemate töökohtade loomiseks. 
Komisjoni Euroopa tööhõivealaste ja 
sotsiaalsete arengute aastaaruande 
2019. aasta väljaande kohaselt suurendab 
üleminek CO2-neutraalsele majandusele 
vabade töökohtade arvu. Eeldatakse, et 
2030. aastaks loob üleminek liidus lisaks 
juba prognoositud 12 miljonile uuele 
töökohale veel 1,2 miljonit töökohta. 
Komisjoni väitel võiks üleminek 
leevendada käimasolevat 
automatiseerimisest ja digitaliseerimisest 
tingitud töökohtade polariseerumist, kuna 
töökohti loodaks ka palkade ja oskuste 
jaotuse skaala keskosas, eelkõige ehituses 
ja tootmises.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3b) Tõhustatud ühtekuuluvuspoliitika 
vahendid ja liidu eelarve lõdvendamine on 
olulised, pidades silmas COVID-19 
pandeemia praegust majanduslikku ja 
sotsiaalset mõju liikmesriikides. 
Liikmesriikidel peaks olema vabadus 
paigutada assigneeringuid fondide, 
kuluartiklite ja prioriteetide vahel ümber 
vastavalt oma majanduslikele ja 
sotsiaalsetele vajadustele, olenemata 
valdkondliku keskendamise eesmärkidest 
ning liidu makromajanduslikust ja/või 
poliitilisest tingimuslikkusest.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Nagu on sätestatud Euroopa 
rohelises kokkuleppes ja kestliku Euroopa 

(4) Nagu on sätestatud Euroopa 
rohelises kokkuleppes ja kestliku Euroopa 
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investeerimiskavas, peaks õiglase 
ülemineku mehhanism täiendama järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku (2021–
2027) muid meetmeid. See peaks aitama 
kaasa kliimaneutraalse liidu suunas 
liikumise sotsiaalsete ja majanduslike 
tagajärgedega tegelemisele, koondades 
liidu eelarvekulutused kliima- ja 
sotsiaalsetele eesmärkidele piirkondlikul 
tasandil.

investeerimiskavas, peaks õiglase 
ülemineku mehhanism täiendama järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku (2021–
2027) muid meetmeid. See peaks toetama 
inimesi ja territooriume kliimaneutraalse 
liidu suunas liikumise sotsiaalsete, 
keskkonnaalaste ja majanduslike 
mõjudega tegelemisel, koondades liidu 
eelarvekulutused kliima-, keskkonna-, 
majanduslikele ja sotsiaalsetele 
eesmärkidele piirkondlikul tasandil, seda 
ka COVID-19 kriisi mõjusid silmas 
pidades.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Käesoleva määrusega asutatakse 
õiglase ülemineku fond (Just Transition 
Fund, JTF), mis on üks 
ühtekuuluvuspoliitika raames rakendatava 
õiglase ülemineku mehhanismi alustalasid. 
Õiglase ülemineku fondi eesmärk on 
leevendada kliimamuutustega seotud 
ülemineku kahjulikku mõju, toetades kõige 
enam mõjutatud territooriume ja 
asjaomaseid töötajaid. Õiglase ülemineku 
fondi erieesmärgi kohaselt peaksid fondist 
toetatavad meetmed otseselt aitama 
leevendada ülemineku mõju, kuna 
nendega rahastatakse kohaliku majanduse 
mitmekesistamist ja ajakohastamist ning 
leevendatakse negatiivset mõju tööhõivele. 
See kajastub õiglase ülemineku fondi 
erieesmärgis, mis on kehtestatud samal 
tasandil ja loetletud koos määruse (EL) 
[uus ühissätete määrus] artiklis [4] 
sätestatud poliitikaeesmärkidega.

(5) Käesoleva määrusega asutatakse 
õiglase ülemineku fond (Just Transition 
Fund, JTF), mis on üks 
ühtekuuluvuspoliitika raames rakendatava 
õiglase ülemineku mehhanismi alustalasid. 
Õiglase ülemineku fondi eesmärk on 
toetada meetmeid, mis on suunatud 
õiglasele ja edukale üleminekule 
kliimaneutraalsele majandusele, ning 
vältida, ja kui see ei ole võimalik, siis 
leevendada kliimamuutustega seotud ja 
keskkonnaalase ülemineku kahjulikku 
mõju, toetades kõige enam mõjutatud 
inimesi ja territooriume, eelkõige töötajaid, 
keda see otseselt puudutab, ning pakkudes 
neile uusi võimalusi. Õiglase ülemineku 
fondi erieesmärgi kohaselt peaksid fondist 
toetatavad meetmed otseselt aitama 
hõlbustada üleminekut ja leevendada selle 
mõju, luues uusi kestlikke 
tööhõivevõimalusi, leevendades 
negatiivset mõju tööhõivele ja kahjulikke 
sotsiaalseid tagajärgi, mis võiksid 
põhjustada mõjutatud piirkondades 
rahvastikukadu, ning rahastades kohaliku 
majanduse mitmekesistamist ja 
ajakohastamist otsetoetusega 



RR\1210220ET.docx 185/332 PE648.609v04-00

ET

keskkonnasäästlikule ja sotsiaalselt 
kestlikule tegevusele. See kajastub õiglase 
ülemineku fondi erieesmärgis, mis on 
kehtestatud samal tasandil ja loetletud koos 
määruse (EL) [uus ühissätete määrus] 
artiklis [4] sätestatud 
poliitikaeesmärkidega.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5a) Õiglase ülemineku fondi suurus 
peaks vastama õiglase kliimamuutustega 
seotud ja keskkonnaalase ülemineku 
vajadustele. Rahastamist tuleks pakkuda 
kõigile liikmesriikidele, et toetada nende 
üleminekut, keskendudes eelkõige 
söekaevandusterritooriumidele, kus sütt 
endiselt kaevandatakse, aga samuti 
territooriumidele, kus kaevandamise 
järkjärgulist lõpetamisest tulenevalt 
toimuvad suured struktuurimuutused.

Muudatusettepanek 10

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 

(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 ja kiirendama 
üleminekut kliimaneutraalsele 
majandusele hiljemalt 2050. aastaks. 
Õiglase ülemineku fondi omavahendid 
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kliimaeesmärkide saavutamise toetamiseks. 
ERFist ja ESF+-st ümberpaigutatud 
vahendid aitavad täiel määral kaasa selle 
eesmärgi saavutamisele.

täiendavad investeeringuid, mida on vaja, 
et saavutada üldeesmärk, st liidu 
eelarvekulutustest 40 % eraldamine 
kliimaeesmärkide saavutamise toetamiseks. 
Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) 
ja Euroopa Sotsiaalfond+-ist (ESF+) 
ümberpaigutatud vahendid – kui 
liikmesriigid otsustavad neid ümber 
paigutada – aitavad kaasa selle eesmärgi 
saavutamisele.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6a) Õiglase ülemineku fondi vahendid 
üksi ei suuda tagada üleminekut 
kliimaneutraalsusele. Õiglase ülemineku 
mehhanismi ülejäänud kaks sammast 
pakuvad lisaks õiglase ülemineku fondile 
täiendavaid meetmeid ja 
rahastamisvõimalusi, et hõlbustada ja 
kiirendada kõige enam mõjutatud 
piirkondade üleminekut. InvestEU 
sihtotstarbeline õiglase ülemineku kava 
meelitab ligi erasektori investeeringuid, 
mis toovad kasu üleminekuetapis 
olevatele piirkondadele ning aitavad 
nende majandusel leida uusi kasvu 
allikaid, nagu CO2 heite vähendamise, 
piirkondade majanduse mitmekesistamise, 
energia-, transpordi- ja sotsiaalse taristu 
projektid. Euroopa Investeerimispanga 
avaliku sektori laenurahastut, mis on 
tagatud liidu eelarvest, kasutatakse 
avalikule sektorile sooduslaenude 
andmiseks, näiteks investeeringuteks 
energia- ja transporditaristusse, 
kaugküttevõrkudesse ning hoonete 
renoveerimisse või soojustamisse.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6b) Õiglane üleminek hõlmab ka 
nende toetamist, keda kliimamuutused 
kõige rohkem mõjutavad. Muutuva kliima 
mõju kahjustab ebaproportsionaalselt 
teatavaid piirkondi ja kogukondi, keda 
tuleb Euroopa solidaarsuse vaimus 
toetada.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Õiglase ülemineku fondi vahendid 
peaksid täiendama ühtekuuluvuspoliitika 
raames kättesaadavaid vahendeid.

(7) Õiglase ülemineku fondi vahendid 
peaksid täiendama ühtekuuluvuspoliitika 
raames kättesaadavaid vahendeid, ilma et 
see mõjutaks muid ühtekuuluvuspoliitika 
eesmärke ega rahalisi eraldisi, mis on 
kavandatud ERFi ja ESF+ muude 
eesmärkide jaoks.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Üleminek kliimaneutraalsele 
majandusele on väljakutse kõigile 
liikmesriikidele. Eriti keerukas on see 
liikmesriikide jaoks, kes sõltuvad suurel 
määral fossiilkütustest või suure 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tööstusprotsessidest, mille puhul tuleb 
tegevus järk-järgult lõpetada, või kes 
peavad kliimaneutraalsusele ülemineku 
tõttu kohandusi tegema ja kellel 
puuduvad selleks rahalised vahendid. 
Seetõttu peaks õiglase ülemineku fond 
hõlmama kõiki liikmesriike, kuid selle 

(8) Kliimamuutustega seotud ja 
keskkonnaalane üleminek on väljakutse 
kõigile liikmesriikidele, kuid pikas 
perspektiivis loob see ka uusi võimalusi. 
Eriti keerukas on see liikmesriikide jaoks, 
kes sõltuvad suurel määral tahketest 
fossiilkütustest, aga ka suure 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tööstusprotsessidest. Selline tegevus tuleb 
kliimaneutraalsusele ülemineku tõttu 
järk-järgult lõpetada või tuleb seda 
kohandada, tagades samal ajal 
taskukohase, ohutu ja kestliku energiaga 
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rahaliste vahendite jaotus peaks kajastama 
liikmesriikide suutlikkust rahastada 
vajalikke investeeringuid, et tulla toime 
kliimaneutraalsusele üleminekuga.

varustamise kindluse. Seetõttu peaks 
õiglase ülemineku fond hõlmama kõiki 
liikmesriike, kuid selle rahaliste vahendite 
jaotus peaks kajastama liikmesriikide 
suutlikkust rahastada vajalikke 
investeeringuid, et tulla toime 
kliimaneutraalsusele üleminekuga.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Selleks et kehtestada õiglase 
ülemineku fondile asjakohane 
finantsraamistik, peaks komisjon 
objektiivsete kriteeriumide alusel sätestama 
eraldiste jaotuse liikmesriikide ja aastate 
kaupa tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi raames.

(9) Selleks et kehtestada õiglase 
ülemineku fondile asjakohane 
finantsraamistik, peaks komisjon 
objektiivsete kriteeriumide ja selgete 
tingimuste alusel sätestama eraldiste 
jaotuse liikmesriikide ja aastate kaupa 
tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi raames.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Käesolevas määruses määratakse 
kindlaks investeeringute liigid, mille 
kulusid õiglase ülemineku fond võib 
toetada. Kõik toetatavad tegevused peaksid 
olema täielikus kooskõlas liidu kliima- ja 
keskkonnaprioriteetidega. Investeeringute 
loetelu peaks sisaldama neid, mis toetavad 
kohalikku majandust ja on pikas 
perspektiivis kestlikud, võttes arvesse kõiki 
rohelise kokkuleppe eesmärke. 
Rahastatavad projektid peaksid toetama 
üleminekut kliimaneutraalsele 
ringmajandusele. Hääbuvate sektorite 
puhul, nagu söel, pruunsöel, turbal ja 
põlevkivil või kõnealuste fossiilkütuste 
kaevandamisel põhinev energiatootmine, 

(10) Käesolevas määruses määratakse 
kindlaks investeeringute liigid, mille 
kulusid õiglase ülemineku fond võib 
toetada. Kõik toetatavad tegevused peaksid 
olema täielikus kooskõlas liidu kliima- ja 
keskkonnaprioriteetidega. Investeeringute 
loetelu peaks sisaldama neid, mis toetavad 
kogukondi, töötajaid, kohalikku majandust 
ja tööturgu ning on keskpikas kuni pikas 
perspektiivis kestlikud, võttes arvesse kõiki 
rohelise kokkuleppe ja Euroopa 
sotsiaalõiguste samba eesmärke. 
Rahastatavad projektid peaksid toetama 
üleminekut kliimaneutraalsele, 
keskkonnasäästlikule, energia- ja 
ressursitõhusale ringmajandusele. 
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peaks toetus olema seotud asjaomase 
tegevuse järkjärgulise lõpetamisega ja 
tööhõive taseme vastava vähendamisega. 
Suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega sektorite 
ümberkujundamiseks tuleks toetusega 
edendada uusi tegevusi, võttes kasutusele 
uusi tehnoloogiaid, uusi protsesse või 
tooteid, mis toovad kaasa heitkoguste 
märkimisväärse vähendamise, kooskõlas 
ELi 2030. aasta kliimaeesmärkide ja 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga aastaks 
2050,13 säilitades ja suurendades samal ajal 
tööhõivet ning vältides keskkonnaseisundi 
halvenemist. Erilist tähelepanu tuleks 
pöörata ka tegevustele, millega 
edendatakse innovatsiooni ja 
teadusuuringuid arenenud ja säästvate 
tehnoloogiate valdkonnas, samuti 
digiteerimise ja ühenduvuse valdkonnas, 
tingimusel et sellised meetmed toetavad 
üleminekut kliimaneutraalsele 
ringmajandusele ja aitavad leevendada 
sellise ülemineku negatiivseid 
kõrvalmõjusid.

Investeeringud 
üleminekuenergiaallikatesse, nagu 
maagaas, peaksid olema toetuskõlblikud, 
kui sellised investeeringud toovad kaasa 
kasvuhoonegaaside heitkoguste olulise 
vähenemise ja võimaldavad kasutada 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
gaasi kestliku alternatiivina. Lisaks 
peaksid need olema kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EL) 2020/85212a, välja arvatud juhul, kui 
liikmesriik põhjendab õiglase ülemineku 
territoriaalses kavas nende toetamise 
vajadust ja nende kooskõla ELi 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga. 
Hääbuvate sektorite puhul, nagu söel, 
pruunsöel, turbal ja põlevkivil või 
kõnealuste fossiilkütuste kaevandamisel 
põhinev energiatootmine, peaks toetus 
olema seotud asjaomase tegevuse 
järkjärgulise lõpetamisega aja jooksul, mis 
on kooskõlas Pariisi kliimakokkuleppest 
tulenevate liidu kohustustega, ja tööhõive 
taseme vastava vähendamisega. Suure 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
sektorite ümberkujundamiseks tuleks 
toetusega edendada uusi tegevusi, võttes 
kasutusele uusi tehnoloogiaid, uusi 
protsesse või tooteid, mis toovad kaasa 
heitkoguste märkimisväärse vähendamise, 
kooskõlas ELi 2030. aasta kliima- ja 
energiaeesmärkidega ning 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga aastaks 
205013, säilitades ja suurendades samal ajal 
tööhõivet ning vältides keskkonnaseisundi 
halvenemist. Erilist tähelepanu tuleks 
pöörata ka võitlusele 
energiaostuvõimetuse vastu, tegevustele, 
millega edendatakse arenenud ja säästvate 
tehnoloogiate, sh tehisintellektil 
põhinevate tehnoloogiate kasutuselevõttu, 
samuti digitaliseerimise ja ühenduvuse 
valdkonnas, tingimusel et sellised meetmed 
aitavad leevendada kliimamuutustega 
seotud ja keskkonnaalase ülemineku 
negatiivseid kõrvalmõjusid ning aitavad 
oluliselt vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid ja loodusvarade kasutamist. 
Investeeringud kestlikult hangitavasse ja 
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biopõhisesse ringmajandusse ning 
kahjustatud ökosüsteemide taastamisse on 
olulised, et saavutada 2050. aasta 
kliimaneutraalsuse eesmärk. Sellised 
investeeringud on kallid ja kõik 
liikmesriigid peaksid olema 
toetuskõlblikud, olenemata nende 
finantssuutlikkusest. 

_________________ _________________
12a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
18. juuni 2020. aasta määrus (EL) 
2020/852, millega kehtestatakse kestlike 
investeeringute hõlbustamise raamistik ja 
muudetakse määrust (EL) 2019/2088 
(ELT L 198, 22.6.2020, lk 13).

13 Nagu on sätestatud komisjoni teatises 
Euroopa Parlamendile, Euroopa 
Ülemkogule, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, 
Regioonide Komiteele ning Euroopa 
Investeerimispangale „Puhas planeet kõigi 
jaoks – Euroopa pikaajaline strateegiline 
visioon, et jõuda jõuka, nüüdisaegse, 
konkurentsivõimelise ja kliimaneutraalse 
majanduseni“, COM(2018) 773 final.

13 Nagu on sätestatud komisjoni teatises 
Euroopa Parlamendile, Euroopa 
Ülemkogule, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, 
Regioonide Komiteele ning Euroopa 
Investeerimispangale „Puhas planeet kõigi 
jaoks – Euroopa pikaajaline strateegiline 
visioon, et jõuda jõuka, nüüdisaegse, 
konkurentsivõimelise ja kliimaneutraalse 
majanduseni“, COM(2018) 773 final.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10a) Õiglase ülemineku fond peaks 
toetama sellist tegevust ja tehnoloogiate 
kasutuselevõttu, mis on pikaajaliselt 
elujõulised ega sõltu pärast esialgset 
ulatuslikumalt kasutusele võtmist oma 
tegevuses toetustest. Toetatavad tegevused 
ei tohiks takistada vähese CO2 heitega 
alternatiivide arendamist ja 
kasutuselevõttu või tuua kaasa sõltuvuse 
varadest, millel on kahjulik mõju 
kliimaneutraalsusele ja 
keskkonnaeesmärkidele, võttes arvesse 
nende kasutusiga.
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Selgitus

Kooskõlla viimine ELi kestliku rahanduse taksonoomiaga, mille on kokku leppinud kolm ELi 
institutsiooni ning mis aitab kaasa poliitikavaldkondade, sealhulgas kliima- ja 
keskkonnapoliitika, ja ELi eelarve kulutuste sidususele. ELi taksonoomia annab põhilise 
võrdlusraamistiku investeeringute kestlikkuse hindamiseks. Õiglase ülemineku fond ei tohi 
toetada tegevusi, mis oleksid vastuolus rohelise kokkuleppe kliima- või 
keskkonnaeesmärkidega.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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 ja 
keskkonnaalasest üleminekust enim 
mõjutatud inimeste kaitsmiseks peaks 
õiglase ülemineku fond hõlmama ka 
mõjutatud töötajate ning füüsilisest isikust 
ettevõtjate ja töötute oskuste täiendamist ja 
ümberõpet, et aidata neil kohaneda uute 
võimalustega ning pakkuda kõigile 
tööotsijate kategooriatele aktiivset ja 
personaalset abi töö otsimisel ja aktiivset 
kaasamist ühiskonda, austades samas 
soolist võrdõiguslikkust ja püüdes 
saavutada soolist tasakaalu.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11a) Õiglase ülemineku fondil on 
oluline roll sotsiaalsete tagajärgede 
leevendamisel väljaspool majandust ning 
see ei tohiks olla pelgalt 
äriinvesteeringute vahend. Üleminek 
kliimaneutraalsusele võib seada 
mõjutatud piirkondadele ja seal elavatele 
inimestele nõudmisi. Riskide hulka ei 
kuulu mitte ainult töökohtade kaotus, vaid 
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ka kohaliku käibemaksutulu kaotus, 
samuti töötajate ränne, mis jätab maha 
noored ja eakad inimesed ning võib kaasa 
tuua teatavate teenuste osutamise 
lõpetamise, eelkõige söekaevurite puhul. 
Seetõttu on sotsiaalsesse taristusse 
investeerimine, et tagada mõjutatud 
piirkondades elavatele inimestele teenuste 
kõrge tase ja tasakaalustada teenuste 
kadumist, oluline tegur, et tagada 
sotsiaalselt õiglane üleminek, mille puhul 
ei jäeta kedagi kõrvale. Õiglase 
ülemineku fondi abil tuleks eelkõige võtta 
meetmeid, et vältida majanduslangust ja 
tagada, et kohalik elanikkond toetab 
muutusi ning et parandatakse kohalikus 
kogukonnas osutatavaid teenuseid ning 
tervishoiuteenuste, sotsiaalteenuste ja 
kohaliku demokraatiaga seotud taristut.

Muudatusettepanek 20

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 

(12) Selleks et suurendada üleminekust 
mõjutatud territooriumide majanduslikku 
mitmekesisust, peaks õiglase ülemineku 
fond toetama tulusaid investeeringuid, 
keskendudes eelkõige investeeringutele 
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 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 
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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 
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.

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 ja 
need ei täienda direktiivi 2003/87/EÜ 
alusel saadavat rahastamist. Iga sellist 
investeeringut tuleks vastavalt põhjendada 
asjakohases õiglase ülemineku 
territoriaalses kavas. Siseturu terviklikkuse 
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 punktide a ja c 
tähenduses.

__________________ ______________________
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). 

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12a) Kui tahetakse, et 
rahastamiskõlblikud 
üleminekupiirkonnad tõmbaksid ligi 
erainvesteeringuid, peavad liidu riigiabi 
eeskirjad olema paindlikud. Uute suuniste 



PE648.609v04-00 194/332 RR\1210220ET.docx

ET

koostamisel peaks komisjon võtma 
seetõttu arvesse ka asjaomaste 
piirkondade struktuurimuutustega seotud 
probleeme, et tagada neile piirkondadele 
piisav paindlikkus, mis võimaldab neil 
oma projekte sotsiaalselt ja 
majanduslikult elujõulisel viisil ellu viia.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12b) Toetust, mida õiglase ülemineku 
fondi kaudu antakse muudesse 
ettevõtetesse kui VKEdesse tehtavateks 
tulusateks investeeringuteks, peaks olema 
võimalik anda ka muudes piirkondades 
kui need, millele tohib anda riigiabi 
kohaldatavate riigiabi eeskirjade kohaselt 
vastavalt ELi toimimise lepingu 
artikli 107 lõike 3 punktidele a ja c. 
Vastupidi, riigiabi eeskirjad peaksid 
võimaldama kõigil õiglase ülemineku 
fondi kaudu abi saavatel piirkondadel 
tegeleda töökohtade kadumise ohuga 
tulemuslikult juba varases etapis. Selle 
tagamiseks tuleks ka komisjoni määrust 
(EL) nr 651/20141a vastavalt kohandada.
________________
1a Komisjoni 17. juuni 2014. aasta määrus 
(EL) nr 651/2014 aluslepingu artiklite 107 
ja 108 kohaldamise kohta, millega 
teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga 
kokkusobivaks (ELT L 187, 26.6.2014, 
lk 1).

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(12c) Kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekust enim mõjutatud 
piirkondadele tuleks anda võimalus 
hakata sellega seotud 
struktuurimuutustega aktiivselt tegelema 
võimalikult vara. See nõuab riigiabi 
käsitlevate õigusaktide kohandamist, 
näiteks komisjoni uue suunise kaudu ELi 
toimimise lepingu artikli 107 lõike 3 
punkti b või c alusel, et tagada abi 
lubatavus kohaldatavate eeskirjade alusel, 
olenemata abistatavate piirkondade 
staatusest.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Selleks et tagada õiglase ülemineku 
fondi vahendite kavandamise paindlikkus 
tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi raames, peaks 
olema võimalik ette valmistada iseseisev 
õiglase ülemineku fondi programm või 
kavandada õiglase ülemineku fondi 
vahendeid Euroopa Regionaalarengu 
Fondist (ERF), Euroopa Sotsiaalfond+-st 
(ESF+) või Ühtekuuluvusfondist toetatava 
programmi raames ühe või mitme 
sihtotstarbelise prioriteedi raames. 
Vastavalt määruse (EL) [uus ühissätete 
määrus] artiklile 21a tuleks õiglase 
ülemineku fondi vahendeid suurendada 
ERFist ja ESF+-st saadava täiendava 
rahastamisega. ERFist ja ESF+-st 
ümberpaigutatud asjaomased summad 
peaksid olema kooskõlas õiglase 
ülemineku territoriaalsetes kavades 
sätestatud tegevuste liikidega.

(13) Selleks et tagada õiglase ülemineku 
fondi vahendite kavandamise paindlikkus 
tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi raames, peaks 
olema võimalik ette valmistada iseseisev 
õiglase ülemineku fondi programm või 
kavandada õiglase ülemineku fondi 
vahendeid ERFist, ESF+-ist või 
Ühtekuuluvusfondist toetatava programmi 
raames ühe või mitme sihtotstarbelise 
prioriteedi raames. Vastavalt määruse (EL) 
[uus ühissätete määrus] artiklile 21a on 
võimalik õiglase ülemineku fondi 
vahendeid suurendada ERFist ja ESF+-ist 
saadava täiendava rahastamisega. ERFist ja 
ESF+-ist ümberpaigutatud asjaomased 
summad peaksid olema kooskõlas õiglase 
ülemineku territoriaalsetes kavades 
sätestatud tegevuste liikidega.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
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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 õiglase ülemineku protsessi 
tõhusast ja mõõdetavast 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 ja 
kogukondades.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14a) Õiglase ülemineku fondist 
eraldatavad rahalised vahendid peaksid 
sõltuma sellest, kas liikmesriigid on 
kinnitanud ja tõendanud oma 
pühendumust ELi kliimaneutraalsuse 
eesmärgile aastaks 2050 ning võtnud 
vastu pikaajalise strateegia, mis on 
kooskõlas Pariisi kliimakokkuleppe ja 
selle temperatuurieesmärgiga. Juhul kui 
liikmesriik neid tingimusi ei täida, tuleks 
peatada 50 % asjaomasele liikmesriigile 
aastas tehtavatest eraldistest seniks, kuni 
kõnealune liikmesriik on oma 
pühendumust kinnitanud ja tõendanud.
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Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Õiglase ülemineku territoriaalsetes 
kavades tuleks kindlaks määrata kõige 
negatiivsemalt mõjutatud territooriumid, 
kuhu õiglase ülemineku fondi toetus tuleks 
koondada, ning kirjeldada konkreetseid 
meetmeid, mida tuleb võtta 
kliimaneutraalse majanduse saavutamiseks, 
eelkõige seoses fossiilkütuste tootmist või 
muid suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega tegevusi hõlmavate 
rajatiste ümberkorraldamise või 
sulgemisega. Need territooriumid peaksid 
vastama NUTS 3. tasandi piirkondadele 
või olema nende osad. Kavades tuleks 
üksikasjalikult kirjeldada nende 
territooriumide probleeme ja vajadusi ning 
määrata kindlaks vajalikud tegevused 
viisil, mis tagab kliimamuutustele 
vastupanuvõimelise ning 
kliimaneutraalsusele üleminekuga ja 
rohelise kokkuleppe eesmärkidega 
kokkusobiva majandustegevuse ühtse 
arengu. Õiglase ülemineku fondist peaksid 
rahalist toetust saama ainult need 
investeeringud, mis on kooskõlas 
üleminekukavadega. Õiglase ülemineku 
territoriaalsed kavad peaksid olema osa 
programmidest (mida toetavad olenevalt 
asjaoludest kas ERF, ESF+, 
Ühtekuuluvusfond või JTF), mille 
komisjon on heaks kiitnud.

(15) Õiglase ülemineku territoriaalsetes 
kavades tuleks kindlaks määrata kõige 
negatiivsemalt mõjutatud inimesed ja 
territooriumid, kuhu õiglase ülemineku 
fondi toetus tuleks koondada, ning 
kirjeldada konkreetseid meetmeid, mida 
tuleb võtta kliimaneutraalse majanduse 
saavutamiseks, eelkõige seoses 
fossiilkütuste tootmist või muid suure 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tegevusi hõlmavate rajatiste 
ümberkorraldamise või sulgemisega aja 
jooksul, mis on kooskõlas Pariisi 
kliimakokkuleppest tulenevate liidu 
kohustustega. Need territooriumid peaksid 
vastama NUTS 3. tasandi piirkondadele 
või olema nende osad. Kavades tuleks 
üksikasjalikult kirjeldada nende 
territooriumide probleeme, võimalusi ja 
investeerimisvajadusi ning määrata 
kindlaks vajalikud tegevused viisil, mis 
tagab kliimamuutustele 
vastupanuvõimelise ja keskkonnasäästliku 
ning kliimaneutraalsusele üleminekuga ja 
rohelise kokkuleppe eesmärkidega 
kokkusobiva majandustegevuse ühtse 
arengu. Õiglase ülemineku fondist peaksid 
rahalist toetust saama ainult need 
investeeringud, mis on kooskõlas 
üleminekukavadega. Õiglase ülemineku 
territoriaalsed kavad peaksid olema osa 
programmidest (mida toetavad olenevalt 
asjaoludest kas ERF, ESF+, 
Ühtekuuluvusfond või JTF), mille 
komisjon on heaks kiitnud. Liikmesriikide 
investeeringute hindamisel võib kasutada 
komisjoni poolt 2020. aasta Euroopa 
poolaasta riigipõhiste aruannete D lisas 
kindlaks määratud investeerimisvaldkondi 
ja prioriteete.
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Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Käeoleva määruse eesmärke, nimelt 
toetada territooriume, kus toimuvad 
majanduslikud ja sotsiaalsed muutused, et 
minna üle kliimaneutraalsele majandusele, 
ei suuda liikmesriigid üksi piisavalt 
saavutada. Selle peamised põhjused on 
ühelt poolt erinevused eri territooriumide 
arengutasemes ja mahajäämus kõige 
ebasoodsamates piirkondades, samuti 
liikmesriikide ja territooriumide rahaliste 
vahendite piiratus ning teiselt poolt vajadus 
ühtse rakendusraamistiku järele, mis 
hõlmaks mitut eelarve jagatud täitmise alla 
kuuluvat liidu fondi. Kuna neid eesmärke 
saab paremini saavutada liidu tasandil, 
võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa 
Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuspõhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus 
nimetatud eesmärkide saavutamiseks 
vajalikust kaugemale,

(19) Käeoleva määruse eesmärke, nimelt 
toetada inimesi ja territooriume, kus 
toimuvad majanduslikud ja sotsiaalsed 
muutused, et minna üle kliimaneutraalsele, 
keskkonnasäästlikule, täielikult 
taastuvatel energiaallikatel põhinevale, 
väga ressursi- ja energiatõhusale 
ringmajandusele, ei suuda liikmesriigid 
üksi piisavalt saavutada. Selle peamised 
põhjused on ühelt poolt erinevused eri 
territooriumide arengutasemes ja kõige 
ebasoodsamas olukorras olevate inimeste 
ja piirkondade spetsiifilised probleemid, 
samuti liikmesriikide ja territooriumide 
rahaliste vahendite piiratus ning teiselt 
poolt vajadus ühtse rakendusraamistiku 
järele, mis hõlmaks mitut eelarve jagatud 
täitmise alla kuuluvat liidu fondi. Kuna 
neid eesmärke saab paremini saavutada 
liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid 
kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 
sätestatud subsidiaarsuspõhimõttega. 
Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev määrus nimetatud 
eesmärkide saavutamiseks vajalikust 
kaugemale,

Muudatusettepanek 29

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 

1. Käesoleva määrusega asutatakse 
õiglase ülemineku fond, et toetada inimesi 
territooriumidel, mis seisavad silmitsi 
mitmesuguste tõsiste sotsiaal-
majanduslike probleemidega, mis 
tulenevad liikmesriikide erisustest liidu 
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protsessiga. hiljemalt 2050. aastaks kliimaneutraalsele, 
keskkonnasäästlikule, energia- ja 
ressursitõhusale ringmajandusele 
ülemineku protsessis ja liidu 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
2030. aasta eesmärgist.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 Artikkel 2

Erieesmärk Erieesmärk

Kooskõlas määruse (EL) [uus ühissätete 
määrus] artikli [4 lõike 1] teise lõiguga 
aitab õiglase ülemineku fond kaasa ühtsele 
erieesmärgile „võimaldada piirkondadel ja 
inimestel tegeleda kliimaneutraalsele 
majandusele ülemineku sotsiaalsete, 
majanduslike ja keskkonnamõjudega“.

Kooskõlas määruse (EL) [uus ühissätete 
määrus] artikli [4 lõike 1] teise lõiguga 
aitab õiglase ülemineku fond kaasa ühtsele 
erieesmärgile „võimaldada piirkondadel ja 
inimestel tegeleda kliimaneutraalsele 
majandusele ülemineku sotsiaalsete, 
majanduslike ja keskkonnamõjudega“, 
nagu on osutatud artikli 1 lõikes 1.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Õiglase ülemineku fond toetab 
tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärki kõigis 
liikmesriikides.

1. Õiglase ülemineku fond toetab 
ülemineku sotsiaalset, sotsiaal-
majanduslikku ja keskkonnamõju kõigi 
liikmesriikide mõjutatud piirkondades.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tööhõivesse ja majanduskasvu Tööhõivesse ja majanduskasvu 
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investeerimise eesmärgi raames on 
eelarveliste kulukohustuste täitmiseks 
ajavahemikul 2021–2027 ette nähtud 
7,5 miljardit eurot (2018. aasta hindades) 
õiglase ülemineku fondi vahendeid, mida 
võib suurendada vastavalt vajadusele liidu 
eelarvest eraldatud lisavahenditega ja 
muude vahenditega kooskõlas kohaldatava 
alusaktiga.

investeerimise eesmärgi raames on 
eelarveliste kulukohustuste täitmiseks 
ajavahemikul 2021–2027 ette nähtud 
[X] miljardit eurot (2018. aasta hindades) 
õiglase ülemineku fondi vahendeid, mida 
võib suurendada vastavalt vajadusele liidu 
eelarvest eraldatud lisavahenditega ja 
muude vahenditega kooskõlas kohaldatava 
alusaktiga. Õiglase ülemineku fondi 
rahastamine ei tohi toimuda teistele 
mitmeaastase finantsraamistiku fondidele 
eraldatud vahendite arvelt.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a. Juurdepääs õiglase ülemineku 
fondi raames kättesaadavaks tehtud 
vahenditele sõltub sellest, kas 
liikmesriigid kinnitavad ja tõendavad 
pühendumust ELi kliimaneutraalsuse 
eesmärgi saavutamisele hiljemalt 
2050. aastaks oma õiglase ülemineku 
kavades, ning sellest, kas nad võtavad 
kooskõlas Pariisi kliimakokkuleppega 
vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) 2018/19991a artiklis 15 
osutatud pikaajalise strateegia.
Kui liikmesriik ei täida esimeses lõigus 
sätestatud tingimusi, vähendatakse sellele 
liikmesriigile igal aastal tehtavaid eraldisi 
50 % võrra seniks, kuni need tingimused 
on täidetud.
Artikli 7 lõikes 4 osutatud 
vahekokkuvõttes hinnatakse, kas 
käesolevas lõikes sätestatud tingimused 
on piisavad, et võimaldada 
energiasüsteemi sujuvat üleminekut 
kliimaneutraalsele majandusele, nagu on 
osutatud artikli 1 lõikes 1. Vajaduse 
korral võtab komisjon vastu 
seadusandliku ettepaneku käesoleva lõike 
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muutmiseks.
_________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. detsembri 2018. aasta määrus 
(EL) 2018/1999, milles käsitletakse 
energialiidu ja kliimameetmete juhtimist 
ning millega muudetakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) 
nr 663/2009 ja (EÜ) nr 715/2009, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiive 94/22/EÜ, 98/70/EÜ, 
2009/31/EÜ, 2009/73/EÜ, 2010/31/EL, 
2012/27/EL ja 2013/30/EL ning nõukogu 
direktiive 2009/119/EÜ ja (EL) 2015/652 
ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 
nr 525/2013 (ELT L 328, 21.12.2018, 
lk 1).

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandina määruse (EL) [uus 
ühissätete määrus] artiklist [21a] ei nähta 
selliste lõikes 2 osutatud täiendavate 
vahendite puhul, mis on õiglase ülemineku 
fondile liidu eelarvest või muudest 
vahenditest eraldatud, ette täiendavat 
toetust ERFist või ESF+-st.

4. Erandina määruse (EL) [uus 
ühissätete määrus] artiklist [21a] võidakse 
selliste lõikes 2 osutatud täiendavate 
vahendite puhul, mis on õiglase ülemineku 
fondile liidu eelarvest või muudest 
vahenditest eraldatud, anda artikli 6 
lõikes 2 sätestatud piirides täiendavat 
toetust ERFist või ESF+-ist.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kooskõlas lõikega 1 toetatakse 
õiglase ülemineku fondist üksnes järgmisi 
tegevusi:

2. Kooskõlas lõikega 1 toetatakse 
õiglase ülemineku fondist järgmisi 
tegevusi:
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a) tulusad investeeringud VKEdesse, 
sealhulgas idufirmadesse, mis toovad 
kaasa majanduse mitmekesistamise ja 
ümberkorraldamise;

a) tulusad ja kestlikud investeeringud 
ettevõtetesse, eelkõige mikroettevõtetesse, 
VKEdesse ja idufirmadesse, eelkõige 
sektorites, mis on vajalikud õiglaseks 
üleminekuks kliimaneutraalsele 
majandusele, nagu on osutatud artikli 1 
lõikes 1;

b) investeeringud uute ettevõtete 
loomisse, sealhulgas 
ettevõtlusinkubaatorite ja 
konsultatsiooniteenuste kaudu;

b) investeeringud ettevõtete loomisse, 
pöörates erilist tähelepanu VKEdele ja 
idufirmadele, et aidata kaasa majanduse 
mitmekesistamisele ja 
ümberkorraldamisele, sealhulgas 
ettevõtlusinkubaatorite kaudu;

c) investeeringud teadus- ja 
innovatsioonitegevusse ning 
kõrgtehnoloogiale ülemineku edendamine;

c) investeeringud teadus- ja 
innovatsioonitegevusse ning 
kõrgtehnoloogiale ülemineku edendamine, 
mis toob kaasa kasvuhoonegaaside 
heitkoguste või ressursi- või 
energiakasutuse olulise vähenemise;

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

d) investeeringud taskukohase puhta, 
ohutu ja kestliku energia tehnoloogia ja 
taristu kasutuselevõttu, kasvuhoonegaaside 
heite vähendamisse, ressursi- ja 
energiatõhususse (sh kaugküttesse) ja 
taastuvenergiasse, 
energiasalvestustehnoloogiatesse ja 
energiavõrkudesse, nagu arukad ja 
supervõrgud;
da) investeeringud, mis on seotud 
gaasi tootmise, töötlemise, jaotamise, 
ladustamise või põletamisega, tingimusel 
et seda kasutatakse söe, pruunsöe, turba 
ja põlevkivi asendamiseks 
üleminekutehnoloogiana ning näidatakse, 
et see aitab märkimisväärselt vähendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja peaks 
võimaldama hilisemas etapis kasutada 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
gaasi. Need investeeringud peaksid olema 
kooskõlas määruses (EL) 2020/852 
sätestatud kriteeriumidega, välja arvatud 
juhul, kui liikmesriik põhjendab õiglase 
ülemineku territoriaalses kavas 
nõuetekohaselt vajadust toetada 
ühtlustamata tegevust ja tõendab, et 
kõnealune investeering on kooskõlas 
2050. aastaks kliimaneutraalsuse 
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saavutamisega;
db) energiatõhususe suurendamiseks 
võetavad sihipärased 
renoveerimismeetmed 
energiaostuvõimetuse ja halbade 
elamistingimuste probleemi 
lahendamiseks;
dc) investeeringud, mille eesmärk on 
edendada üleminekut säästvamatele 
liikumisviisidele;

e) investeeringud digitaliseerimisse ja 
digitaalsesse ühenduvusse;

e) investeeringud digitaliseerimisse ja 
digitaalsesse ühenduvusse ning 
kommunikatsioonitehnoloogiasse, mis 
võimaldab arendada tarbimiskaja, võttes 
arvesse vajadust oluliselt vähendada 
ressursi- ja energiakasutust;

f) investeeringud asjaomaste kohtade 
taastamisse ja saastest puhastamisse, 
maapinna korrastamisse ja otstarbe 
muutmist käsitlevatesse projektidesse;

f) investeeringud asjaomaste kohtade 
taastamisse ja saastest puhastamisse, 
maapinna korrastamisse ja otstarbe 
muutmist käsitlevatesse projektidesse ning 
kahjustatud ökosüsteemide taastamisse, 
tagades „saastaja maksab“ põhimõtte 
järgimise;

g) investeeringud ringmajanduse 
edendamisse jäätmete vähendamise, 
sealhulgas jäätmetekke vältimise, 
ressursitõhususe, korduskasutamise, 
parandamise ja ringlussevõtu kaudu;

g) investeeringud kestlikult hangitava 
ringmajanduse, samuti biomajanduse 
loomisse ja edendamisse, sealhulgas 
jäätmetekke vältimise, jäätmete 
vähendamise, ressursitõhususe, 
korduskasutamise, parandamise ja 
ringlussevõtu kaudu;

h) töötajate oskuste täiendamine ja 
ümberõpe;

h) töötajate ja tööotsijate, sealhulgas 
füüsilisest isikust ettevõtjate oskuste 
täiendamine ja ümberõpe, et ületada 
oskuste nappus, mis on vajalik õiglaseks 
üleminekuks kliimaneutraalsele 
majandusele, nagu on osutatud artikli 1 
lõikes 1;

i) tööotsijatele tööotsingualase abi 
pakkumine;

i) tööotsijatele tööotsingualase abi 
pakkumine, austades samas soolist 
võrdõiguslikkust ja püüdes võimaluse 
korral saavutada soolist tasakaalu;

j) tööotsijate aktiivne kaasamine; j) tööotsijate aktiivne kaasamine, 
austades samas soolist võrdõiguslikkust ja 
püüdes võimaluse korral saavutada soolist 
tasakaalu;
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k) tehniline abi. k) tehniline abi, sealhulgas kohaliku 
ja riikliku tasandi inkubaatorid ja 
projektikoolid, mis ühendavad rahastajaid 
ja projektiarendajaid.

Lisaks võib õiglase ülemineku fondist 
toetada ELi toimimise lepingu artikli 107 
lõike 3 punktide a ja c kohaselt 
eritoetuspiirkondadena määratletud 
piirkondades tulusaid investeeringuid 
muudesse ettevõtetesse kui VKEd, 
tingimusel et sellised investeeringud on 
heaks kiidetud osana õiglase ülemineku 
territoriaalsest kavast, mis põhineb artikli 7 
lõike 2 punktiga h nõutaval teabel. Sellised 
investeeringud on toetuskõlblikud üksnes 
juhul, kui need on vajalikud õiglase 
ülemineku territoriaalse kava 
rakendamiseks.

Lisaks võib õiglase ülemineku fondist 
toetada ELi toimimise lepingu artikli 107 
lõike 3 punktide a ja c kohaselt 
eritoetuspiirkondadena määratletud 
piirkondades tulusaid investeeringuid 
muudesse ettevõtetesse kui VKEd, 
tingimusel et sellised investeeringud on 
heaks kiidetud osana õiglase ülemineku 
territoriaalsest kavast, mis põhineb artikli 7 
lõike 2 punktiga h nõutaval teabel. Sellised 
investeeringud on toetuskõlblikud üksnes 
juhul, kui need on vajalikud õiglase 
ülemineku territoriaalse kava 
rakendamiseks ja ei too kaasa töökohtade, 
kapitali või tootmisprotsesside üleviimist 
ühest liikmesriigist teise.

Õiglase ülemineku fondist võib toetada ka 
investeeringuid, mille eesmärk on 
saavutada Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ I lisas 
loetletud tegevustest tuleneva 
kasvuhoonegaaside heite vähendamine, 
tingimusel et sellised investeeringud on 
heaks kiidetud osana õiglase ülemineku 
territoriaalse kavast, mis põhineb artikli 7 
lõike 2 punktiga i nõutaval teabel. Sellised 
investeeringud on toetuskõlblikud üksnes 
juhul, kui need on vajalikud õiglase 
ülemineku territoriaalse kava 
rakendamiseks.

Õiglase ülemineku fondist võib toetada ka 
investeeringuid, mille eesmärk on 
saavutada direktiivi 2003/87/EÜ I lisas 
loetletud tegevustest tuleneva 
kasvuhoonegaaside heite vähendamine, 
tingimusel et sellised investeeringud on 
heaks kiidetud osana õiglase ülemineku 
territoriaalse kavast, mis põhineb artikli 7 
lõike 2 punktiga i nõutaval teabel. Sellised 
investeeringud on toetuskõlblikud üksnes 
juhul, kui need on vajalikud õiglase 
ülemineku territoriaalse kava 
rakendamiseks, toovad kaasa 
kasvuhoonegaaside heitkoguste olulise 
vähenemise alla asjakohaste 
võrdlusaluste, mida kasutatakse 
saastekvootide tasuta eraldamiseks 
direktiivi 2003/87/EÜ alusel, ei suurenda 
sõltuvust fossiilkütustest ning on 
vajalikud märkimisväärse arvu 
töökohtade kaitsmiseks asjaomasel 
territooriumil. Õiglase ülemineku fondist 
toetuse saajad ei saa konkreetse projekti 
jaoks täiendavat rahastamist muudest 
direktiivi 2003/87/EÜ kohastest 
vahenditest.



RR\1210220ET.docx 205/332 PE648.609v04-00

ET

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tuumajaamade tegevuse lõpetamist 
või nende rajamist;

a) tuumajaamade tegevuse lõpetamist 
või nende rajamist või mis tahes tegevust, 
mis on seotud tuumaenergiasektoriga;

Muudatusettepanek 37

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) investeeringuid fossiilkütuste 
tootmisse, töötlemisse, jaotusse, 
ladustamisse või põlemisse;

d) investeeringuid tahkete 
fossiilkütuste tootmisse, töötlemisse, 
jaotamisse, ladustamisse või põletamisse;

Selgitus

Suure söesõltuvusega riikide jaoks on maagaas oluline üleminekukütus, mis võimaldab 
üleminekut puhastele ja kestlikele energiaallikatele. Nende investeeringute puhul tuleb siiski 
tõestada, et nende tulemusel väheneb kasvuhoonegaaside heide märkimisväärselt.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

da) investeeringuid jäätmejääkide 
käitlemise rajatistesse;

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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ea) tulusaid investeeringuid muudesse 
ettevõtetesse kui VKEd, millega kaasneb 
töökohtade, kapitali ja tootmisprotsesside 
üleviimine ühest liikmesriigist teise.

Selgitus

Õiglase ülemineku fond ei tohiks põhjustada majandustegevuse ümberpaigutamist.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

eb) investeeringuid, mis tooksid kaasa 
biomassi mittekestliku kasutamise või 
toiduks kasutatavate põllukultuuride 
kasutamise energia tootmiseks.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt e c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ec) tegevusi või investeeringuid, mille 
puhul on suurem oht, et need ei ole 
pikaajaliselt elujõulised ja sõltuvad pärast 
esialgset ulatuslikumalt kasutusele 
võtmist oma tegevuses toetustest;

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt e d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ed) tegevusi või investeeringuid, mis 
takistaksid vähese CO2 heitega 
alternatiivide arendamist ja 
kasutuselevõttu ning tooksid kaasa 
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sõltuvuse varadest, mis on ühitamatud 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga, võttes 
arvesse nende olelusringi.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt e e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ee) tegevusi või investeeringuid, mis 
takistaksid vähese CO2 heitega 
alternatiivide arendamist ja 
kasutuselevõttu ning tooksid kaasa 
sõltuvuse varadest, millel on kahjulik 
mõju kliima- ja keskkonnaeesmärkidele, 
võttes arvesse nende olelusringi.

Selgitus

Õigusliku ja poliitika sidususe tagamiseks. Kooskõlla viimine ELi kestliku rahanduse 
taksonoomiaga ja sellele viitamine.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Õiglase ülemineku fondi vahendid 
kavandatakse nende piirkondade 
kategooriate jaoks, kus asjaomased 
territooriumid asuvad, võttes aluseks 
õiglase ülemineku territoriaalsed kavad, 
mis on kehtestatud kooskõlas artikliga 7 ja 
mille komisjon on programmi või 
programmi muutmise osana heaks kiitnud. 
Vahendid kavandatakse eraldada ühe või 
mitme eriprogrammi või programmi ühe 
või mitme prioriteedi raames.

1. Õiglase ülemineku fondi vahendid 
kavandatakse nende piirkondade 
kategooriate jaoks, kus asjaomased 
inimesed ja territooriumid asuvad, võttes 
aluseks õiglase ülemineku territoriaalsed 
kavad, mis on kehtestatud kooskõlas 
artikliga 7 ja mille komisjon on programmi 
või programmi muutmise osana heaks 
kiitnud. Vahendid kavandatakse eraldada 
ühe või mitme eriprogrammi või 
programmi ühe või mitme prioriteedi 
raames. Vahendid eraldatakse 
kliimaneutraalsusele üleminekust kõige 
enam mõjutatud territooriumidele.

Komisjon kiidab asjaomases õiglase Komisjon kiidab asjaomases õiglase 
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ülemineku territoriaalses kavas sisalduva 
programmi heaks üksnes juhul, kui 
üleminekuprotsessist kõige negatiivsemalt 
mõjutatud territooriumide 
kindlaksmääramine on nõuetekohaselt 
põhjendatud ja asjaomane õiglase 
ülemineku territoriaalne kava on kooskõlas 
asjaomase liikmesriigi riikliku energia- ja 
kliimakavaga.

ülemineku territoriaalses kavas sisalduva 
programmi heaks üksnes juhul, kui 
üleminekuprotsessist kõige negatiivsemalt 
mõjutatud inimeste ja territooriumide 
kindlaksmääramine on nõuetekohaselt 
põhjendatud ja asjaomane õiglase 
ülemineku territoriaalne kava on kooskõlas 
asjaomase liikmesriigi riikliku energia- ja 
kliimakavaga ning Pariisi 
kliimakokkuleppe 
temperatuurieesmärgiga.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Õiglase ülemineku fondi prioriteet 
või prioriteedid hõlmavad õiglase 
ülemineku fondi vahendeid, mis koosnevad 
õiglase ülemineku fondi kogueraldisest 
või osalisest eraldisest liikmesriikidele 
ning määruse (EL) [uus ühissätete määrus] 
artikli [21a] kohaselt üle kantud 
vahenditest. Õiglase ülemineku fondi 
prioriteedile üle kantavate ERFi ja ESF+ 
vahendite kogusumma peab olema 
vähemalt poolteist korda suurem kui 
õiglase ülemineku fondist sellele 
prioriteedile antava toetuse summa, kuid 
ei ületa kõnealust summat üle kolme 
korra.

2. Kui liikmesriik otsustab kanda 
õiglase ülemineku fondi vahendeid 
kooskõlas määruse (EL) [uus ühissätete 
määrus] artikliga [21a], ei tohi õiglase 
ülemineku fondi üle kantud ERFi ja ESF+ 
vahendite kogusumma ületada õiglase 
ülemineku fondi prioriteedi või 
prioriteetide summat üle kolme korra.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) riiklikul tasandil kliimaneutraalsele 
majandusele ülemineku protsessi kirjeldus, 
sealhulgas riikliku energia- ja kliimakava 
kõige viimasema versiooniga kooskõlas 
olevate peamiste üleminekuetappide 

a) riiklikul ja piirkondlikul tasandil 
artikli 1 lõikes 1 osutatud 
kliimaneutraalsele majandusele ülemineku 
protsessi kirjeldus kooskõlas riikliku 
energia- ja kliimakava kõige viimasema 
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ajakava; versiooniga, sealhulgas ajakava 
fossiilkütuste kasutamise järkjärguliseks 
lõpetamiseks aja jooksul, mis on 
kooskõlas eesmärgiga püüda piirata 
temperatuuri tõusu 1,5 °C-ni võrreldes 
tööstusrevolutsioonieelse tasemega;

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) vastavalt lõikele 1 põhjendus 
selliste territooriumide 
kindlaksmääramiseks, mida punktis a 
osutatud üleminekuprotsess kõige 
negatiivsemalt mõjutab ja mida õiglase 
ülemineku fondist toetatakse;

b) vastavalt lõikele 1 põhjendus 
selliste inimeste ja territooriumide 
kindlaksmääramiseks, keda või mida 
punktis a osutatud üleminekuprotsess kõige 
negatiivsemalt mõjutab ja keda või mida 
õiglase ülemineku fondist toetatakse;

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) hinnang, mis antakse kõige 
negatiivsemalt mõjutatud territooriumide 
üleminekuprobleemidele, sealhulgas 
kliimaneutraalsele majandusele ülemineku 
sotsiaalne, majanduslik ja keskkonnamõju, 
ning milles tehakse kindlaks mõjutatud 
töökohtade ja kaotatavate töökohtade 
võimalik arv, arenguvajadused ja -
eesmärgid 2030. aastaks, mis on seotud 
suure kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tegevusalade ümberkujundamise või 
lõpetamisega kõnealustel territooriumidel;

c) hinnang, mis antakse kõige rohkem 
mõjutatud inimeste ja territooriumide 
üleminekuprobleemidele ja võimalustele, 
sealhulgas artikli 1 lõikes 1 osutatud 
kliimaneutraalsele majandusele ülemineku 
sotsiaalne, majanduslik ja keskkonnamõju, 
ning milles tehakse kindlaks mõjutatud 
töökohtade ja kaotatavate töökohtade 
võimalik arv, arenguvajadused ja -
eesmärgid 2030. aastaks, mis on seotud 
suure kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tegevusalade ümberkujundamise või 
lõpetamisega kõnealustel territooriumidel;

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 7 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) kirjeldus selle kohta, milline on 
õiglase ülemineku fondi toetuse eeldatav 
panus kliimaneutraalsele majandusele 
ülemineku sotsiaalse, majandusliku ja 
keskkonnamõjuga tegelemisel;

d) kirjeldus selle kohta, milline on 
õiglase ülemineku fondi toetuse eeldatav 
panus artikli 1 lõikes 1 osutatud 
kliimaneutraalsele majandusele ülemineku 
sotsiaalse, majandusliku ja 
keskkonnamõjuga tegelemisel;

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) juhtimismehhanismide 
(partnerluskokkulepped, kavandatud 
järelevalve- ja hindamismeetmed ning 
vastutavad asutused) kirjeldus;

f) partnerluskokkulepetest 
koosnevate juhtimismehhanismide 
kirjeldus ning see, kuidas asjaomased 
kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused 
ning kohalikud sidusrühmad olid 
kaasatud partnerluse korraldamisse ja 
rakendamisse, kavandatud järelevalve- ja 
hindamismeetmed ning vastutavad 
asutused ning lõikes 3 osutatud kaasatud 
asjaomaste partnerite loetelu;

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ga) vajaduse korral põhjendus 
investeeringute kohta gaasiga seotud 
toimingutesse, mis ei ole kooskõlas 
määruses (EL) 2020/852 sätestatud 
kriteeriumidega, sealhulgas tõend selle 
kohta, et kõnealused investeeringud on 
kooskõlas kliimaneutraalsusega 
2050. aastaks;

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 7 – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) kui toetust antakse tulusateks 
investeeringuteks muudesse ettevõtetesse 
kui VKEd, siis selliste toimingute ja 
ettevõtete täielik loetelu ning sellise toetuse 
vajalikkuse põhjendus puudujääkide 
analüüsi abil, mis näitab, et eeldatavasti 
kaotatavate töökohtade arv on suurem kui 
ilma investeeringuta loodud töökohtade 
arv;

h) kui toetust antakse tulusateks 
investeeringuteks muudesse ettevõtetesse 
kui mikroettevõtted ja VKEd, siis selliste 
toimingute ja ettevõtete täielik loetelu ning 
põhjendus sellise toetuse vajalikkuse 
kohta punktis a osutatud 
üleminekuprotsessi edu saavutamiseks ja 
punktis c osutatud probleemide 
lahendamiseks ning tõend selle kohta, et 
investeeringud ei too kaasa töökohtade, 
kapitali või tootmisprotsesside üleviimist 
ühest liikmesriigist teise;

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kui toetust antakse 
investeeringuteks, mille eesmärk on 
saavutada direktiivi 2003/87/EÜ I lisas 
loetletud tegevustest tuleneva 
kasvuhoonegaaside heite vähendamine, siis 
toetatavate tegevuste täielik loetelu ja 
põhjendus selle kohta, et need aitavad 
kaasa kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekule ja vähendavad 
märkimisväärselt kasvuhoonegaaside 
heidet, olles oluliselt väiksemad 
asjakohastest võrdlusalustest, mis on 
kehtestatud saastekvootide tasuta 
eraldamiseks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ alusel, 
ning kui nende tulemuseks on 
märkimisväärse arvu töökohtade kaitse;

i) kui toetust antakse 
investeeringuteks, mille eesmärk on 
saavutada direktiivi 2003/87/EÜ I lisas 
loetletud tegevustest tuleneva 
kasvuhoonegaaside heite vähendamine, siis 
toetatavate tegevuste täielik loetelu ja 
põhjendus selle kohta, et need aitavad 
kaasa kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekule ja toovad kaasa 
kasvuhoonegaaside heitkoguste olulise 
vähenemise märkimisväärselt alla 
asjakohaste võrdlusaluste, mis on 
kehtestatud saastekvootide tasuta 
eraldamiseks direktiivi 2003/87/EÜ alusel, 
ning eeldusel, et need on vajalikud 
märkimisväärse arvu töökohtade 
kaitsmiseks, ja tõend selle kohta, et neid ei 
rahastata muudest direktiivi 2003/87/EÜ 
kohastest vahenditest;

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Õiglase ülemineku territoriaalsete 
kavade ettevalmistamisse ja rakendamisse 
kaasatakse asjaomased partnerid kooskõlas 
määruse (EL) [uus ühissätete määrus] 
artikliga [6].

3. Õiglase ülemineku territoriaalsete 
kavade ettevalmistamisse ja rakendamisse 
kaasatakse kõik asjaomased partnerid 
kooskõlas määruse (EL) [uus ühissätete 
määrus] artikliga [6].

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) punkti a kohaldamisest tulenevaid 
eraldisi kohandatakse selleks, et mitte 
ükski liikmesriik ei saaks rohkem kui kaks 
miljardit eurot. Summad, mis ületavad 
kahte miljardit eurot liikmesriigi kohta, 
jaotatakse ümber proportsionaalselt kõigi 
teiste liikmesriikide eraldistega. Igale 
liikmesriigile kuuluv osa arvutatakse 
vastavalt ümber;

b) punkti a kohaldamisest tulenevaid 
eraldisi kohandatakse selle tagamiseks, et 
ükski liikmesriik ei saaks rohkem kui 
8 miljardit eurot (2018. aasta hindades). 
Summad, mis ületavad 8 miljardit eurot 
liikmesriigi kohta, jaotatakse ümber kõigi 
teiste liikmesriikide eraldistele. Igale 
liikmesriigile kuuluv osa arvutatakse 
vastavalt ümber; 

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) punkti c kohaldamisest tulenevaid 
eraldisi kohandatakse selleks, et õiglase 
ülemineku fondist saadav lõplik eraldis 
vastaks abi osakaalule elaniku kohta 
(mõõdetuna liikmesriigi koguelanikkonna 
alusel), s.o vähemalt kuuele eurole kogu 
perioodi jooksul.

d) punkti c kohaldamisest tulenevaid 
eraldisi kohandatakse selleks, et õiglase 
ülemineku fondist saadav lõplik eraldis 
vastaks abi osakaalule elaniku kohta 
(mõõdetuna liikmesriigi koguelanikkonna 
alusel), s.o vähemalt 32 eurole (2018. aasta 
hindades) kogu perioodi jooksul. 

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 1 – alapunkt 1.1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.1. Eeldatava kliimaneutraalsele 
majandusele ülemineku protsessi ülevaade 
kooskõlas riiklike energia- ja kliimakavade 
ning muude olemasolevate 
üleminekukavade eesmärkidega koos 
ajakavaga selliste tegevuste lõpetamiseks 
või vähendamiseks nagu söe ja pruunsöe 
kaevandamine või kivisöest elektri 
tootmine

1.1. Eeldatava artikli 1 lõikes 1 
osutatud kliimaneutraalsele majandusele 
ülemineku protsessi ülevaade kooskõlas 
riiklike energia- ja kliimakavade ning 
muude olemasolevate üleminekukavade 
eesmärkidega koos ajakavaga selliste 
tegevuste lõpetamiseks nagu söe ja 
pruunsöe kaevandamine või kivisöest 
elektri tootmine

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 1 – alapunkt 1.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.2. Eeldatavasti kõige negatiivsemalt 
mõjutatud territooriumide 
kindlaksmääramine ja selle valiku 
põhjendamine vastava majandusliku ja 
tööhõivealase mõju hinnanguga, tuginedes 
punktis 1.1 esitatud teabele

1.2. Eeldatavasti kõige negatiivsemalt 
mõjutatud inimeste ja territooriumide 
kindlaksmääramine ja selle valiku 
põhjendamine vastava majandusliku ja 
tööhõivealase mõju hinnanguga, tuginedes 
punktis 1.1 esitatud teabele

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Üleminekuga seotud probleemide 
hindamine iga kindlaksmääratud 
territooriumi puhul

2. Üleminekuga seotud probleemide 
ja võimaluste hindamine iga 
kindlaksmääratud territooriumi puhul

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2 – alapunkt 2.4 – Viide: artikli 7 lõike 2 punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Täita ainult juhul, kui toetatakse muudesse 
ettevõtetesse kui VKEdesse tehtavaid 
tulusaid investeeringuid:

Täita ainult juhul, kui toetatakse muudesse 
ettevõtetesse kui mikroettevõtetesse ja 
VKEdesse tehtavaid tulusaid 
investeeringuid:
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– selliste tegevuste ja ettevõtete 
täielik loetelu ning kõigi nende puhul 
sellise toetuse vajalikkuse põhjendus 
puudujääkide analüüsi abil, mis näitab, et 
eeldatavasti kaotatavate töökohtade arv 
oleks suurem kui ilma selle investeeringuta 
loodud töökohtade arv

– selliste tegevuste ja ettevõtete 
täielik loetelu ning kõigi nende puhul 
sellise toetuse vajalikkuse põhjendus 
puudujääkide analüüsi abil, mis näitab, et 
eeldatavasti kaotatavate töökohtade arv 
oleks suurem kui ilma selle investeeringuta 
loodud töökohtade arv

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2 – Viide: artikli 7 lõike 2 punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Täita üksnes juhul, kui toetatakse 
investeeringuid, mille eesmärk on 
saavutada direktiivi 2003/87/EÜ I lisas 
loetletud tegevusaladest tulenevate 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine:

Täita üksnes juhul, kui toetatakse 
investeeringuid, mille eesmärk on 
saavutada direktiivi 2003/87/EÜ I lisas 
loetletud tegevusaladest tulenevate 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine:

– toetatavate tegevuste täielik loetelu 
ja põhjendus selle kohta, et need aitavad 
kaasa kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekule ja on oluliselt väiksemad 
asjakohastest võrdlusalustest, mida 
kasutatakse saastekvootide tasuta 
eraldamiseks direktiivi 2003/87/EÜ alusel, 
ning kui nende tulemuseks on 
märkimisväärse arvu töökohtade kaitse

– toetatavate tegevuste täielik loetelu 
ja põhjendus selle kohta, et need aitavad 
kaasa kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekule ja toovad kaasa 
kasvuhoonegaaside heitkoguste olulise 
vähenemise alla asjakohaste 
võrdlusaluste, mida kasutatakse 
saastekvootide tasuta eraldamiseks 
direktiivi 2003/87/EÜ alusel, ning 
eeldusel, et need on vajalikud 
märkimisväärse arvu töökohtade 
kaitsmiseks;
– tõend selle kohta, et neid ei 
rahastata muudest direktiivi 2003/87/EÜ 
kohastest vahenditest
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TÖÖSTUSE, TEADUSUURINGUTE JA ENERGEETIKAKOMISJONI ARVAMUS

regionaalarengukomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse 
õiglase ülemineku fond
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Arvamuse koostaja (*): Jerzy Buzek

(*) Kaasatud komisjon – kodukorra artikkel 57

LÜHISELGITUS

30 aastat pärast seda, kui Kesk- ja Ida-Euroopa alustas põhjalikku üleminekut kommunismilt ja 
tsentraalselt planeeritud majanduselt demokraatiale ja vabaturule, seab Euroopa Liit eesmärgiks 
30-aastase võrreldava ulatusega ja sihiteadliku ülemineku, et saada maailma esimeseks 
kliimaneutraalseks majanduseks. Nii nagu see oli 1989. aasta järgsetes muutustes, nõuab ka 
Euroopa roheline kokkulepe süsteemset üleminekut, mis mitte ainult ei muuda meie tootmis-, 
tarbimis- ja eluviisi, vaid Euroopa kogu olemust, inspireerides nii ka teisi. 

Keerulised kogemused 1989. aastale järgnenud muutustest näitavad, et üleminek puhtale 
energiale on edukas ja pöördumatu ainult siis, kui mitte kedagi ei jäeta maha: ühtegi kodanikku, 
piirkonda ega liikmesriiki. Küsimuse all on Euroopa solidaarsus, Euroopa eesmärkidest 
kinnipidamine tulevatel aastakümnetel, olenemata poliitilistest või majandustsüklitest, ning 
kõigi eurooplaste heaolu säilimine. Just see on see, mis õiglase ülemineku fondi puhul 
lõppkokkuvõttes kaalul on. 

Asume sellele äärmiselt suuri ümberkujundusi nõudvale teele ühise eesmärgi nimel, kuid 
erinevatest lähtepunktidest. See tähendab, et probleemid ELi piirkondades ja liikmesriikides on 
oma ulatuse ja mõõtmete poolest erinevad. Õiglase ülemineku fondist peab saama peamine 
vahend, millega tagatakse erinevuste järkjärguline ja tulemuslik kõrvaldamine, et EL tervikuna 
oleks edukas ja üleminek tooks kasu kõigile eurooplastele.

Arvamuse koostaja on veendunud, et Euroopa rohelise kokkuleppe kõige tähtsam valdkond on 
energiasüsteemi ümberkujundamine ning suurimad probleemid tekivad neis piirkondades, kus 
kasutatakse palju tahkeid fossiilkütuseid. Just seal valitseb suurim otsene töökohtade kadumise 
oht ning söekaevanduste sulgemine seab ohtu kogu tarneahela; just seal on eriti raske 
investeerida uude ja puhtasse tööstusse, sest tegemist on aladega, kus maapind vajub; just seal 
peetakse raske töö traditsioonist eriti lugu ning see vajab väärtustamist ja tuge. Kui nende 
piirkondade kodanikud, eriti noored, abi ei saa, kaob neil tunne, et nad suudavad midagi ära 
teha, ja ühtlasi ka usk Euroopa Liitu kui kogukonda, mis suudab neile pakkuda stabiilset 
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tulevikku.

Õiglase ülemineku fond ei hakka toimima tundmatus keskkonnas. Tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjon on aidanud välja töötada raamistiku, milles see fond toimima hakkab. 
2017. aastal lõi nimetatud parlamendikomisjon koos energialiidu eest vastutava asepresidendi 
ja komisjoni kliimameetmete ja energiapoliitika volinikuga ELi üleminekuetapis 
söekaevanduspiirkondade platvormi, et aidata kaasa energiasüsteemi ümberkujundamisele ja 
leevendada selle sotsiaalset mõju. Seda rahastatakse tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjoni toetatava katseprojekti ettepanekutest kuni 2021. aastani. Sellega anti 
nende piirkondade kohalikele omavalitsustele tagastamatut tehnilist toetust. Järelmeetmena 
toetas komisjon oma esimehe algatusel ettepanekut, et järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
raames loodaks üleminekuetapis söekaevanduspiirkondade jaoks sihtotstarbeline fond. 

Õiglase ülemineku fond ongi loodud nende püüdluste tulemusena. Praegu, kui EL paneb paika 
kõik põhielemendid, mis peaksid võimaldama kliimaneutraalsuse saavutamist 2050. aastaks, 
on õiglase ülemineku fond muutunud veelgi tähtsamaks ja pakilisemaks. Tegelikult on sellest 
fondist saanud üleminekuetapis söepiirkondade platvormi eduks hädavajalik element. 

Arvamuse koostaja seisukohad on järgmised.

1) ELi kliimaneutraalsuse saavutamiseks on vaja enneolematult suuri investeeringuid. 
Nendega peavad süsteemselt kaasnema asjakohased meetmed, et tagada majandusliku 
tõhususe ning energiajulgeoleku ja taskukohasuse säilimine, sest üleminek peab olema 
õiglane ja sotsiaalselt vastuvõetav. Need kaks elementi – investeeringud ja 
solidaarsusmeetmed – on ühendatult üliolulised, et ELi üleminek kliimaneutraalsusele oleks 
võimalik ning et samal ajal suureneksid ELi ülemaailmne konkurentsivõime, juhtpositsioon 
tööstuses, majanduskasv ja ühiskondade jõukus.

2) Õiglase ülemineku fond on selle ülemineku nurgakivi. Arvestades muutuse ulatust, peavad 
õiglase ülemineku fondi vahendid vastama fondi kohaldamisalale. Selleks tuleb fondi 
eelarvet märkimisväärselt suurendada, nii et see põhineks uutel vahenditel, mis täiendavad, 
aga ei asenda ELi ühtekuuluvuspoliitikat ega valdkondlikke poliitikaid, vahendeid ja fonde. 
Lisaks peab fondil olema järgmistes mitmeaastastes finantsraamistikes eraldi eelarverida 
vähemalt 2050. aastani.

3) Võttes arvesse õiglase ülemineku fondile seatud eesmärki, tuleks 80 % selle eelarvest 
suunata söepiirkondadele, kuna seal on kliimaneutraalsusele üleminekust tulenevad 
süsteemsed probleemid kõige suuremad.

4) Väga oluline on tihe ja otsene koostöö piirkondlike ja kohalike omavalitsustega, kes 
oskavad sihtpiirkondadele mõeldud toetust suunata sinna, kus see on kõige mõjusam. 
Arvestades, et õiglase ülemineku fond on mõeldud piirkondadele, kus üleminek toob kaasa 
kõige suuremaid probleeme, kaasa arvatud omavalitsuste tulude eeldatav märkimisväärne 
vähenemine, peaks toetuskõlblike projektide toetus olema kuni 75 % asjakohastest 
kuludest.

5) Õiglase ülemineku fondi raames antava toetuse kohaldamisala osas peavad toetuskõlblikud 
tegevused paremini kajastama vajadust järgmise järele:

– endiste kaevandus- ja elektrijaamaobjektide taaselustamine;
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– võitlus õhusaaste ja energiaostuvõimetuse vastu ning söest põhjustatud heitkoguste kiire 
vähendamine, mille puhul on väga olulised investeeringud maagaasi ja kaugküttesse;

– investeeringud taastuvenergiasse;

– tulusad investeeringud ettevõtetesse, sealhulgas piirkondlikesse ja kohalikesse avaliku 
sektori ettevõtetesse, VKEdesse ja idufirmadesse;

– investeeringud puhtasse linnalisse liikumiskeskkonda ja alternatiivkütustesse;

– investeeringud hõbedasesse majandusse ja sotsiaalsesse innovatsiooni.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval 
regionaalarengukomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Liidu ühtekuuluvuspoliitikat 
aastateks 2021–2027 reguleeriv 
õigusraamistik aitab järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku raames täita liidu 
kohustust rakendada Pariisi 
kliimakokkulepet ja ÜRO kestliku arengu 
eesmärke, keskendades liidu rahastamise 
keskkonnasõbralikele eesmärkidele. 
Käesoleva määrusega rakendatakse ühte 
prioriteetidest, mis on sätestatud teatises 
Euroopa rohelise kokkuleppe kohta 
(edaspidi „Euroopa roheline kokkulepe“),11 
ja mis on osa kestliku Euroopa 
investeerimiskavast,12 millega nähakse ette 
sihtotstarbeline rahastamine õiglase 
ülemineku mehhanismi alusel 
ühtekuuluvuspoliitika raames, et tegeleda 
majanduslike ja sotsiaalsete kuludega, mis 
tulenevad üleminekust kliimaneutraalsele 
ringmajandusele, kus ülejäävaid 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
kompenseeritakse samaväärse 

(1) Liidu ühtekuuluvuspoliitikat 
aastateks 2021–2027 reguleeriv 
õigusraamistik aitab järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku raames täita liidu 
kohustust rakendada Pariisi 
kliimakokkulepet, eelkõige eesmärki hoida 
üleilmne temperatuuri tõus alla 1,5 °C 
(võrreldes industriaalühiskonna eelse 
tasemega), ja ÜRO kestliku arengu 
eesmärke, keskendades liidu rahastamise 
keskkonnasõbralikele eesmärkidele. 
Käesoleva määrusega rakendatakse ühte 
prioriteetidest, mis on sätestatud teatises 
Euroopa rohelise kokkuleppe kohta 
(edaspidi „Euroopa roheline 
kokkulepe“),11 ja mis on osa kestliku 
Euroopa investeerimiskavast,12 millega 
nähakse ette sihtotstarbeline rahastamine 
õiglase ülemineku mehhanismi alusel 
ühtekuuluvuspoliitika raames, et tegeleda 
majanduslike ja sotsiaalsete 
probleemidega, mis tulenevad 
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absorptsiooniga. energiasüsteemi üleminekust 
kliimaneutraalsele ringmajandusele, kus 
ülejäävaid kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid kompenseeritakse samaväärse 
absorptsiooniga.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Üleminek kliimaneutraalsele 
ringmajandusele on üks liidu olulisemaid 
poliitikaeesmärke. Euroopa Ülemkogu 
kinnitas 12. detsembril 2019 eesmärgi 
saavutada kooskõlas Pariisi 
kliimakokkuleppe eesmärkidega 2050. 
aastaks kliimaneutraalne liit. Kuigi 
kliimamuutuste ja keskkonnaseisundi 
halvenemise vastu võitlemine on pikas 
perspektiivis kõigile kasulik ning pakub 
keskpikas perspektiivis kõigile võimalusi 
ja väljakutseid, ei alusta kõik piirkonnad ja 
liikmesriigid üleminekut samast punktist 
või neil ei ole sama reageerimissuutlikkust. 
Mõned on teistest edasijõudnumad, samas 
kui üleminekul on laiem sotsiaalne ja 
majanduslik mõju nendele piirkondadele, 
mis sõltuvad suurel määral fossiilkütustest 
– eriti söest, pruunsöest, turbast ja 
põlevkivist – või suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega tööstusharudest. Selline 
olukord ei tekita mitte ainult riski, et 
üleminek kliimaneutraalsusele toimub 
liidus eri kiirusel, vaid tekitab ka 
piirkondadevaheliste erinevuste 
suurenemise ohu, mis kahjustab sotsiaalse, 
majandusliku ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse eesmärke.

(2) Üleminek konkurentsi- ja 
vastupanuvõimelisele ning 
kliimaneutraalsele ringmajandusele on üks 
liidu olulisemaid poliitikaeesmärke. 
Euroopa Ülemkogu kinnitas 12. detsembril 
2019 eesmärgi saavutada kooskõlas Pariisi 
kliimakokkuleppe eesmärkidega 2050. 
aastaks kliimaneutraalne liit. 2020. aasta 
jaanuaris nõudis Euroopa Parlament 
viivitamatute meetmete võtmist 
kliimamuutuste ja keskkonnaprobleemide 
vastu võitlemiseks ning toetas lubadust 
muuta liit tervisesõbralikumaks, 
kestlikumaks, õiglasemaks, võrdsemaks ja 
jõukamaks ühiskonnaks, kus 
kasvuhoonegaaside netoheide on null. 
Lisaks rõhutas parlament 17. aprillil 
2020, et COVID-19 pandeemia ja 
viirusepuhangu tagajärgede vastase 
võitluse poliitika peaks samuti lähtuma 
kliimaneutraalsuse eesmärgist ning et 
liidu majanduse taastamine ja uuesti 
ülesehitamine peaks põhinema Euroopa 
rohelise kokkuleppe strateegial. See 
nõuab märkimisväärseid investeeringuid 
ja seetõttu märkimisväärseid lisaeraldisi 
liidu eelarvest. Kuigi kliimamuutuste, 
keskkonnaseisundi halvenemise ja 
kütteostuvõimetuse vastu võitlemine on 
pikas perspektiivis kõigile kasulik ning 
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pakub keskpikas kuni pikas perspektiivis 
võimalusi ja väljakutseid, ei alusta kõik 
piirkonnad ja liikmesriigid üleminekut 
samast punktist või neil ei ole sama 
reageerimissuutlikkust. Mõned on teistest 
edasijõudnumad, samas kui energiaalasel 
üleminekul on laiem sotsiaalne ja 
majanduslik mõju nendele piirkondadele, 
mis sõltuvad suurel määral tahketest 
fossiilkütustest – eriti söest, pruunsöest, 
turbast ja põlevkivist – või suure 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tööstusharudest. Selline olukord ei tekita 
mitte ainult riski, et üleminek 
kliimaneutraalsusele toimub liidus eri 
kiirusel, vaid tekitab ka 
piirkondadevaheliste erinevuste 
suurenemise ohu, mis kahjustab sotsiaalse, 
majandusliku ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse eesmärke. Selline 
tasakaalustamatus peaks kajastuma fondi 
vahendite õiglases eraldamises nendele 
liikmesriikidele ja piirkondadele, mida 
üleminek kõige rohkem mõjutab ja mis 
vajavad piisavat rahalist toetust, et tagada 
tõeline õiglane üleminek, vältimaks 
negatiivset sotsiaal-majanduslikku mõju 
inimestele, tööstusharudele ja töötajatele. 
Fondi vahendite eraldamisel tuleks 
arvesse võtta neid territooriume, kes on 
juba võtnud üleminekumeetmeid, kuid 
seisavad endiselt silmitsi oluliste 
probleemidega.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Edu saavutamiseks peab üleminek 
olema kõigi jaoks õiglane ja sotsiaalselt 
vastuvõetav. Seetõttu peavad nii liit kui ka 
liikmesriigid võtma algusest peale arvesse 
ülemineku majanduslikku ja sotsiaalset 
mõju ning kasutama kõiki võimalikke 
vahendeid kahjulike tagajärgede 

(3) Edu saavutamiseks peab üleminek 
olema õiglane, kaasav, sotsiaalselt 
vastutustundlik ja kõigile vastuvõetav, et 
vältida kõige negatiivsemalt mõjutatud 
kogukondade sotsiaalset vastupanu 
kliimapoliitikale. Seetõttu peavad nii liit 
kui ka liikmesriigid võtma algusest peale 
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leevendamiseks. Liidu eelarvel on selles 
oluline roll.

arvesse ülemineku majanduslikku ja 
sotsiaalset mõju ning kasutama kõiki 
võimalikke vahendeid kahjulike 
tagajärgede leevendamiseks, sealhulgas 
looma nõuetekohased tingimused 
kütteostuvõimetuse kaotamiseks. See 
üleminek nõuab märkimisväärseid 
rahalisi vahendeid, mistõttu on liidu 
eelarvel oluline roll selle tagamisel, et 
kedagi ei jäetaks kõrvale.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3a) Euroopa rohelise kokkuleppe 
eesmärk muuta Euroopa Liit 2050. 
aastaks esimeseks kliimaneutraalseks 
maailmajaoks nõuab meie 
energiasüsteemi põhjalikku 
ümberkujundamist. Energialiit on 
peamine poliitiline vahend selle 
ülemineku saavutamiseks, mille eesmärk 
on tagada kõigile ELi tarbijatele, 
majapidamistele ja ettevõtjatele turvaline, 
säästev, konkurentsivõimeline ja 
taskukohane energia. Selle eesmärgi 
saavutamine nõuab liidu energiasüsteemi 
põhjalikku ümberkujundamist ja 
jõupingutusi, et mitte keegi ei jääks selles 
üleminekus kõrvale. Õiglase ülemineku 
mehhanismi kolm sammast peaksid 
käsitlema energialiidu strateegia viit 
mõõdet: „energiajulgeolek, solidaarsus ja 
usaldus“, mille eesmärk on 
mitmekesistada Euroopa energiaallikaid 
ning parandada ja tõhustada liidus 
toodetud energia kasutamist; „täielikult 
integreeritud energia siseturg“, et 
edendada võrkudevahelisi ühendusi, mis 
võimaldavad energia vaba liikumist kogu 
liidus, et võimaldada energiatarnijatel 
vabalt konkureerida ja pakkuda parimaid 
energiahindu; „energiatõhususe 
esikohale seadmise põhimõte“, kuna 
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vähem energiat tarbiv energia vähendab 
saastet ja säilitab kodumaiseid 
energiaallikaid, vähendades liidu vajadust 
energiaimpordi järele; „majanduse CO2 
heite vähendamine“, mis on neljas mõõde, 
ergutab erasektori investeeringuid uude 
taristusse ja tehnoloogiasse;

 ja „teadusuuringud, innovatsioon ja 
konkurentsivõime“, mille eesmärk on 
toetada läbimurret vähese CO2 heitega 
tehnoloogia valdkonnas, koordineerides 
teadusuuringuid ja aidates rahastada 
projekte koostöös erasektoriga.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Nagu on sätestatud Euroopa 
rohelises kokkuleppes ja kestliku Euroopa 
investeerimiskavas, peaks õiglase 
ülemineku mehhanism täiendama järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku (2021–
2027) muid meetmeid. See peaks aitama 
kaasa kliimaneutraalse liidu suunas 
liikumise sotsiaalsete ja majanduslike 
tagajärgedega tegelemisele, koondades 
liidu eelarvekulutused kliima- ja 
sotsiaalsetele eesmärkidele piirkondlikul 
tasandil.

(4) Nagu on sätestatud Euroopa 
rohelises kokkuleppes ja kestliku Euroopa 
investeerimiskavas, peaks õiglase 
ülemineku mehhanism aitama viia läbi 
energiasüsteemi ümberkujundamist ja 
sellega kohanemist ning peaks täiendama 
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
(2021–2027) muid meetmeid. See peaks 
aitama kaasa 2050. aastaks 
kliimaneutraalse liidu suunas liikumise 
sotsiaalsete ja majanduslike tagajärgedega 
tegelemisele, koondades liidu 
eelarvekulutused kliima-, majanduslikele 
ja sotsiaalsetele eesmärkidele piirkondlikul 
tasandil.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Käesoleva määrusega asutatakse (5) Käesoleva määrusega asutatakse 
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õiglase ülemineku fond (Just Transition 
Fund, JTF), mis on üks 
ühtekuuluvuspoliitika raames rakendatava 
õiglase ülemineku mehhanismi alustalasid. 
Õiglase ülemineku fondi eesmärk on 
leevendada kliimamuutustega seotud 
ülemineku kahjulikku mõju, toetades kõige 
enam mõjutatud territooriume ja 
asjaomaseid töötajaid. Õiglase ülemineku 
fondi erieesmärgi kohaselt peaksid fondist 
toetatavad meetmed otseselt aitama 
leevendada ülemineku mõju, kuna 
nendega rahastatakse kohaliku majanduse 
mitmekesistamist ja ajakohastamist ning 
leevendatakse negatiivset mõju tööhõivele. 
See kajastub õiglase ülemineku fondi 
erieesmärgis, mis on kehtestatud samal 
tasandil ja loetletud koos määruse (EL) 
[uus ühissätete määrus] artiklis [4] 
sätestatud poliitikaeesmärkidega.

õiglase ülemineku fond (Just Transition 
Fund, JTF), mis on üks 
ühtekuuluvuspoliitika raames rakendatava 
energialiidu poliitikaga seotud õiglase 
ülemineku mehhanismi alustalasid. Õiglase 
ülemineku fondi eesmärk on tagada 
Euroopa solidaarsus, toetades meetmeid, 
mis on suunatud õiglase, tõhusa ja 
tulemusliku energiaalase ülemineku 
saavutamisele liikumisel kliimaneutraalse 
majanduse suunas, ning leevendada selle 
ülemineku kahjulikku mõju, toetades kõige 
enam mõjutatud territooriume, kogukondi 
ja asjaomaseid töötajaid, edendades samal 
ajal liidu ülemaailmset konkurentsivõimet 
ja juhtpositsiooni tööstuses ning 
majanduskasvu ja heaolu. Õiglase 
ülemineku fondi erieesmärgi kohaselt 
peaksid fondist toetatavad meetmed 
otseselt aitama kaasa õiglasele 
energiaalasele üleminekule ja leevendama 
ülemineku mõju, rahastades 
investeeringuid taskukohasesse puhtasse 
energiasse ning keskkonnaalaselt ja 
sotsiaalselt jätkusuutlikusse tegevusse, 
mis võib viia kohaliku majanduse 
mitmekesistamiseni ja 
moderniseerimiseni, ning leevendama 
negatiivset mõju tööhõivele, edendades 
uusi tööhõivevõimalusi nendel 
territooriumidel. See kajastub õiglase 
ülemineku fondi erieesmärgis, mis on 
kehtestatud samal tasandil ja loetletud koos 
määruse EL [uus ühissätete määrus] artiklis 
[4] sätestatud poliitikaeesmärkidega.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5a) Võttes arvesse, kui oluline on 
rakendada paketti „Puhas energia 
kõikidele eurooplastele“, millel on oluline 
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roll Euroopa Liidu üleminekul 
kliimaneutraalsele majandusele ja 
energialiidu väljakujundamisel, peaks 
õiglase ülemineku fondil olema oluline 
roll endiste kaevanduste 
ümberkorraldamisel taastuvenergia 
tootmiseks. See võib vähendada käitusest 
kõrvaldamise kulusid, aidata kaasa 
energiajulgeolekule ning pakkuda 
kaevandusjärgsetele kogukondadele 
majanduslikku väärtust ja töökohti. 
Selliste projektide arendamisel tuleb 
kasuks taristu olemasolu ja ulatuslik maa 
kättesaadavus. Lahendusi tuleb käsitleda 
juhtumipõhiselt, et tagada nende sobivus 
kohalike oludega. Tihe koostöö ettevõtete, 
reguleerivate asutuste, investorite, 
maakasutuse planeerijate ja kohalike 
kogukondade vahel on oluline, et teha 
kindlaks kõige säästvamad kasutusviisid 
ja maksimeerida sotsiaal-majanduslikku 
arengut. Õiglase ülemineku fond ei tohi 
süvendada ebavõrdsust liikmesriikide 
vahel ega nõrgestada ühtset turgu.

Muudatusettepanek 8

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 

(6) Võttes arvesse, kui oluline on 
võidelda kliimamuutuste vastu kooskõlas 
liidu kohustustega rakendada Pariisi 
kliimakokkulepet, et piirata temperatuuri 
tõusu 1,5 °C-ni võrreldes 
tööstusrevolutsioonieelse tasemega, 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 
ning tagama põhimõtte „mitte kedagi ei 
tohi kõrvale jätta“ järgimine, soodustades 
kõige rängemalt mõjutatud piirkondade 
energiaalast üleminekut. Õiglase 
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eesmärgi saavutamisele. ülemineku fondi omavahendid täiendavad 
investeeringuid, mida on vaja, et saavutada 
üldeesmärk, st liidu eelarvekulutustest 25 
% eraldamine kliimaeesmärkide 
saavutamise toetamiseks. ERFist ja ESF+-
st vabatahtlikult ümberpaigutatud 
vahendid peaksid aitama täiel määral 
kaasa selle eesmärgi saavutamisele.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Õiglase ülemineku fondi vahendid 
peaksid täiendama ühtekuuluvuspoliitika 
raames kättesaadavaid vahendeid.

(7) Õiglase ülemineku fondi vahendid 
peaksid olema märkimisväärsed ja 
vastama fondi kaugeleulatuvale 
eesmärgile. Ühise ülemineku fondi 
vahendite loomine ei tohiks mingil juhul 
tuua kaasa määrusega (EL).../... [uus 
ühissätete määrus] hõlmatud fondide 
eelarvetele või Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) 
eraldatud vahendite kärpimist või 
ümberpaigutamist. Liikmesriikidel peaks 
olema võimalus otsustada täiendada 
õiglase ülemineku fondile eraldatud 
vahendeid ERFist ja ESF±ist 
ümberpaigutatud vahenditega kooskõlas 
määruse (EL) [uus ühissätete määrus] 
artikliga 21a.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Üleminek kliimaneutraalsele 
majandusele on väljakutse kõigile 
liikmesriikidele. Eriti keerukas on see 
liikmesriikide jaoks, kes sõltuvad suurel 
määral fossiilkütustest või suure 

(8) Üleminek kliimaneutraalsele 
majandusele nõuab märkimisväärseid 
investeeringuid ja on kõigile 
liikmesriikidele nii väljakutse kui ka 
võimalus. Eriti keerukas on see 
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kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tööstusprotsessidest, mille puhul tuleb 
tegevus järk-järgult lõpetada, või kes 
peavad kliimaneutraalsusele ülemineku 
tõttu kohandusi tegema ja kellel puuduvad 
selleks rahalised vahendid. Seetõttu peaks 
õiglase ülemineku fond hõlmama kõiki 
liikmesriike, kuid selle rahaliste vahendite 
jaotus peaks kajastama liikmesriikide 
suutlikkust rahastada vajalikke 
investeeringuid, et tulla toime 
kliimaneutraalsusele üleminekuga.

liikmesriikide jaoks, kes sõltuvad või on 
viimase ajani sõltunud suurel määral 
tahketest fossiilkütustest või suure 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tööstusprotsessidest, mille puhul tuleb 
tegevus järk-järgult lõpetada, või kes 
peavad kliimaneutraalsusele ülemineku 
tõttu kohandusi tegema ja kellel puuduvad 
selleks rahalised vahendid. Seetõttu peaks 
fondi rahaliste vahendite jaotus kajastama 
liikmesriikide lähtepunkti energiaalase 
ülemineku protsessis ja suutlikkust 
rahastada mõjutatud piirkonnas vajalikke 
investeeringuid, et tulla toime 
kliimaneutraalsusele üleminekuga ELis 
2050. aastaks.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8a) Kliimaneutraalsusele üleminek 
pakub ka uusi majanduslikke võimalusi. 
Eelkõige võib endiste kaevanduste 
ümberkujundamine taastuvenergia 
tootmiseks ja taastuvenergia taristu 
ehitamine sellistele kaevandusaladele või 
naaberpiirkondadesse luua 
kaevandusjärgsete kogukondade jaoks 
keskkonnahoidlikke töökohti. Üleminek 
söepõhiselt piirkondlikult majanduselt ja 
piirkondlikelt energiasüsteemidelt 
taastuvenergiale võimaldab kohalikel 
kogukondadel saada energiasüsteemi 
ümberkujundamises aktiivseteks 
osalejateks ja omanikeks ning liikuda ühe 
tööstusharu mudelilt mitut tööstusharu 
hõlmavale mudelile. 
Söekaevanduspiirkondade 
ümberkujundamisel taastuvenergia 
keskusteks saab ära kasutada taristu 
olemasolu ning maa ja koolitatud 
personali ulatuslikku kättesaadavust. 
Lisaks võib selline ümberkujundamine 
aidata kaasa energiajulgeolekule ja 
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vastupanuvõimele, tuginedes 
detsentraliseeritud energiasüsteemi 
mudelile.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9a) Kooskõlas [Euroopa 
taasterahastut käsitleva] määrusega ja 
selle kohaselt eraldatud vahendite piires 
tuleks õiglase ülemineku fondi raames 
rakendada taaste ja vastupidavuse 
rahastamismeetmeid, et oleks võimalik 
toime tulla COVID-19 kriisi enneolematu 
mõjuga. Selliseid lisavahendeid tuleks 
kasutada nii, et oleks tagatud [Euroopa 
taasterahastu] määruses sätestatud 
ajapiirangutest kinnipidamine.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Käesolevas määruses määratakse 
kindlaks investeeringute liigid, mille 
kulusid õiglase ülemineku fond võib 
toetada. Kõik toetatavad tegevused peaksid 
olema täielikus kooskõlas liidu kliima- ja 
keskkonnaprioriteetidega. Investeeringute 
loetelu peaks sisaldama neid, mis toetavad 
kohalikku majandust ja on pikas 
perspektiivis kestlikud, võttes arvesse kõiki 
rohelise kokkuleppe eesmärke. 
Rahastatavad projektid peaksid toetama 
üleminekut kliimaneutraalsele 
ringmajandusele. Hääbuvate sektorite 
puhul, nagu söel, pruunsöel, turbal ja 
põlevkivil või kõnealuste fossiilkütuste 
kaevandamisel põhinev energiatootmine, 

(10) Käesolevas määruses määratakse 
kindlaks investeeringute liigid, mille 
kulusid õiglase ülemineku fond võib 
toetada. Kõiki toetatavaid tegevusi tuleks 
ellu viia täielikus kooskõlas liidu kliima- ja 
keskkonnaalaste eesmärkide ja 
õigusaktidega, sealhulgas ELi 2030. aasta 
energia- ja kliimaeesmärkidega, mis 
käsitlevad kasvuhoonegaaside heite 
vähendamist, energiatõhususe 
parandamist ja taastuvenergia tarbimist, 
ning vajaduse korral kriteeriumidega, mis 
on kehtestatud [määrusega, millega 
luuakse kestlike investeeringute 
soodustamise raamistik], et teha kindlaks, 
kas majandustegevus on 
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peaks toetus olema seotud asjaomase 
tegevuse järkjärgulise lõpetamisega ja 
tööhõive taseme vastava vähendamisega. 
Suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega sektorite 
ümberkujundamiseks tuleks toetusega 
edendada uusi tegevusi, võttes kasutusele 
uusi tehnoloogiaid, uusi protsesse või 
tooteid, mis toovad kaasa heitkoguste 
märkimisväärse vähendamise, kooskõlas 
ELi 2030. aasta kliimaeesmärkide ja 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga aastaks 
2050,13 säilitades ja suurendades samal 
ajal tööhõivet ning vältides 
keskkonnaseisundi halvenemist. Erilist 
tähelepanu tuleks pöörata ka tegevustele, 
millega edendatakse innovatsiooni ja 
teadusuuringuid arenenud ja säästvate 
tehnoloogiate valdkonnas, samuti 
digiteerimise ja ühenduvuse valdkonnas, 
tingimusel et sellised meetmed toetavad 
üleminekut kliimaneutraalsele 
ringmajandusele ja aitavad leevendada 
sellise ülemineku negatiivseid 
kõrvalmõjusid.

keskkonnasäästlik. Investeeringute loetelu 
peaks sisaldama neid, mis toetavad 
kohalikku majandust, on tehnoloogiliselt 
teostatavad ja pikas perspektiivis 
kestlikud, võttes arvesse kõiki rohelise 
kokkuleppe eesmärke. Rahastatavad 
projektid peaksid toetama järkjärgulist 
üleminekut innovaatilisele, konkurentsi-ja 
vastupanuvõimelisele kliimaneutraalsele 
ringmajandusele. Suure CO2 heite 
tasemega sektorite puhul, nagu söel, 
pruunsöel, turbal ja põlevkivil või 
kõnealuste fossiilkütuste kaevandamisel 
põhinev energiatootmine, peaks toetus 
olema seotud asjaomase tegevuse 
järkjärgulise lõpetamisega ja tööhõive 
taseme vastava vähendamisega, mis viiakse 
ellu koostöös sotsiaalpartneritega ja 
mõistliku aja jooksul. Et need sektorid 
ümber kujundada, tuleks toetusega 
edendada energiatõhusust ja väikese 
süsinikdioksiidiheitega tegevusi, võttes 
kasutusele uusi tehnoloogiaid, taastuvaid 
energiaallikaid ning investeerides vähese 
heitega taskukohase puhta energia taristu 
ja tehnoloogia kasutuselevõttu ning 
uutesse protsessidesse või toodetesse. 
Lisaks tuleb varustuskindlus tagada 
tehnilise innovatsiooniga, sealhulgas 
vesiniku, eelkõige rohelise vesiniku 
kasutuselevõtuga, millest võib saada üks 
peamisi energiakandjaid 21. sajandil. 
Selline tegevus peaks märkimisväärselt 
vähendama piirkonna energiasüsteemi 
olelusringi jooksul tekkivaid heitkoguseid 
ning olema kooskõlas ELi 2030. aasta 
kliima- ja energiaeesmärkidega ning ELi 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga 205013. 
aastaks, säilitades ja edendades samal ajal 
kvalifitseeritud ja jätkusuutlikku 
tööhõivet, vältides keskkonnaseisundi 
halvenemist, tagades energiasüsteemi 
usaldusväärsuse ning tõhustades sellise 
energiasüsteemi töökindlust, mis põhineb 
eelkõige ja peamiselt taastuvatel 
energiaallikatel põhineval 
energiatõhususel, sealhulgas paindlike 
tasakaalustamistehnoloogiate ja 
salvestuslahenduste abil. Erilist 
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tähelepanu tuleks pöörata ka tegevustele, 
millega edendatakse innovatsiooni ja 
teadusuuringuid arenenud ja säästvate 
tehnoloogiate valdkonnas, edendades 
koostoimet programmiga „Euroopa 
horisont“, samuti digiteerimise, 
ühenduvuse ja aruka liikuvuse 
valdkonnas, tingimusel et sellised meetmed 
toetavad üleminekut 
konkurentsivõimelisele kliimaneutraalsele 
ringmajandusele ja aitavad leevendada 
sellise ülemineku negatiivseid 
kõrvalmõjusid.

__________________ __________________
13 Nagu on sätestatud komisjoni teatises 
Euroopa Parlamendile, Euroopa 
Ülemkogule, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, 
Regioonide Komiteele ning Euroopa 
Investeerimispangale „Puhas planeet kõigi 
jaoks – Euroopa pikaajaline strateegiline 
visioon, et jõuda jõuka, nüüdisaegse, 
konkurentsivõimelise ja kliimaneutraalse 
majanduseni“, COM(2018) 773 final.

13 Nagu on sätestatud komisjoni teatises 
Euroopa Parlamendile, Euroopa 
Ülemkogule, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, 
Regioonide Komiteele ning Euroopa 
Investeerimispangale „Puhas planeet kõigi 
jaoks – Euroopa pikaajaline strateegiline 
visioon, et jõuda jõuka, nüüdisaegse, 
konkurentsivõimelise ja kliimaneutraalse 
majanduseni“, COM(2018) 773 final.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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 oskuste 
täiendamist ja ümberõpet, et aidata neil 
vajalike kvalifikatsioonide pakkumise abil 
kohaneda uute töövõimalustega ning 
pakkuda tööotsijatele abi töö otsimisel 
Nõuetekohaselt tuleks arvesse võtta oskusi 
ja kvalifikatsioone, mis on kooskõlas 
üleminekuga kliimaneutraalsusele. 
Esmajärjekorras tuleks tähelepanu 
pöörata ümberõppele, mida pakutakse 
kooskõlas piirkondliku tööturu 
vajadustega, eelkõige töökohapõhisele 
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ümberõppele või osalise tööajaga 
töötamise ja osalise tööajaga ümberõppe 
kombinatsioonile. Üleminek puhtale 
energiasüsteemile, mis põhineb taastuvate 
energiaallikate kasutamisel ja 
energiatõhususel, pakub märkimisväärset 
töökohtade loomise potentsiaali 
fossiilkütustest sõltuvatel territooriumidel. 
Töötajatele ja tööotsijatele suunatud 
meetmetes tuleks nõuetekohaselt arvesse 
võtta soolist mõõdet.

Muudatusettepanek 15

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 

(12) Selleks et suurendada 
energiaalasest üleminekust mõjutatud 
territooriumide majanduslikku 
mitmekesisust ja moderniseerimist, 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 kestlikule ja 
kvaliteetsele tööhõivele. Ettevõtete puhul, 
mis ei ole VKEd, tuleks tulusaid 
investeeringuid toetada üksnes siis, kui 
need aitavad kaasa keskkonnahoidlikele 
energiaallikatele üleminekule või 
rakendavad neid, panustavad 
kliimaneutraalsuse saavutamisse või 
hõlbustavad üleminekust tingitud 
töökohtade kaotuse leevendamist, 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 
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märkimisväärse arvu töökohtade kaitse. Iga 
sellist investeeringut tuleks vastavalt 
põhjendada asjakohases õiglase ülemineku 
territoriaalses kavas. Siseturu terviklikkuse 
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.

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. Liidu heitkogustega 
kauplemise süsteemiga hõlmatud 
tööstusrajatistesse tehtavad 
investeeringud ei tohi olla suunatud viisil, 
mis aitaks suurendada saastekvootidega 
kauplemisest juba saadavat kasumit. 
Siseturu terviklikkuse 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.

__________________ __________________
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).

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12a) Õiglase ülemineku fondi 
eesmärkide saavutamiseks peaks komisjon 
kaaluma keskkonnakaitse- ja 
energiaalase riigiabi suuniste muutmist, 
mis on vajalik erasektori investeeringute 
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ja õiglase ülemineku fondi eduka 
rakendamise hõlbustamiseks. Vaja on 
tugevat riigiabi raamistikku, et vältida 
olukorda, kus igasugune CO2 heite 
vähendamiseks antav abi põhjustab 
põhjendamatuid moonutusi siseturul. 
Rohelise kokkuleppega peab kaasnema 
keskkonna- ja energiaalase riigiabi 
suuniste läbivaatamine, võttes eelkõige 
arvesse hiljutisi ja uusi regulatiivseid 
arenguid, tehnoloogia arengut ja 
võimalusi ning turu arengut 
energiasektoris. Keskkonnakaitse- ja 
energiaalase riigiabi suuniste kavandatud 
läbivaatamisel tuleks võimaldada 
söetootmise järkjärgulisest kaotamisest 
tulenevate struktuurimuutuste riiklikku 
toetamist samadel tingimustel, mis 
kehtivad õiglase ülemineku fondi suhtes. 
Suuniste läbivaatamisel tuleks 
nõuetekohaselt arvesse võtta asjaomaste 
piirkondade struktuurimuutustega seotud 
probleeme, et nendes piirkondades saaks 
projekte piisavalt paindlikult sotsiaalselt 
ja majanduslikult elujõulisel viisil ellu 
viia.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12b) Toetust, mida õiglase ülemineku 
fondi kaudu antakse muudesse 
ettevõtetesse kui VKEdesse tehtavate 
tulusate investeeringute jaoks, peaks 
olema võimalik anda ka muudes 
piirkondades kui need, millele tohib 
riigiabi anda kohaldatavate 
riigiabinormide alusel Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 107 lõike 3 
punktide a ja c kohaselt. Vastupidi, 
riigiabi eeskirjad peaksid võimaldama 
kõigil õiglase ülemineku fondi kaudu abi 
saavatel piirkondadel varakult tõhusalt 
tegeleda töökohtade kadumise ohuga. See 
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tuleks tagada ka komisjoni määruse (EL) 
nr 651/20141a vastava kohandamisega.
__________________
1a Komisjoni 17. juuni 2014. aasta määrus 
(EL) nr 651/2014 aluslepingu artiklite 107 
ja 108 kohaldamise kohta, millega 
teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga 
kokkusobivaks (ELT L 187, 26.6.2014, lk 
1).

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12c) Kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekust enim mõjutatud 
piirkondadele tuleks anda võimalus 
hakata sellega seotud 
struktuurimuutustega aktiivselt tegelema 
võimalikult vara. See nõuab riigiabi 
käsitlevate õigusaktide kohandamist, 
näiteks Euroopa Komisjoni uue suunise 
kaudu ELi toimimise lepingu artikli 107 
lõike 3 punktide b või c alusel, et tagada 
abi lubatavus kohaldatavate eeskirjade 
alusel, olenemata abistatavate 
piirkondade staatusest;

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12d) Kõik investeeringud peaks olema 
kooskõlas energiatõhususe esikohale 
seadmise ja „saastaja maksab“ 
põhimõtetega. Tagamaks, et fondi ei 
kasutata ettevõtja keskkonnavastutuse 
alla kuuluva keskkonnakahju heastamise 
kulude katmiseks ega saaste ja muu 
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keskkonnamõju vähendamise stiimulite 
moonutamiseks, tuleks seepärast kohtade 
taastamise ja saastest puhastamise, 
ökosüsteemide taastamise ja otstarbe 
muutmisega seotud investeeringute 
toetamist kasutada viimase abinõuna 
üksnes juhul, kui ühtegi ettevõtjat ei saa 
pidada selliste meetmete rahastamise eest 
õiguslikult vastutavaks vastavalt ELi 
toimimise lepingu artiklis 191 sätestatud 
põhimõttele „saastaja maksab“.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Selleks et tagada õiglase ülemineku 
fondi vahendite kavandamise paindlikkus 
tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi raames, peaks 
olema võimalik ette valmistada iseseisev 
õiglase ülemineku fondi programm või 
kavandada õiglase ülemineku fondi 
vahendeid Euroopa Regionaalarengu 
Fondist (ERF), Euroopa Sotsiaalfond+-st 
(ESF+) või Ühtekuuluvusfondist toetatava 
programmi raames ühe või mitme 
sihtotstarbelise prioriteedi raames. 
Vastavalt määruse (EL) [uus ühissätete 
määrus] artiklile 21a tuleks õiglase 
ülemineku fondi vahendeid suurendada 
ERFist ja ESF+-st saadava täiendava 
rahastamisega. ERFist ja ESF+-st 
ümberpaigutatud asjaomased summad 
peaksid olema kooskõlas õiglase 
ülemineku territoriaalsetes kavades 
sätestatud tegevuste liikidega.

(13) Selleks et tagada õiglase ülemineku 
fondi vahendite kavandamise paindlikkus 
tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi raames, peaks 
olema võimalik ette valmistada iseseisev 
õiglase ülemineku fondi programm või 
kavandada õiglase ülemineku fondi 
vahendeid Euroopa Regionaalarengu 
Fondist (ERF), Euroopa Sotsiaalfond+-st 
(ESF+) või Ühtekuuluvusfondist toetatava 
programmi raames ühe või mitme 
sihtotstarbelise prioriteedi raames koos 
täiendavate vahenditega. Liikmesriikidel 
peaks olema võimalus otsustada 
tugevdada õiglase ülemineku fondi 
vahendeid ERFist ja ESF+-st saadava 
täiendava rahastamisega, mille jaoks tuleks 
neile anda täiendavaid vahendeid. ERFist 
ja ESF+-st ümberpaigutatud asjaomased 
summad peaksid olema kooskõlas õiglase 
ülemineku territoriaalsetes kavades 
sätestatud tegevuste liikidega.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14
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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 õiglase üleminekuprotsessi 
tõhusast rakendamisest konkreetsel 
territooriumil, et saavutada 
kliimaneutraalne majandus. Sellega seoses 
peaksid liikmesriigid, keda toetab 
komisjon, koostöös (vähemalt NUTSi 2. ja 
3. tasandi) asjaomaste territooriumide 
asjaomaste piirkondlike ja kohalike 
ametiasutustega , tööstuse ja 
ametiühingute, kodanikuühiskonna 
organisatsioonide ja muid asjaomaste 
sidusrühmade esindajatega koostama 
kooskõlas oma riiklike energia- ja 
kliimakavadega ette territoriaalse õiglase 
ülemineku kavad, milles kirjeldatakse 
üksikasjalikult üleminekuprotsessi ja mis 
sisaldavad teavet selle rakendamise, 
järelevalve ja hindamise kohta. Selleks 
peaks komisjon looma õiglase ülemineku 
platvormi, mis tugineks olemasolevale 
üleminekuetapis olevate 
söekaevanduspiirkondade platvormi 
kogemustele ja edule, et võimaldada kahe- 
ja mitmepoolset kogemuste ja parimate 
tavade vahetamist kõigis mõjutatud 
sektorites.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Õiglase ülemineku territoriaalsetes 
kavades tuleks kindlaks määrata kõige 
negatiivsemalt mõjutatud territooriumid, 
kuhu õiglase ülemineku fondi toetus tuleks 
koondada, ning kirjeldada konkreetseid 
meetmeid, mida tuleb võtta 
kliimaneutraalse majanduse saavutamiseks, 
eelkõige seoses fossiilkütuste tootmist või 
muid suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega tegevusi hõlmavate 

(15) Õiglase ülemineku territoriaalsetes 
kavades tuleks pärast asjaosalistega 
konsulteerimist kindlaks määrata kõige 
negatiivsemalt mõjutatud territooriumid, 
kuhu õiglase ülemineku fondi toetus tuleks 
koondada, ning kirjeldada konkreetseid 
meetmeid, mida tuleb võtta liidu 2030. 
aasta energia- ja kliimaeesmärkide ja 
kliimaneutraalse majanduse saavutamiseks, 
eelkõige seoses tahkete fossiilkütuste 
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rajatiste ümberkorraldamise või 
sulgemisega. Need territooriumid peaksid 
vastama NUTS 3. tasandi piirkondadele 
või olema nende osad. Kavades tuleks 
üksikasjalikult kirjeldada nende 
territooriumide probleeme ja vajadusi ning 
määrata kindlaks vajalikud tegevused 
viisil, mis tagab kliimamuutustele 
vastupanuvõimelise ning 
kliimaneutraalsusele üleminekuga ja 
rohelise kokkuleppe eesmärkidega 
kokkusobiva majandustegevuse ühtse 
arengu. Õiglase ülemineku fondist peaksid 
rahalist toetust saama ainult need 
investeeringud, mis on kooskõlas 
üleminekukavadega. Õiglase ülemineku 
territoriaalsed kavad peaksid olema osa 
programmidest (mida toetavad olenevalt 
asjaoludest kas ERF, ESF+, 
Ühtekuuluvusfond või JTF), mille 
komisjon on heaks kiitnud.

tootmist või muid suure 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tegevusi hõlmavate rajatiste 
ümberkorraldamise või sulgemisega, 
säilitades olemasolevaid ja arendades uusi 
töövõimalusi, et vältida mõjutatud 
piirkondades sotsiaalset tõrjutust. Need 
territooriumid peaksid vastama NUTS 3. 
tasandi piirkondadele või olema nende 
osad. Kavades tuleks üksikasjalikult 
kirjeldada nende territooriumide probleeme 
ja vajadusi, sealhulgas töötuse määra, 
rahvastikukao suundumusi ja varajasi 
ümberkorraldus- või üleminekupüüdlusi, 
ning määrata kindlaks vajalikud tegevused 
viisil, mis tagab kliimamuutustele 
vastupanuvõimelise ning 
kliimaneutraalsusele üleminekuga ja liidu 
2030. aasta energia- ja 
kliimaeesmärkidega ja rohelise 
kokkuleppega kokkusobiva 
majandustegevuse ühtse arengu, tehes seda 
võimaluse korral koostoimes muude 
asjakohaste liidu ja riiklike 
rahastamiskavade ja -programmidega 
ning liidu muude poliitiliste 
prioriteetidega.
 Õiglase ülemineku fondist peaksid rahalist 
toetust saama ainult need investeeringud, 
mis on kooskõlas üleminekukavadega. 
Õiglase ülemineku territoriaalsed kavad 
peaksid olema osa programmidest (mida 
toetavad olenevalt asjaoludest kas ERF, 
ESF+, Ühtekuuluvusfond või JTF), mille 
komisjon on heaks kiitnud.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Käeoleva määruse eesmärke, nimelt 
toetada territooriume, kus toimuvad 
majanduslikud ja sotsiaalsed muutused, et 
minna üle kliimaneutraalsele majandusele, 
ei suuda liikmesriigid üksi piisavalt 

(19) Käeoleva määruse eesmärke, nimelt 
toetada territooriume, kus on tähtsad 
majanduslikud, energiaalased ja 
sotsiaalsed probleemid üleminekul 
kliimaneutraalsele majandusele, ei suuda 
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saavutada. Selle peamised põhjused on 
ühelt poolt erinevused eri territooriumide 
arengutasemes ja mahajäämus kõige 
ebasoodsamates piirkondades, samuti 
liikmesriikide ja territooriumide rahaliste 
vahendite piiratus ning teiselt poolt vajadus 
ühtse rakendusraamistiku järele, mis 
hõlmaks mitut eelarve jagatud täitmise alla 
kuuluvat liidu fondi. Kuna neid eesmärke 
saab paremini saavutada liidu tasandil, 
võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa 
Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuspõhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus 
nimetatud eesmärkide saavutamiseks 
vajalikust kaugemale,

liikmesriigid üksi piisavalt saavutada. Selle 
peamised põhjused on ühelt poolt 
erinevused eri territooriumide 
arengutasemes ja mahajäämus kõige 
ebasoodsamates piirkondades, samuti 
liikmesriikide ja territooriumide rahaliste 
vahendite piiratus ning teiselt poolt vajadus 
ühtse rakendusraamistiku järele, mis 
hõlmaks mitut eelarve jagatud täitmise alla 
kuuluvat liidu fondi. Tuleb tagada 
poliitika sidusus muude 
poliitikavaldkondadega, eelkõige 
tööstuspoliitika ja riigihankenormidega, 
et tagada võrdsed tingimused, mis 
võimaldavad liidu tööstusel, sealhulgas 
VKEdel, toota kestlikke kaupu ja osutada 
teenuseid kooskõlas rohelise 
kokkuleppega ning luua töökohti. Kuna 
neid eesmärke saab paremini saavutada 
liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid 
kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 
sätestatud subsidiaarsuspõhimõttega. 
Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev määrus nimetatud 
eesmärkide saavutamiseks vajalikust 
kaugemale,

Muudatusettepanek 24

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 
territooriume, mis seisavad silmitsi tõsiste 
sotsiaalmajanduslike, energia- ja 
keskkonnaprobleemidega, mis tulenevad 
liikmesriikide eripärast energiaalases 
üleminekuprotsessis, mille eesmärk on 
saavutada liidu 2030. aastaks seatud 
energia- ja kliimaeesmärgid ning liidu 
kliimaneutraalne majandus 2050. aastaks, 
nimelt piirkondi, mis oma praeguse või 
hiljutise suure sõltuvuse tõttu tahketest 
fossiilkütustest, nagu kivisüsi, pruunsüsi, 
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turvas ja põlevkivi, või suure 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tööstusprotsessidest seisavad silmitsi 
oluliste struktuurimuutustega.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlas määruse (EL) [uus ühissätete 
määrus] artikli [4 lõike 1] teise lõiguga 
aitab õiglase ülemineku fond kaasa ühtsele 
erieesmärgile „võimaldada piirkondadel 
ja inimestel tegeleda kliimaneutraalsele 
majandusele ülemineku sotsiaalsete, 
majanduslike ja keskkonnamõjudega“.

Kooskõlas määruse (EL) [uus ühissätete 
määrus] artikli [4 lõike 1] teise lõiguga 
aitab õiglase ülemineku fond kaasa ühtse 
erieesmärgi saavutamisele, et saavutada 
kindel, tõhus ja keskkonnasäästlik 
energiaüleminek kliimaneutraalsele 
majandusele, milles võetakse arvesse 
territoriaalse õiglase ülemineku kavade 
väljatöötamist, et tagada töötajate, 
energiasektori, tööstuse, investorite ja 
kogukondade usaldusväärsus ning anda 
piirkondadele, ettevõtjatele ja inimestele 
õiglased ja võrdsed võimalused tegeleda 
energiaalase ülemineku sotsiaalsete, 
majanduslike, energiajulgeoleku, 
kütteostuvõimetuse ja 
keskkonnamõjudega.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – alalõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Õiglase ülemineku fondi toetatavad 
meetmed peavad olema kooskõlas Pariisi 
kokkuleppega, liidu energia- ja 
kliimaeesmärkidega aastateks 2030 ja 
2050 ning ringmajanduse põhimõtetega. 
Eelkõige toetatakse õiglase ülemineku 
fondist jõupingutusi, et täielikult 
saavutada selle üleminekuga kaasnev 
märkimisväärne töökohtade loomise 
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potentsiaal mõjutatud piirkondades.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Õiglase ülemineku fond toetab 
tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärki kõigis 
liikmesriikides.

1. Õiglase ülemineku fond toetab 
tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärki kõigis 
liikmesriikides, kes on heaks kiitnud 
eesmärgi saavutada liidus 2050. aastaks 
kliimaneutraalne majandus ning näitavad 
oma pühendumust oma riiklikes energia- 
ja kliimakavades, eelkõige nendes 
piirkondades, kus energiasüsteemi 
ümberkujundamisega seotud probleemide 
olulisuse tõttu on liidu rahalist abi kõige 
rohkem vaja.
 Kooskõlas käesoleva määruse I lisaga 
eraldatakse õiglase ülemineku fondi 
vahendid peamiselt 
söekaevanduspiirkondadele, mis on 
loetletud söekaevandus- ja CO2-mahukate 
piirkondade platvormi (üleminevate 
söekaevanduspiirkondade platvorm) 
pädevusraamistiku lisas, et tegeleda nende 
energiasüsteemi ümberkujundamise 
sotsiaalsete, majanduslike, 
energiajulgeoleku ja keskkonnamõjudega.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi raames on 
eelarveliste kulukohustuste täitmiseks 
ajavahemikul 2021–2027 ette nähtud 7,5 

Tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi raames on 
eelarveliste kulukohustuste täitmiseks 
ajavahemikul 2021–2027 ette nähtud 
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miljardit eurot (2018. aasta hindades) 
õiglase ülemineku fondi vahendeid, mida 
võib suurendada vastavalt vajadusele liidu 
eelarvest eraldatud lisavahenditega ja 
muude vahenditega kooskõlas kohaldatava 
alusaktiga.

vähemalt 44 073 459 000 eurot 
(jooksevhindades) õiglase ülemineku fondi 
vahendeid, mida ei paigutata ümber 
eraldistest, mis on mõeldud määruse (EL) 
[uus ühissätete määrus] kohaldamisalasse 
kuuluvate fondide, näiteks Euroopa 
Regionaalarengufondi (ERF), Euroopa 
Sotsiaalfondi (ESF+) või Euroopa 
Maaelu Arengu Põllumajandusfondi 
(EAFRD) jaoks. Seda summat võib 
suurendada vastavalt vajadusele liidu 
eelarvest eraldatud lisavahenditega ja 
muude vahenditega kooskõlas kohaldatava 
alusaktiga.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmitöö ja edasise liidu eelarvesse 
lisamise eesmärgil korrigeeritakse 
esimeses lõigus osutatud summat aastas 
2 % indeksiga.

välja jäetud

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandina määruse (EL) [uus 
ühissätete määrus] artiklist [21a] ei nähta 
selliste lõikes 2 osutatud täiendavate 
vahendite puhul, mis on õiglase 
ülemineku fondile liidu eelarvest või 
muudest vahenditest eraldatud, ette 
täiendavat toetust ERFist või ESF+-st.

välja jäetud

Muudatusettepanek 31
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Õiglase ülemineku fondist 
toetatakse üksnes tegevusi, mis on otseselt 
seotud artiklis 2 sätestatud erieesmärgiga, 
ja mis aitavad kaasa artikli 7 kohaselt 
kehtestatud õiglase ülemineku 
territoriaalsete kavade rakendamisele.

1. Õiglase ülemineku fondist 
toetatakse üksnes tegevusi, mis on otseselt 
seotud artiklis 2 sätestatud erieesmärgiga, 
ja mis aitavad kaasa artikli 7 kohaselt 
kehtestatud jätkusuutliku õiglase 
ülemineku territoriaalsete kavade 
rakendamisele.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlas lõikega 1 toetatakse õiglase 
ülemineku fondist üksnes järgmisi 
tegevusi:

Kooskõlas lõikega 1 toetatakse õiglase 
ülemineku fondist järgmisi tegevusi:

Muudatusettepanek 33

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tulusad investeeringud VKEdesse, 
sealhulgas idufirmadesse, mis toovad kaasa 
majanduse mitmekesistamise ja 
ümberkorraldamise;

a) tulusad ja jätkusuutlikud 
investeeringud VKEdesse, sealhulgas 
idufirmadesse, ühistutesse, kodanike 
energiakogukondadesse ja kolmanda 
sektori organisatsioonidesse, samuti 
piirkondlikesse ja kohalikesse avaliku 
sektori ettevõtetesse, mis toob kaasa 
majanduse mitmekesistamise ja 
ümberkorraldamise ning aitab kaasa 
kvaliteetsete uute töökohtade loomisele;

Muudatusettepanek 34
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) investeeringud uute ettevõtete 
loomisse, sealhulgas 
ettevõtlusinkubaatorite ja 
konsultatsiooniteenuste kaudu;

b) investeeringud uute ettevõtete 
loomisse, eelkõige VKEdesse ja 
idufirmadesse, mis aitab majandust 
mitmekesistada ja luua uusi töökohti, 
sealhulgas asjakohaste 
ettevõtluskonsultatsiooniteenuste 
pakkumine;

Muudatusettepanek 35

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) investeeringud teadus- ja 
innovatsioonitegevusse ning 
kõrgtehnoloogiale ülemineku edendamine;

c) investeeringud kestlikusse teadus- 
ja innovatsioonitegevusse, sealhulgas 
energiauuringutesse, mis hõlmab 
uurimiskeskuste ja ülikoolide arendatavat 
uurimistegevust, ning kõrgtehnoloogiale 
ülemineku edendamine;

Muudatusettepanek 36

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, 
turvalise, kestliku, ohutu ja paindliku 
puhta energia süsteemi tehnoloogia, taristu 
ja teenuste kasutuselevõttu, 
kasvuhoonegaaside heite vähendamisse, 
energiatõhususse ja 
salvestuslahendustesse;

Muudatusettepanek 37
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

da) investeeringud taastuvenergia 
varadesse, taristusse ja tehnoloogiasse, 
sealhulgas salvestamislahendused, toetus 
oma tarbeks tootmisele ning 
taastuvenergial töötavate kütte- ja 
jahutussüsteemide arendamisele ja neile 
üleminekule;

Muudatusettepanek 38

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

db) investeeringud hoonete 
energiatõhusamaks renoveerimiseks 
kooskõlas komisjoni tulevase 
renoveerimislaine algatusega, sealhulgas 
töötajate oskuste täiendamine ja 
ümberõpe selles valdkonnas;

Muudatusettepanek 39

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

dc) investeeringud piiriülesesse 
elektriühendusse, et saavutada 2030. 
aastaks elektrivõrkude 15 % ühendatuse 
eesmärk;

Muudatusettepanek 40

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

dd) investeeringud tõhusasse 
kaugküttesse, nagu on määratletud 
direktiivi 2012/27/EL artikli 2 punktis 41;

Muudatusettepanek 41

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

de) investeeringud taskukohase, puhta 
ja aruka liikuvuse tehnoloogia ja taristu 
kasutuselevõtmisse, sealhulgas 
elektrisõidukite laadimistaristusse ja 
säästvasse mitmeliigilisse 
linnaliikuvusesse, majandusarengu ja 
töökohtade loomise hõlbustamisse, 
kasvuhoonegaaside heite vähendamisse 
transpordis ja liikuvuslahenduste 
mitmekesistamisse, sealhulgas 
investeeringud alternatiivsetesse 
transpordikütustesse, mis kiirendavad 
üleminekut heitevabale liikuvusele;

Muudatusettepanek 42

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

df) investeeringud kütteostuvõimetuse 
ja õhusaaste vastu võitlemiseks, eelkõige 
söepõhiste individuaalsete 
küttelahenduste asendamise ning 
energiatõhususe suurendamise kaudu 
kõige enam mõjutatud piirkondades;

Muudatusettepanek 43
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) investeeringud digitaliseerimisse ja 
digitaalsesse ühenduvusse;

e) investeeringud digitaliseerimisse ja 
digitaalsesse ühenduvusse, sealhulgas 
investeeringud väga suure 
läbilaskevõimega võrkudesse ja 5G-
tehnoloogiasse, arukatesse 
energialahendustesse ning nendega 
seotud taristusse ja tehnoloogiasse, samuti 
investeeringud, mis hõlbustavad 
üleminekut ringmajandusele ja 
kliimaneutraalsusele, sealhulgas 
digitehnoloogiate ja andmete kasutamine 
põllumajanduses, metsanduses ja 
toiduainetööstuses;

Muudatusettepanek 44

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) investeeringud asjaomaste kohtade 
taastamisse ja saastest puhastamisse, 
maapinna korrastamisse ja otstarbe 
muutmist käsitlevatesse projektidesse;

f) investeeringud endiste 
söekaevanduste ja elektrijaamade ning 
mahajäetud tööstusobjektide ja rajatiste 
taaselustamisse ja keskkonna taastamisse, 
transpordi juurdepääsetavusesse ja 
renoveerimisse, maa taastamisse ja 
ümberehitamisse, sealhulgas rohelise 
taristu investeeringud 
kaevandusjärgsetesse piirkondadesse ning 
endiste kaevandusalade metsastamisse;

Muudatusettepanek 45

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) investeeringud ringmajanduse 
edendamisse jäätmete vähendamise, 

g) investeeringud ringmajanduse 
edendamisse jäätmete vähendamise, 
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sealhulgas jäätmetekke vältimise, 
ressursitõhususe, korduskasutamise, 
parandamise ja ringlussevõtu kaudu;

sealhulgas jäätmetekke vältimise, 
ressursitõhususe, korduskasutamise, 
parandamise ja ringlussevõtu ning muu 
taaskasutamise, sealhulgas energia 
taaskasutamise kaudu;

Muudatusettepanek 46

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ga) investeeringud hõbedasesse 
majandusse, sotsiaalsetesse uuendustesse 
ja taristusse, mis on vajalikud tööturule 
juurdepääsu, sotsiaalse kaasatuse ja 
aktiivse tervise vananemise toetamiseks;

Muudatusettepanek 47

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) töötajate oskuste täiendamine ja 
ümberõpe;

h) töötajate, füüsilisest isikust 
ettevõtjate ja tööotsijate oskuste 
täiendamine ja ümberõpe, eelkõige 
piirkondlike arengustrateegiate 
rakendamiseks ning jätkusuutlikule, 
digitaalsele ja keskkonnahoidlikule 
majandusele üleminekuks vajalike 
oskuste ja kvalifikatsioonide osas;

Muudatusettepanek 48

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) tööotsijatele tööotsingualase abi 
pakkumine;

i) tööotsijatele tööotsingualase abi 
pakkumine ja ülemineku tagajärjel töö 
kaotanud töötajate toetamine;
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Muudatusettepanek 49

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) tööotsijate aktiivne kaasamine; j) tööotsijate aktiivne kaasamine, 
pöörates erilist tähelepanu naistele ja 
haavatavatele rühmadele;

Muudatusettepanek 50

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ka) ilma et see piiraks artikli 5 
kohaldamist, mis tahes muu konkreetne 
õiglase ülemineku fondi ühtsele 
erieesmärgile kaasa aitav tegevus, mis on 
lisatud õiglase ülemineku 
territoriaalsetesse kavadesse ning milles 
on kokku leppinud liikmesriik ja 
asjaomaste territooriumide vastavad 
ametiasutused ja mille on heaks kiitnud 
Euroopa Komisjon;

Muudatusettepanek 51

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

kb) õiglase ülemineku fond toetab 
ainult selliseid tootlikke investeeringuid 
muudesse ettevõtetesse kui VKEd, mis ei 
hõlma töökohtade, kapitali ja 
tootmisprotsesside üleviimist ühest 
liikmesriigist teise.
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Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks võib õiglase ülemineku fondist 
toetada ELi toimimise lepingu artikli 107 
lõike 3 punktide a ja c kohaselt 
eritoetuspiirkondadena määratletud 
piirkondades tulusaid investeeringuid 
muudesse ettevõtetesse kui VKEd, 
tingimusel et sellised investeeringud on 
heaks kiidetud osana õiglase ülemineku 
territoriaalsest kavast, mis põhineb artikli 
7 lõike 2 punktiga h nõutaval teabel. 
Sellised investeeringud on toetuskõlblikud 
üksnes juhul, kui need on vajalikud 
õiglase ülemineku territoriaalse kava 
rakendamiseks.

Lisaks võib õiglase ülemineku fondist 
toetada asjaomastel territooriumidel 
tulusaid investeeringuid muudesse 
ettevõtetesse kui VKEd, tingimusel et 
sellised investeeringud on lisatud 
territoriaalse õiglase ülemineku kavasse. 
Sellised investeeringud on toetuskõlblikud 
üksnes juhul, kui need aitavad kaasa 
üleminekule kliimaneutraalsele 
majandusele ega põhjusta määruse 
nr.../... [ühissätete määrus] artiklis 60 
osutatud ümberpaigutamist, ning ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemiga 
(HKS) hõlmatud tööstustegevuse puhul, 
tingimusel et need ei aita suurendada 
saastekvootidega kauplemisest saadavat 
kasumit.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) komisjoni määruse (EL) nr 
651/201416 artikli 2 punktis 18 määratletud 
raskustes olevaid ettevõtjaid;

c) komisjoni määruse (EL) nr 
651/201416 artikli 2 punktis 18 määratletud 
raskustes olevaid ettevõtjaid, välja arvatud 
ettevõtjad, keda mõjutab energiaalane 
üleminek kliimaneutraalsusele;

__________________ __________________

16 Komisjoni 17. juuni 2014. aasta määrus 
(EL) nr 651/2014 aluslepingu artiklite 107 
ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat 
liiki abi tunnistatakse siseturuga 
kokkusobivaks (ELT L 187, 26.6.2014, lk 
1).

16 Komisjoni 17. juuni 2014. aasta määrus 
(EL) nr 651/2014 aluslepingu artiklite 107 
ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat 
liiki abi tunnistatakse siseturuga 
kokkusobivaks (ELT L 187, 26.6.2014, lk 
1).
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Muudatusettepanek 54

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) investeeringuid fossiilkütuste 
tootmisse, töötlemisse, jaotusse, 
ladustamisse või põlemisse;

d) investeeringuid fossiilkütuste 
tootmisse, töötlemisse, transporti, jaotusse, 
ladustamisse või põlemisse;

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina lõike 1 punktist d võib komisjon 
heaks kiita territoriaalse õiglase 
ülemineku kava, mis hõlmab 
investeeringuid, mis on seotud maagaasi 
tootmise, töötlemise, jaotamise, 
hoiustamise, edastamise või 
kasutamisega, tingimusel et seda 
kasutatakse üleminekutehnoloogiana ja 
järgmistel nõuetekohaselt põhjendatud 
asjaoludel:
a) investeeringuid tehakse piirkondades, 
mis seisavad silmitsi eriti tõsiste 
energiasüsteemi ümberkujundamise 
probleemidega, mis tulenevad nende 
suurest sõltuvusest tahketest 
fossiilkütustest, näiteks piirkondades, kus 
on suur osakaal tahketel fossiilkütustel 
põhinevatel kaugküttesüsteemidel;
b) need investeeringud aitavad kaasa liidu 
keskkonnaeesmärkide saavutamisele 
kliimamuutuste leevendamisel ja nendega 
kohanemisel, kiirendades söe, pruunsöe, 
turba või põlevkivi kasutamise täielikku 
lõpetamist;
c) need on kooskõlas liidu energia- ja 
kliimaeesmärkide ja õigusaktidega ning 
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riiklike energia- ja kliimakavadega ning 
on üleminekulist laadi;
d) eelnevalt on hinnatud üksnes 
taastuvate energiaallikate kasutamist;
e) väga CO2 mahuka ja tahkel 
fossiilkütusel põhineva energiataristu 
asendamine vähendab märkimisväärselt 
kasvuhoonegaaside heidet ja õhusaastet 
ning suurendab energiatõhusust;
f) toetatavad tegevused aitavad kaasa 
kütteostuvõimetuse vähendamisele;
g) toetatavad tegevused ei takista 
taastuvate energiaallikate arendamist 
asjaomastel territooriumidel ning on 
kooskõlas ja koostoimes taastuvate 
energiaallikate tulevase kasutamisega.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon kiidab asjaomases õiglase 
ülemineku territoriaalses kavas sisalduva 
programmi heaks üksnes juhul, kui 
üleminekuprotsessist kõige negatiivsemalt 
mõjutatud territooriumide 
kindlaksmääramine on nõuetekohaselt 
põhjendatud ja asjaomane õiglase 
ülemineku territoriaalne kava on kooskõlas 
asjaomase liikmesriigi riikliku energia- ja 
kliimakavaga.

Komisjon kiidab asjaomases õiglase 
ülemineku territoriaalses kavas sisalduva 
programmi heaks üksnes juhul, kui 
üleminekuprotsessist kõige negatiivsemalt 
mõjutatud territooriumide 
kindlaksmääramine on nõuetekohaselt 
põhjendatud ja asjaomane õiglase 
ülemineku territoriaalne kava on kooskõlas 
asjaomase liikmesriigi riikliku energia- ja 
kliimakavaga. Kui komisjon otsustab 
heakskiitu mitte anda, põhjendab ta oma 
otsust nõuetekohaselt. 

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Õiglase ülemineku fondi prioriteet 2. Õiglase ülemineku fondi prioriteet 
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või prioriteedid hõlmavad õiglase 
ülemineku fondi vahendeid, mis koosnevad 
õiglase ülemineku fondi kogueraldisest või 
osalisest eraldisest liikmesriikidele ning 
määruse (EL) [uus ühissätete määrus] 
artikli [21a] kohaselt üle kantud 
vahenditest. Õiglase ülemineku fondi 
prioriteedile üle kantavate ERFi ja ESF+ 
vahendite kogusumma peab olema 
vähemalt poolteist korda suurem kui 
õiglase ülemineku fondist sellele 
prioriteedile antava toetuse summa, kuid 
ei ületa kõnealust summat üle kolme 
korra.

või prioriteedid hõlmavad õiglase 
ülemineku fondi vahendeid, mis koosnevad 
õiglase ülemineku fondi kogueraldisest või 
osalisest eraldisest liikmesriikidele ning 
vabatahtlikkuse alusel määruse (EL) [uus 
ühissätete määrus] artikli [21a] kohaselt üle 
kantud vahenditest. ERFi ja ESF+ 
vahendite kogusumma, mille liikmesriik 
otsustab õiglase ülemineku fondi 
prioriteedile üle kanda, ei ületa õiglase 
ülemineku fondist saadud toetust üle 
kolme korra.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Õiglase ülemineku fondi raames 
rahastatavate toetuskõlblike projektide 
puhul, mis aitavad kaasa artiklis 2 
sätestatud erieesmärgi saavutamisele, 
võidakse katta kuni 75 % asjakohastest 
kuludest.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid koostavad koos 
asjaomaste territooriumide vastavate 
ametiasutustega ühe õiglase ülemineku 
territoriaalse kava või mitu õiglase 
ülemineku territoriaalset kava, mis 
hõlmavad üht või mitut mõjutatud 
territooriumi, mis vastavad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 
1059/2003 (mida on muudetud komisjoni 
määrusega (EL) nr 868/2014)17 kehtestatud 

1. Liikmesriigid koostavad koos kõigi 
asjaomaste territooriumide (vähemalt 
NUTS 2. ja 3. tasand) vastavate 
piirkondlike ja kohalike ametiasutustega 
ühe õiglase ülemineku territoriaalse kava 
või mitu õiglase ülemineku territoriaalset 
kava, mis hõlmavad üht või mitut 
mõjutatud territooriumi, mis vastavad 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EÜ) nr 1059/2003 (mida on muudetud 
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ühise statistiliste territoriaalüksuste 
liigituse 3. tasandile (edaspidi „NUTS 3. 
tasandi piirkonnad“) või selle osadele, 
vastavalt II lisas esitatud vormile. 
Territooriumid peavad olema sellised, mis 
on ülemineku majandusliku ja sotsiaalse 
mõju tõttu kõige negatiivsemalt mõjutatud, 
eelkõige seoses eeldatava töökohtade 
kaotamisega fossiilkütuse tootmises ja 
kasutamises ning suurima 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tööstusrajatiste tootmisprotsesside 
ümberkujundamise vajadusega.

komisjoni määrusega (EL) nr 868/2014)17 
kehtestatud ühise statistiliste 
territoriaalüksuste liigituse 3. tasandile 
(edaspidi „NUTS 3. tasandi piirkonnad“) 
või selle osadele, vastavalt II lisas esitatud 
vormile. Territooriumid peavad olema 
sellised, mis on ülemineku majandusliku ja 
sotsiaalse, keskkonna ja 
energiajulgeoleku alase mõju tõttu kõige 
negatiivsemalt mõjutatud, eelkõige seoses 
töökohtade kaotamisega ja võimalike 
mõjutatud töökohtade arvuga tahkete 
fossiilkütuse tootmises ja kasutamises ning 
suurima kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega tööstusrajatiste 
tootmisprotsesside ümberkujundamise 
vajadusega. Investeerimissuunised, mille 
komisjon on kindlaks määranud 2020. 
aasta riigiaruannete D lisas, ei tohiks 
piirata liikmesriike tegemast ettepanekuid 
õiglase ülemineku fondi toetuse 
valdkondade ja prioriteetide kohta. 
Asjaomased ametiasutused ja 
sidusrühmad peaksid olema aktiivselt 
kaasatud kõigis protsessietappides: 
ettevalmistuses, valimises ja 
rakendamises. 

__________________ __________________
17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mail 
2003. aasta määrus (EÜ) nr 1059/2003, 
millega kehtestatakse ühine statistiliste 
territoriaalüksuste liigitus (NUTS) (ELT 
L 154, 21.6.2003, lk 1).

17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mail 
2003. aasta määrus (EÜ) nr 1059/2003, 
millega kehtestatakse ühine statistiliste 
territoriaalüksuste liigitus (NUTS) (ELT 
L 154, 21.6.2003, lk 1).

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) riiklikul tasandil 
kliimaneutraalsele majandusele 
ülemineku protsessi kirjeldus, sealhulgas 
riikliku energia- ja kliimakava kõige 
viimasema versiooniga kooskõlas olevate 

a) riikliku ja piirkondliku tasandi 
üleminekuprotsessi kirjeldus ELi 2030. 
aasta kliimaeesmärkide ja ELi 
kliimaneutraalse majanduse 
saavutamiseks 2050. aastaks, sealhulgas 
juba võetud üleminekumeetmed ja 
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peamiste üleminekuetappide ajakava; järgmiste peamiste üleminekuetappide 
ajakava, mis on kooskõlas riikliku 
energia- ja kliimakava kõige viimasema 
versiooniga;

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) vastavalt lõikele 1 põhjendus 
selliste territooriumide 
kindlaksmääramiseks, mida punktis a 
osutatud üleminekuprotsess kõige 
negatiivsemalt mõjutab ja mida õiglase 
ülemineku fondist toetatakse;

b) vastavalt lõikele 1 põhjendus 
selliste territooriumide 
kindlaksmääramiseks, mida punktis a 
osutatud üleminekuprotsess kõige 
negatiivsemalt mõjutab, mis vajavad selle 
üleminekuprotsessi läbimiseks täiendavat 
rahalist toetust ja mida õiglase ülemineku 
fondist toetatakse;

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) hinnang, mis antakse kõige 
negatiivsemalt mõjutatud territooriumide 
üleminekuprobleemidele, sealhulgas 
kliimaneutraalsele majandusele ülemineku 
sotsiaalne, majanduslik ja keskkonnamõju, 
ning milles tehakse kindlaks mõjutatud 
töökohtade ja kaotatavate töökohtade 
võimalik arv, arenguvajadused ja -
eesmärgid 2030. aastaks, mis on seotud 
suure kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tegevusalade ümberkujundamise või 
lõpetamisega kõnealustel territooriumidel;

c) hinnang, mis antakse kõige 
negatiivsemalt mõjutatud piirkondade ees 
seisvatele üleminekuprobleemidele, 
sealhulgas 2050. aastaks liidu tasandil 
kliimaneutraalsele majandusele ülemineku 
sotsiaalne, majanduslik ning keskkonna- ja 
energiajulgeolekualane mõju, ning milles 
tehakse kindlaks mõjutatud töötajate, 
töökohtade ja töökohtade kadumise 
potentsiaalse arv, omavalitsuse tulude 
võimaliku mõju NUTS 2. ja 3. tasandil, 
häiritud ettevõtete arv ning 
arenguvajadused ja -eesmärgid, mis tuleb 
saavutada seoses suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega tegevusalade 
ümberkujundamise või lõpetamisega 
kõnealustel territooriumidel;
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Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) kirjeldus selle kohta, milline on 
õiglase ülemineku fondi toetuse eeldatav 
panus kliimaneutraalsele majandusele 
ülemineku sotsiaalse, majandusliku ja 
keskkonnamõjuga tegelemisel;

d) kirjeldus selle kohta, milline on 
õiglase ülemineku fondi toetuse eeldatav 
panus ELi 2050. aasta kliimaneutraalsele 
majandusele ülemineku sotsiaalse, 
majandusliku, keskkonna- ja 
energiajulgeolekualase mõjuga 
tegelemisel ning kütteostuvõimetuse 
süvenemise ennetamisel;

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) hinnang selle kohta, kas kava on 
kooskõlas muude riiklike, piirkondlike või 
territoriaalsete strateegiate ja kavadega;

e) hinnang selle kohta, kas kava on 
kooskõlas muude asjakohaste riiklike, 
piirkondlike või territoriaalsete strateegiate 
ja kavadega;

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) juhtimismehhanismide 
(partnerluskokkulepped, kavandatud 
järelevalve- ja hindamismeetmed ning 
vastutavad asutused) kirjeldus;

f) juhtimismehhanismide kirjeldus, 
mis hõlmab partnerluskokkuleppeid, 
kavandatud järelevalve- ja 
hindamismeetmeid ning riiklikul ja 
piirkondlikul tasandil vastutavaid 
organeid, sealhulgas valitsusväliste 
organite ja institutsioonide poolse 
hindamise võimalust;

Muudatusettepanek 66
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

fa) kirjeldus osalusprotsessi kohta, 
mis viiakse läbi selle väljatöötamiseks;

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) kavandatud tegevuste liikide 
kirjeldus ja nende eeldatav panus 
ülemineku mõju leevendamisse;

g) kirjeldus selle kohta, milline on 
õiglase ülemineku fondi toetuse eeldatav 
panus ja ajakava kliimaneutraalsele 
majandusele ülemineku sotsiaalse, 
majandusliku, energiajulgeoleku ja 
keskkonnamõju leevendamisse;

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) kui toetust antakse tulusateks 
investeeringuteks muudesse ettevõtetesse 
kui VKEd, siis selliste toimingute ja 
ettevõtete täielik loetelu ning sellise 
toetuse vajalikkuse põhjendus 
puudujääkide analüüsi abil, mis näitab, et 
eeldatavasti kaotatavate töökohtade arv 
on suurem kui ilma investeeringuta 
loodud töökohtade arv;

h) kui toetust antakse tulusateks ja 
jätkusuutlikeks investeeringuteks 
muudesse ettevõtetesse kui VKEd, siis 
selliste toimingute ja ettevõtete loetelu ning 
sellise toetuse vajalikkuse põhjendus;

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt i
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kui toetust antakse 
investeeringuteks, mille eesmärk on 
saavutada direktiivi 2003/87/EÜ I lisas 
loetletud tegevustest tuleneva 
kasvuhoonegaaside heite vähendamine, siis 
toetatavate tegevuste täielik loetelu ja 
põhjendus selle kohta, et need aitavad 
kaasa kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekule ja vähendavad 
märkimisväärselt kasvuhoonegaaside 
heidet, olles oluliselt väiksemad 
asjakohastest võrdlusalustest, mis on 
kehtestatud saastekvootide tasuta 
eraldamiseks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ alusel, ning 
kui nende tulemuseks on märkimisväärse 
arvu töökohtade kaitse;

i) kui toetust antakse 
investeeringuteks, mille eesmärk on 
saavutada direktiivi 2003/87/EÜ I lisas 
loetletud tegevustest tuleneva 
kasvuhoonegaaside heite vähendamine, siis 
toetatavate tegevuste loetelu ja põhjendus 
selle kohta, et need aitavad kaasa 
kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekule ja vähendavad 
märkimisväärselt kasvuhoonegaaside 
heidet, olles väiksemad asjakohastest 
võrdlusalustest, mis on kehtestatud 
saastekvootide tasuta eraldamiseks 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2003/87/EÜ alusel, ning kui nende 
tulemuseks on märkimisväärse arvu 
töökohtade kaitse;

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) koostoime ja vastastikune 
täiendavus muude liidu programmide ja 
õiglase ülemineku mehhanismi 
sammastega, et tegeleda kindlakstehtud 
arenguvajadustega.

j) koostoime ja vastastikune 
täiendavus muude asjaomaste liidu 
programmide ja fondide ning õiglase 
ülemineku mehhanismi sammastega, et 
tegeleda kindlakstehtud arenguvajadustega.

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ja) kui toetust antakse juba 
heitkogustega kauplemise süsteemiga 
hõlmatud tööstustegevusele, siis kirjeldus, 
et selline toetus ei aita suurendada 
saastekvootidega kauplemisest juba 
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saadavat kasumit.

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Õiglase ülemineku territoriaalsete 
kavade ettevalmistamisse ja rakendamisse 
kaasatakse asjaomased partnerid kooskõlas 
määruse (EL) [uus ühissätete määrus] 
artikliga [6].

3. Õiglase ülemineku territoriaalsete 
kavade ettevalmistamisse ja rakendamisse 
kaasatakse asjaomased partnerid kooskõlas 
määruse (EL) [uus ühissätete määrus] 
artikliga [6], samuti tööstuse ja 
energiasektori esindajad, 
sotsiaalpartnerid ning muud asjaomased 
sidusrühmad.

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Õiglase ülemineku territoriaalsed kavad 
peavad olema kooskõlas määruse (EL) [uus 
ühissätete määrus] artiklis [23] osutatud 
territoriaalsete strateegiatega, asjaomaste 
aruka spetsialiseerumise strateegiatega, 
riiklike energia- ja kliimakavadega ning 
Euroopa sotsiaalõiguste sambaga.

Õiglase ülemineku territoriaalsed kavad 
peavad olema kooskõlas määruse (EL) [uus 
ühissätete määrus] artiklis [23] osutatud 
territoriaalsete strateegiatega, riiklike 
energia- ja kliimakavadega ning 2050. 
aasta pikaajalise strateegiaga, Pariisi 
kokkuleppega ja Euroopa sotsiaalõiguste 
sambaga ning võimalikult suures ulatuses 
aruka spetsialiseerumise strateegiate ning 
muude asjakohaste strateegiate ja 
programmidega, sealhulgas puhta õhu, 
puhta terase, kütteostuvõimetuse ja 
tootvate tarbijatega seotud strateegiad ja 
programmid.

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 – lõik 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Territoriaalse õiglase ülemineku kavad 
ning projektide ja tegevuste valikuga 
seotud otsused tehakse üldsusele 
kättesaadavaks. Ülemineku 
territoriaalsete kavade ettevalmistamise ja 
arendamise üle peetakse avalikult nõu.

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui õiglase ülemineku fondi 
prioriteedi raames toetatakse artikli 4 lõike 
2 punktis h, i või j osutatud tegevusi, 
edastatakse osalejaid käsitlevate näitajate 
kohta andmed vaid siis, kui kõnealuse 
osaleja kohta on olemas kõik III lisaga 
nõutud andmed.

3. Kui õiglase ülemineku fondi 
prioriteedi raames toetatakse artikli 4 lõike 
2 punktis h, i või j osutatud tegevusi, 
edastatakse osalejaid käsitlevate näitajate 
kohta andmed vaid siis, kui kõnealuse 
osaleja kohta on olemas kõik III lisaga 
nõutud andmed, tagades samas ranged 
andmekaitse-eeskirjad.

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui komisjon järeldab programmi lõpliku 
tulemusaruande läbivaatamise põhjal, et 
vähemalt 65 % õiglase ülemineku fondi 
vahendite ühe või mitme väljund- või 
tulemusnäitaja jaoks kehtestatud 
eesmärgist ei ole saavutatud, võib ta teha 
määruse (EL) [uus ühissätete määrus] 
artikli [98] kohaselt finantskorrektsioone, 
vähendades õiglase ülemineku fondist 
asjaomasele prioriteedile antavat toetust 
võrdeliselt saavutustega.

Kui komisjon järeldab programmi lõpliku 
tulemusaruande läbivaatamise põhjal, et 
vähemalt 65 % õiglase ülemineku fondi 
vahendite ühe või mitme väljund- või 
tulemusnäitaja jaoks kehtestatud 
eesmärgist ei ole saavutatud, võib ta teha 
määruse (EL) [uus ühissätete määrus] 
artikli [98] kohaselt finantskorrektsioone, 
vähendades õiglase ülemineku fondist 
asjaomasele prioriteedile antavat toetust 
võrdeliselt saavutustega. 
Finantskorrektsioonid on seotud 
programmi sekkumistega seotud 
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ebaõnnestumistega, mitte välistest 
teguritest tulenevate ebaõnnestumistega. 

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ülevaade üleminekuprotsessist ja 
kõige negatiivsemalt mõjutatud 
territooriumide kindlaksmääramine 
liikmesriigis

1. Ülevaade üleminekuprotsessist ja 
kõige negatiivsemalt mõjutatud 
territooriumide kindlaksmääramine 
liikmesriigis, sealhulgas ajalooline 
üleminek

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Üleminekuga seotud probleemide 
hindamine iga kindlaksmääratud 
territooriumi puhul

2. Üleminekuga seotud probleemide 
ja võimaluste hindamine kõigi 
kindlaksmääratud territooriumite puhul

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.1. Kliimaneutraalsele majandusele 
ülemineku majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse mõju hindamine

2.1. Ajaloolise ja ettenähtud 
kliimaneutraalsele majandusele ülemineku 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
mõju hindamine

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 3 – alapunkt 3.1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.1a kirjeldus selle kohta, kuidas 
konsulteeritakse kogukonna esindajatega 
ja kodanikuühiskonna osalejatega ning 
kuidas nad osalevad programmitöö 
protsessis nii enne kui ka pärast 
programmitöö dokumentide 
väljatöötamist.
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TRANSPORDI- JA TURISMIKOMISJONI ARVAMUS

regionaalarengukomisjonile

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
asutatakse õiglase ülemineku fond
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Arvamuse koostaja: Dominique Riquet

LÜHISELGITUS

Õiglase ülemineku fond on üks meetmetest, mille komisjon on võtnud Euroopa rohelise 
kokkuleppe raames, et saavutada 2050. aastaks CO2-neutraalsuse eesmärk, mille liit on endale 
seadnud, ja toetada selleks eelkõige piirkondi, mis on kõige suuremates raskustes ja mida 
üleminek kõige rohkem mõjutab.

See seadusandlik ettepanek on ajakohasem kui kunagi varem, sest selles tunnistatakse, et liidu 
tootmismeetodite struktuuri muutustega tervetes sektorites ja piirkondades kaasnevad 
probleemid ning majanduslikud ja sotsiaalsed raskused on vältimatud ja tekitavad kulusid, sest 
need sektorid ja piirkonnad sõltuvad fossiilkütustest või nende tööstussektori CO2 heide on 
suur. Kuigi tegutsemist nõutakse kõikidelt liikmesriikidelt, vajavad Euroopa solidaarsuse 
aluspõhimõtte kohaselt abi esmajoones territooriumid, mis on üleminekumõju eest kaitstud 
kõige vähem ja mida üleminek mõjutab kõige rohkem.

Transpordi- ja turismikomisjoni arvamuse koostaja väljendab heameelt nii ettepaneku eesmärgi 
(CO2-neutraalsuse eesmärk), kaasava käsitlusviisi (põhimõte, et mitte kedagi ei tohi kõrvale 
jätta) kui ka koostoime üle, mida see tekitab teiste Euroopa fondidega. See fond põhineb jagatud 
eelarve täitmisel ja subsidiaarsuse põhimõttel ning eelkõige võetakse selle puhul riiklike 
energia- ja kliimakavade ning territoriaalsete kavade kaudu korrektselt arvesse riigi ja 
piirkondlikke olusid. Tänu sellele on see vahend liikmesriikide osalusel põhinevate 
struktuurifondide kaudu täielikult integreeritud regionaalpoliitikasse ja selle mõju suurendab 
see, et sellega soovitakse täiendada Euroopa Investeerimispanga (EIP) võetud ja asjaomaste 
rahastamismehhanismide (InvestEU jt) alusel võetud meetmeid. Arvamuse koostaja leiab, et 
ülemineku õnnestumiseks on selle rahastamisvahendi arendamisel ja rakendamisel väga oluline 
tagada territoriaalne fookus, ning seepärast soovis ta neid sätteid esile tõsta.

Selle määruse prioriteet on aidata kõige enam mõjutatud territooriumide ja piirkondade 
töötajatel ümber õppida ja ettevõtetel tegevust ümber korraldada. Kuna aga fondile eraldatud 
eelarve on väga väike – mida saab majanduse edukaks üleminekuks vajalikke summasid silmas 
pidades vaid taunida –, on arvamuse koostaja seisukohal, et selle eelarvevahendi kasutusala on 
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võimalik täpsemini kindlaks määrata, et suurendada selle lisaväärtust ja tõhusust rahaeraldiste 
optimeerimise ning keskendumisega sektoritele ja tegevustele, mis vajavad toetust kõige 
rohkem.

Sel eesmärgil on lisatud mitu uut sätet.

– Õiglase ülemineku fondist toetust saavad tegevused tuleb täpsemini piiritleda. Kui 
arvamuse koostaja arvates tulekski eelistada VKEsid, kes on oma suuruse tõttu 
tootmissüsteemide kohandamiseks sageli vähem paindlikud, leiab ta siiski, et teatavad 
komisjoni algselt kavandatud tegevusvaldkonnad (teadusuuringud ja innovatsioon, 
digiteerimine, abi saastusest puhastamisel, kus see on vastuolus põhimõttega „saastaja 
maksab“) ei vasta otseselt määruses seatud eesmärkidele ja neid võib pealegi toetada 
muudest Euroopa eelarve- ja rahastamisvahenditest.

– Heitkogustega kauplemise süsteemiga hõlmatud protsesside jaoks tuleb kehtestada 
rangemad toetuskõlblikkuse kriteeriumid. Arvamuse koostaja märgib, et teatavad ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemiga hõlmatud tööstusprotsessid tuleb arvata 
toetuskõlblike tegevuste hulka, kuid piiratud ulatuses ja komisjoni poolt igale juhtumile 
eraldi antud heakskiidu alusel. Siiski peab ta hädavajalikuks vältida selliste ettevõtjate 
puhul soovimatut tagajärge ehk seda, et nad kasutavad ära õiglase ülemineku fondist 
antud lisatoetust, et vähendada oma tööstusprotsesside CO2 heidet ja müüa ülejäävad 
saastekvoodid edasi, millest saadakse lisaks õiglase ülemineku fondi rahalisele abile ka 
juhuslikku kasumit (windfall profits).

– Fondist toetuse eraldamine peab olema otstarbekam ja tulemuste saavutamisele tuleb 
pöörata suuremat tähelepanu. Et kohaldada põhimõtet „kasuta või kaota“ rangemini, on 
prioriteetide puhul tõstetud nõutavaid tulemuslikkuse tasemeid, et võimaldada 
eesmärkide täitmata jätmise korral kohandamist ja ümberjaotamist ning tagada iga 
kulutatud euro täiendavus.

– Õiglase ülemineku fondi eesmärk on aidata territooriumidel, mida üleminek kõige 
rohkem mõjutab, saavutada 2050. aastaks CO2-neutraalsus. Kõik liikmesriigid peavad 
selle ühise eesmärgi saavutamisele kaasa aitama, sest ühe riigi läbikukkumine ohustab 
kõigi jõupingutusi ja sellel on negatiivsed tagajärjed kõigile – isegi neile, kes on 
üleminekuga rohelisele majandusele kõige kaugemale jõudnud. Arvamuse koostaja on 
seetõttu seisukohal, et Euroopa solidaarsuse aluspõhimõtte järgimiseks peaks 
liikmesriikidel, kes ei ole veel pühendunud eesmärgile saavutada 2050. aastaks riiklik 
CO2-neutraalsuse eesmärk, olema fondile piiratud juurdepääs ja osa nende riiklikust 
eraldisest tuleks peatada, kuni nad endale selle eesmärgi seavad.

– Toetuskõlblikud tööstusprotsessid tuleb täpsemini määratleda. Arvamuse koostaja 
tõdeb, et kõnealuses ettepanekus on õigesti määratletud territooriumid ja sektorid, mida 
üleminek kõige enam mõjutab, eelkõige nende sõltuvuse tõttu fossiilkütustest ja suure 
CO2 heite mahukusega tööstusprotsesside tõttu. Arvamuse koostaja on aga seisukohal, 
et kindlaksmääramise kriteeriumides on tähtis element puudu, ja leiab, et fondist toetuse 
saamise õigust tuleks laiendada ka tööstusprotsessidele, mille käigus – kuigi nende 
kasvuhoonegaaside heitkogused on väikesed – valmistatakse lõpptooteid, mis on 
kokkusobimatud ELi taotletava CO2-neutraalsuse eesmärgiga. Neid tuleb käsitleda 
ülemineku lahutamatu osana ja need tuleb lisada fondi kohaldamisalasse. Eelkõige kogu 
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sisepõlemismootoriga sõidukite sektori väärtusahelas on toimumas kiired ja põhjalikud 
muutused ning seetõttu tuleb sektorile pakkuda spetsiifilist ELi tuge, et aidata sektoril 
tulemuslikult üle minna, toetada töötajaid ning säilitada sektori konkurentsivõime ja 
juhtpositsioon tihedama rahvusvahelise konkurentsi tingimustes. Siiski tasub meeles 
pidada, et ilma transpordi CO2 heite vähendamiseta ei ole võimalik saavutada ühtki 
kliimaneutraalsuse eesmärki, sest sektor tekitab 23 % ELi CO2 heitkogustest ja see 
osakaal kasvab pidevalt ning ainuüksi maanteetransport tekitab 75 % sektoris tekkivast 
CO2 heitest ja kulutab 75 % sektoris tarbitavast energiast. Üleminek heiteta ja/või 
vähese heitega sõidukitele mõjutab kõige enam sõidukitootjaid, nende tarnijaid ning 
hooldus- ja remondisektorit. Arvestades nende sektorite tähtsust Euroopa majanduses 
(3,5 miljonit otsest ja kaudset töökohta ELis; autotööstuses on 8,5 % Euroopa 
tööstussektori töökohtadest ja see annab 7,5 % ELi SKPst), tuleb neid sektoreid õiglase 
ülemineku fondist tingimata toetada.

Seepärast on arvamuse koostaja veendunud, et kui neid regionaalarengukomisjonile esitatud 
soovitusi võetakse arvesse, siis suurendatakse õiglase ülemineku fondi funktsionaalsust ja 
tõhusust, et saavutada Euroopa kliimaneutraalsuse eesmärk ja kaitsta samal ajal kõige 
haavatavamaid selles üleminekus.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Üleminek kliimaneutraalsele 
ringmajandusele on üks liidu olulisemaid 
poliitikaeesmärke. Euroopa Ülemkogu 
kinnitas 12. detsembril 2019 eesmärgi 
saavutada kooskõlas Pariisi 
kliimakokkuleppe eesmärkidega 2050. 
aastaks kliimaneutraalne liit. Kuigi 
kliimamuutuste ja keskkonnaseisundi 
halvenemise vastu võitlemine on pikas 
perspektiivis kõigile kasulik ning pakub 
keskpikas perspektiivis kõigile võimalusi 
ja väljakutseid, ei alusta kõik piirkonnad ja 
liikmesriigid üleminekut samast punktist 
või neil ei ole sama reageerimissuutlikkust. 
Mõned on teistest edasijõudnumad, samas 
kui üleminekul on laiem sotsiaalne ja 
majanduslik mõju nendele piirkondadele, 
mis sõltuvad suurel määral fossiilkütustest 

(2) Üleminek kliimaneutraalsele 
ringmajandusele on üks liidu olulisemaid 
poliitikaeesmärke. Euroopa Ülemkogu 
kinnitas 12. detsembril 2019 eesmärgi 
saavutada kooskõlas Pariisi 
kliimakokkuleppe eesmärkidega 2050. 
aastaks kliimaneutraalne liit. Kuigi 
kliimamuutuste ja keskkonnaseisundi 
halvenemise vastu võitlemine on pikas 
perspektiivis kõigile kasulik ning pakub 
keskpikas perspektiivis kõigile võimalusi 
ja väljakutseid, ei alusta kõik piirkonnad ja 
liikmesriigid üleminekut samast punktist 
või neil ei ole sama reageerimissuutlikkust. 
Mõned on teistest edasijõudnumad, samas 
kui üleminekul on laiem sotsiaalne ja 
majanduslik mõju nendele piirkondadele, 
mis sõltuvad suurel määral fossiilkütustest 
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– eriti söest, pruunsöest, turbast ja 
põlevkivist – või suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega tööstusharudest. Selline 
olukord ei tekita mitte ainult riski, et 
üleminek kliimaneutraalsusele toimub 
liidus eri kiirusel, vaid tekitab ka 
piirkondadevaheliste erinevuste 
suurenemise ohu, mis kahjustab sotsiaalse, 
majandusliku ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse eesmärke.

– eriti söest, pruunsöest, turbast ja 
põlevkivist –, suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega tööstusharudest või 
sellistest tööstusharudest, mille lõpptooted 
ei ole kooskõlas liidu CO2-neutraalsuse 
eesmärgiga. Selline olukord ei tekita mitte 
ainult riski, et üleminek 
kliimaneutraalsusele toimub liidus eri 
kiirusel, vaid tekitab ka 
piirkondadevaheliste erinevuste 
suurenemise ohu, mis kahjustab sotsiaalse, 
majandusliku ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse eesmärke. Sellega seoses 
tuleks eritähelepanu pöörata 
spetsiifilistele probleemidele, mida 
kliimaneutraalsusele üleminek põhjustab 
äärealadele, saartele ja geograafiliselt 
ebasoodsas olukorras olevatele 
piirkondadele ning rahvastikukao 
probleemidega piirkondadele.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Edu saavutamiseks peab üleminek 
olema kõigi jaoks õiglane ja sotsiaalselt 
vastuvõetav. Seetõttu peavad nii liit kui ka 
liikmesriigid võtma algusest peale arvesse 
ülemineku majanduslikku ja sotsiaalset 
mõju ning kasutama kõiki võimalikke 
vahendeid kahjulike tagajärgede 
leevendamiseks. Liidu eelarvel on selles 
oluline roll.

(3) Edu saavutamiseks peab üleminek 
olema kõigi jaoks õiglane, kaasav ja 
sotsiaalselt vastuvõetav ning üleminekul ei 
tohi kedagi kõrvale jätta ja tuleb võidelda 
energiaostuvõimetuse vastu. Seetõttu 
peaksid nii liit ja liikmesriigid kui ka eri 
piirkondlikud ja kohalikud osalejad võtma 
algusest peale arvesse ülemineku 
majanduslikku ja sotsiaalset mõju ning 
oma piirkondade näitajaid ja eripära, sh 
CO2-mahukust ja seda, kas SKP elaniku 
kohta on väiksem kui ELi keskmine, ning 
kasutama kõiki võimalikke vahendeid 
kahjulike tagajärgede leevendamiseks ning 
muutma probleemid võimalusteks. 
Üleminekul tuleks vältida kõige enam 
mõjutatud piirkondade majanduse 
kokkuvarisemist ja kindlustada neis 
piirkondades majandusarengu alust. 
Liidu eelarvel on selles oluline roll.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Käesoleva määrusega asutatakse 
õiglase ülemineku fond (Just Transition 
Fund, JTF), mis on üks 
ühtekuuluvuspoliitika raames rakendatava 
õiglase ülemineku mehhanismi alustalasid. 
Õiglase ülemineku fondi eesmärk on 
leevendada kliimamuutustega seotud 
ülemineku kahjulikku mõju, toetades kõige 
enam mõjutatud territooriume ja 
asjaomaseid töötajaid. Õiglase ülemineku 
fondi erieesmärgi kohaselt peaksid fondist 
toetatavad meetmed otseselt aitama 
leevendada ülemineku mõju, kuna nendega 
rahastatakse kohaliku majanduse 
mitmekesistamist ja ajakohastamist ning 
leevendatakse negatiivset mõju tööhõivele. 
See kajastub õiglase ülemineku fondi 
erieesmärgis, mis on kehtestatud samal 
tasandil ja loetletud koos määruse (EL) 
[uus ühissätete määrus] artiklis [4] 
sätestatud poliitikaeesmärkidega.

(5) Käesoleva määrusega asutatakse 
õiglase ülemineku fond (Just Transition 
Fund, JTF), mis on üks 
ühtekuuluvuspoliitika raames rakendatava 
õiglase ülemineku mehhanismi alustalasid. 
Õiglase ülemineku fondi eesmärk on 
toetada meetmeid, mis on mõeldud 
õiglaseks ja tulemuslikuks energiaalaseks 
üleminekuks kliimaneutraalsele 
majandusele, ning leevendada 
kliimamuutustega seotud ülemineku 
kahjulikku mõju, toetades kõige enam 
mõjutatud territooriume ja asjaomaseid 
töötajaid. Õiglase ülemineku fondi 
erieesmärgi kohaselt peaksid fondist 
toetatavad meetmed otseselt aitama 
leevendada ülemineku mõju sellega, et 
nendega vähendatakse kahjulikke 
sotsiaalseid tagajärgi, rahastatakse 
kohaliku majanduse ajakohastamist ja 
ümberkorraldamist, leevendatakse 
negatiivset mõju tööhõivele ning luuakse 
koolituse, ümberõppe ja ajakohastatud 
õppekavade abil uusi võimalusi. See 
kajastub õiglase ülemineku fondi 
erieesmärgis, mis on kehtestatud samal 
tasandil ja loetletud koos määruse (EL) 
[uus ühissätete määrus] artiklis [4] 
sätestatud poliitikaeesmärkidega. 
Üleminekupoliitika laadi tõttu 
soovitatakse õiglase ülemineku fondi 
kasutada pikaajalise vahendina, mis on 
täielikult kooskõlas eesmärgiga muuta 
Euroopa 2050. aastaks 
kliimaneutraalseks maailmajaoks.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6
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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 kliimameetmete 
peavoolustamisse. Õiglase ülemineku fondi 
omavahendid täiendavad investeeringuid, 
mida on vaja, et saavutada üldeesmärk, st 
liidu eelarvekulutustest 25 % eraldamine 
kliimaeesmärkide saavutamise toetamiseks. 
Seda eesmärki aitavad saavutada ERFist 
ja ESF+-st vabatahtlikult ümberpaigutatud 
vahendid, mille kohta teeb otsuse iga 
liikmesriik ise.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Õiglase ülemineku fondi vahendid 
peaksid täiendama ühtekuuluvuspoliitika 
raames kättesaadavaid vahendeid.

(7) Õiglase ülemineku fondi 
rahasummad peaksid täiendama 
rahasummasid, mis on kättesaadavad 
ühtekuuluvuspoliitika 
rahastamisvahenditest ja kõigist muudest 
vähekaitstud sektoritele mõeldud, liidu ja 
liikmesriikide rahastamisvahenditest. 
Õiglase ülemineku fondi asutamise tõttu 
ei tohi kärpida määrusega (EL) .../... [uus 
ühissätete määrus] hõlmatud fonde.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Üleminek kliimaneutraalsele 
majandusele on väljakutse kõigile 
liikmesriikidele. Eriti keerukas on see 
liikmesriikide jaoks, kes sõltuvad suurel 
määral fossiilkütustest või suure 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tööstusprotsessidest, mille puhul tuleb 
tegevus järk-järgult lõpetada, või kes 
peavad kliimaneutraalsusele ülemineku 
tõttu kohandusi tegema ja kellel puuduvad 
selleks rahalised vahendid. Seetõttu peaks 
õiglase ülemineku fond hõlmama kõiki 
liikmesriike, kuid selle rahaliste vahendite 
jaotus peaks kajastama liikmesriikide 
suutlikkust rahastada vajalikke 
investeeringuid, et tulla toime 
kliimaneutraalsusele üleminekuga.

(8) Üleminek kliimaneutraalsele 
majandusele on väljakutse kõigile 
liikmesriikidele. Eriti keerukas on see 
liikmesriikide jaoks, kes sõltuvad suurel 
määral tahketest fossiilkütustest, kus 
toimuvad suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega tööstusprotsessid või 
tööstusprotsessid, mille lõpptooted on 
vastuolus CO2-neutraalsusega, mille 
puhul tuleb tegevus järk-järgult lõpetada, 
või kes peavad kliimaneutraalsusele 
ülemineku tõttu kohandusi tegema ja kellel 
puuduvad selleks rahalised vahendid. 
Seetõttu peaks õiglase ülemineku fond 
hõlmama kõiki liikmesriike, kuid selle 
rahaliste vahendite jaotus peaks kajastama 
liikmesriikide suutlikkust rahastada 
vajalikke investeeringuid, et tulla toime 
kliimaneutraalsusele üleminekuga.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8a) Käesoleva määruse suhtes 
kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu poolt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 322 alusel vastu võetud 
horisontaalseid finantsreegleid. Need 
reeglid on sätestatud finantsmääruses 
ning nendega määratakse eelkõige 
kindlaks menetlus eelarve kehtestamiseks 
ja selle täitmiseks toetuste, hangete, 
auhindade ja kaudse eelarve täitmise 
kaudu ning nähakse ette 
finantsjuhtimises osalejate vastutuse 
kontroll. ELi toimimise lepingu artikli 322 
kohaselt vastu võetud reeglites on 
käsitletud ka liidu eelarve kaitsmist juhul, 
kui liikmesriikides esineb üldisi puudusi 
õigusriigi toimimises, kuna õigusriigi 
põhimõtte austamine on usaldusväärse 
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finantsjuhtimise ja tulemusliku ELi-
poolse rahastamise oluline eeltingimus.

(Muudatusettepanekuga võetakse üle komisjoni uue ettepaneku 2020/0460 tekst).

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9a) Kooskõlas [Euroopa 
taasterahastut käsitleva] määrusega ja 
selle kohaselt eraldatud vahendite piires 
tuleks õiglase ülemineku fondi raames 
rakendada taaste ja vastupidavuse 
rahastamismeetmeid, et oleks võimalik 
toime tulla COVID-19 kriisi enneolematu 
mõjuga. Selliseid lisavahendeid tuleks 
kasutada nii, et oleks tagatud määruses 
[Euroopa taasterahastu] sätestatud 
tähtaegade järgimine.

(Muudatusettepanekuga võetakse üle komisjoni uue ettepaneku 2020/0460 tekst).

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Käesolevas määruses määratakse 
kindlaks investeeringute liigid, mille 
kulusid õiglase ülemineku fond võib 
toetada. Kõik toetatavad tegevused peaksid 
olema täielikus kooskõlas liidu kliima- ja 
keskkonnaprioriteetidega. Investeeringute 
loetelu peaks sisaldama neid, mis toetavad 
kohalikku majandust ja on pikas 
perspektiivis kestlikud, võttes arvesse kõiki 
rohelise kokkuleppe eesmärke. 
Rahastatavad projektid peaksid toetama 
üleminekut kliimaneutraalsele 
ringmajandusele. Hääbuvate sektorite 
puhul, nagu söel, pruunsöel, turbal ja 
põlevkivil või kõnealuste fossiilkütuste 
kaevandamisel põhinev energiatootmine, 

(10) Käesolevas määruses määratakse 
kindlaks investeeringute liigid, mille 
kulusid õiglase ülemineku fond võib 
toetada. Kõik toetatavad tegevused peaksid 
olema täielikus kooskõlas liidu kliima- ja 
keskkonnaprioriteetidega. Investeeringute 
loetelu peaks sisaldama neid, mis toetavad 
kohalikku piirkondlikku ja majandust 
ning on pikas perspektiivis kestlikud, 
võttes arvesse kõiki rohelise kokkuleppe 
eesmärke. Rahastatavate projektidega 
tuleks toetada üleminekut 
kliimaneutraalsele ringmajandusele ning 
leevendada keskkonnaalase ülemineku 
negatiivset majanduslikku ja sotsiaaset 
mõju. Hääbuvate sektorite puhul, nagu 
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peaks toetus olema seotud asjaomase 
tegevuse järkjärgulise lõpetamisega ja 
tööhõive taseme vastava vähendamisega. 
Suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega sektorite 
ümberkujundamiseks tuleks toetusega 
edendada uusi tegevusi, võttes kasutusele 
uusi tehnoloogiaid, uusi protsesse või 
tooteid, mis toovad kaasa heitkoguste 
märkimisväärse vähendamise, kooskõlas 
ELi 2030. aasta kliimaeesmärkide ja 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga aastaks 
2050,13 säilitades ja suurendades samal ajal 
tööhõivet ning vältides keskkonnaseisundi 
halvenemist. Erilist tähelepanu tuleks 
pöörata ka tegevustele, millega 
edendatakse innovatsiooni ja 
teadusuuringuid arenenud ja säästvate 
tehnoloogiate valdkonnas, samuti 
digiteerimise ja ühenduvuse valdkonnas, 
tingimusel et sellised meetmed toetavad 
üleminekut kliimaneutraalsele 
ringmajandusele ja aitavad leevendada 
sellise ülemineku negatiivseid 
kõrvalmõjusid.

söel, pruunsöel, turbal ja põlevkivil või 
kõnealuste fossiilkütuste kaevandamisel 
põhinev energiatootmine, peaks toetus 
olema seotud asjaomase tegevuse 
järkjärgulise lõpetamisega ja tööhõive 
taseme vastava vähendamisega. 
Üleminekul võib üleminekutehnoloogiana 
kasutusele tulla maagaas, kui sellega 
asendatakse CO2-mahukamad 
energiaallikad ja see on seotud 
taastuvenergia kasutuselevõtuga. Suure 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
sektorite ümberkujundamiseks tuleks 
toetusega edendada uusi tegevusi, võttes 
kasutusele uusi tehnoloogiaid, uusi 
protsesse või tooteid, mis toovad kaasa 
heitkoguste märkimisväärse vähendamise, 
kooskõlas ELi 2030. aasta 
kliimaeesmärkide ja kliimaneutraalsuse 
eesmärgiga aastaks 2050,13 säilitades ja 
suurendades samal ajal tööhõivet ning 
vältides keskkonnaseisundi halvenemist. 
Erilist tähelepanu tuleks pöörata ka 
tegevustele, millega edendatakse 
innovatsiooni ja teadusuuringuid arenenud 
ja säästvate tehnoloogiate, sh 
tehisintellektitehnoloogia valdkonnas, 
samuti digiteerimise, ühenduvuse, 
juurdepääsetavuse ja säästva liikuvuse 
valdkonnas, ning soodustatakse 
üleminekut teistele transpordiliikidele, 
tingimusel et sellised meetmed toetavad 
üleminekut kliimaneutraalsele 
ringmajandusele ja aitavad leevendada 
sellise ülemineku negatiivseid 
kõrvalmõjusid.

__________________ __________________
13 Nagu on sätestatud komisjoni teatises 
Euroopa Parlamendile, Euroopa 
Ülemkogule, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, 
Regioonide Komiteele ning Euroopa 
Investeerimispangale „Puhas planeet kõigi 
jaoks – Euroopa pikaajaline strateegiline 
visioon, et jõuda jõuka, nüüdisaegse, 
konkurentsivõimelise ja kliimaneutraalse 
majanduseni“, COM(2018) 773 final.

13 Nagu on sätestatud komisjoni teatises 
Euroopa Parlamendile, Euroopa 
Ülemkogule, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, 
Regioonide Komiteele ning Euroopa 
Investeerimispangale „Puhas planeet kõigi 
jaoks – Euroopa pikaajaline strateegiline 
visioon, et jõuda jõuka, nüüdisaegse, 
konkurentsivõimelise ja kliimaneutraalse 
majanduseni“, COM(2018) 773 final.
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10a) Õiglase ülemineku fondist tuleks 
toetada ka tööstusprotsesse, mille 
kasvuhoonegaaside heide ei ole küll suur, 
kuid mille käigus valmistatakse 
tööstustooteid, millele liidus 
kliimaneutraalsusele üleminek avaldab 
mõju. Üks sektoreid, kus toimuvad 
suurimad muudatused, mis tulevikus on 
veel suuremad, on Euroopa 
sisepõlemismootoriga sõidukite tootmise 
sektor, mis tegutseb tiheneva 
rahvusvahelise konkurentsi ja 
karmistatud keskkonnanõuete tingimustes 
– sektoris tekib peaaegu 20 % liidu CO2 
heitkogustest. Seetõttu ei ole CO2-
neutraalsust võimalik saavutada, kui 
sellele sektorile, milles on 8,5 % liidu 
tööstusega seotud töökohtadest, luuakse 
7,5 % liidu SKPst ning milles on otseseid 
töökohti 3,5 miljonit (mis tähendab 
11,4 % liidu tootmissektori töökohtadest) 
ja kaudseid ligikaudu 13,8 miljonit, ei 
anta eritoetust. Kuna kõige rohkem on 
mõjutatud sõidukitootjad, nende tarnijad 
ning hooldus- ja remondisektor, tuleks 
õiglase ülemineku fondist toetada just 
neid sektoreid ning aidata töötajatel ja 
tööotsijatel ajakohasemaid oskusi 
omandada, eelkõige alternatiivsetes 
tööstusharudes, kus toodetakse heitevabu 
ja/või vähese heitega sõidukeid. Õiglase 
ülemineku fondist tuleks toetada ka 
ühistranspordivõrkudesse ja 
ühissõidukitesse tehtavaid 
investeeringuid, mis on tõhus vahend 
üleminekuks vähese heitega liikuvusele, 
ning edendada samal ajal üleminekut 
ühelt transpordiliigilt teisele, eelkõige 
suurlinnade keskuses, ja ühenduvust 
maapiirkondades.Eritähelepanu tuleks 
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pöörata ka sotsiaal-majanduslikele 
probleemidele, millega seisavad silmitsi 
rahvastikukaoga või hõredalt asustatud 
piirkonnad, mis sõltuvad fossiilkütustest 
väga palju, et vältida nendest 
piirkondadest ümber asumist ja sealset 
rahvastikukadu.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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 
füüsilisest isikust ettevõtjate oskuste 
täiendamist ja ümberõpet, et aidata neil 
kohaneda uute töövõimalustega ning 
pakkuda tööotsijatele abi töö otsimisel 
ning aktiivset ja täielikku kaasamist 
tööturule. Üleminekust mõjutatud 
piirkondades tuleks ühtlasi eritähelepanu 
pöörata töötuse määrale, eriti noorte 
hulgas.

Muudatusettepanek 12

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 

(12) Selleks et edendada üleminekust 
mõjutatud territooriumide majanduse 
ajakohastamist ja ümberkorraldamist, 
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 
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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 
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.

siis, kui need on vajalikud üleminekust 
tingitud töökohtade kaotuse 
leevendamiseks, luues märkimisväärsel 
arvul uusi töökohti või toetades 
märkimisväärsel arvul töökohtade 
kohandamist, 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, need peaksid olema 
kestlikud ja kooskõlas energiatõhususe 
esikohale seadmise põhimõttega. Selliste 
investeeringute puhul tuleks 
tööstusrajatistega seoses vältida ootamatut 
tagajärge ehk seda, et nad kasutavad ära 
õiglase ülemineku fondi antud lisatoetust, 
et vähendada oma tegevuse CO2 heidet ja 
müüa ülejäävad saastekvoodid edasi, 
millest saadakse lisaks õiglase ülemineku 
fondi rahalisele abile ka juhuslikku 
kasumit. Siseturu terviklikkuse ja 
ühtekuuluvuspoliitika kaitsmiseks peaks 
toetus ettevõtjatele olema kooskõlas liidu 
riigiabi eeskirjadega, nagu on sätestatud 
ELi toimimise lepingu artiklites 107 ja 108, 
ning eritähelepanu tuleks pöörata 
kaasnevatele struktuurimuutustele ja 
nende muutuste jaoks vajalikele 
meetmetele.

__________________ __________________
14 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. 
oktoobri 2003. aasta direktiiv 2003/87/EÜ, 
millega luuakse ühenduses 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
kauplemise süsteem ja muudetakse 

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

nõukogu direktiivi 96/61/EÜ (ELT L 275, 
25.10.2003, lk 32).

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Selleks et tagada õiglase ülemineku 
fondi vahendite kavandamise paindlikkus 
tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi raames, peaks 
olema võimalik ette valmistada iseseisev 
õiglase ülemineku fondi programm või 
kavandada õiglase ülemineku fondi 
vahendeid Euroopa Regionaalarengu 
Fondist (ERF), Euroopa Sotsiaalfond+-st 
(ESF+) või Ühtekuuluvusfondist toetatava 
programmi raames ühe või mitme 
sihtotstarbelise prioriteedi raames. 
Vastavalt määruse (EL) [uus ühissätete 
määrus] artiklile 21a tuleks õiglase 
ülemineku fondi vahendeid suurendada 
ERFist ja ESF+-st saadava täiendava 
rahastamisega. ERFist ja ESF+-st 
ümberpaigutatud asjaomased summad 
peaksid olema kooskõlas õiglase 
ülemineku territoriaalsetes kavades 
sätestatud tegevuste liikidega.

(13) Selleks et tagada õiglase ülemineku 
fondi vahendite kavandamise paindlikkus 
tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi raames, peaks 
olema võimalik ette valmistada iseseisev 
õiglase ülemineku fondi programm või 
kavandada õiglase ülemineku fondi 
vahendeid Euroopa Regionaalarengu 
Fondist (ERF), Euroopa Sotsiaalfond+-st 
(ESF+) või Ühtekuuluvusfondist toetatava 
programmi raames ühe või mitme 
sihtotstarbelise prioriteedi raames. 
Vastavalt määruse (EL) [uus ühissätete 
määrus] artiklile 21a võib õiglase 
ülemineku fondi vahendeid täiendada 
vabatahtlike ümberpaigutustega ERFist ja 
ESF+-st. ERFist ja ESF+-st 
ümberpaigutatud asjaomased summad 
peaksid olema kooskõlas õiglase 
ülemineku territoriaalsetes kavades 
sätestatud tegevuste liikidega.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Õiglase ülemineku territoriaalsetes 
kavades tuleks kindlaks määrata kõige 
negatiivsemalt mõjutatud territooriumid, 
kuhu õiglase ülemineku fondi toetus tuleks 
koondada, ning kirjeldada konkreetseid 
meetmeid, mida tuleb võtta 
kliimaneutraalse majanduse saavutamiseks, 
eelkõige seoses fossiilkütuste tootmist või 

(15) Õiglase ülemineku territoriaalsetes 
kavades tuleks kindlaks määrata kõige 
negatiivsemalt mõjutatud territooriumid, 
kuhu õiglase ülemineku fondi toetus tuleks 
koondada, ning kirjeldada konkreetseid 
meetmeid, mida tuleb võtta 
kliimaneutraalse majanduse saavutamiseks 
2050. aastaks, eelkõige seoses tahkete 
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muid suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega tegevusi hõlmavate 
rajatiste ümberkorraldamise või 
sulgemisega. Need territooriumid peaksid 
vastama NUTS 3. tasandi piirkondadele 
või olema nende osad. Kavades tuleks 
üksikasjalikult kirjeldada nende 
territooriumide probleeme ja vajadusi ning 
määrata kindlaks vajalikud tegevused 
viisil, mis tagab kliimamuutustele 
vastupanuvõimelise ning 
kliimaneutraalsusele üleminekuga ja 
rohelise kokkuleppe eesmärkidega 
kokkusobiva majandustegevuse ühtse 
arengu. Õiglase ülemineku fondist peaksid 
rahalist toetust saama ainult need 
investeeringud, mis on kooskõlas 
üleminekukavadega. Õiglase ülemineku 
territoriaalsed kavad peaksid olema osa 
programmidest (mida toetavad olenevalt 
asjaoludest kas ERF, ESF+, 
Ühtekuuluvusfond või JTF), mille 
komisjon on heaks kiitnud.

fossiilkütuste tootmist, muid suure 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tegevusi või tegevusi, mille tööstuslikud 
lõpptooted ei ole kooskõlas CO2-
neutraalsuse eesmärgiga, hõlmavate 
rajatiste järkjärgulise ümberkorraldamise 
või sulgemisega, kuid mõjutatud 
piirkondades tuleb säilitada ja 
suurendada tööhõivevõimalusi, et vältida 
sotsiaalset tõrjutust. Need territooriumid 
peaksid vastama NUTS 3. tasandi 
piirkondadele või olema nende osad. 
Kavades tuleks üksikasjalikult kirjeldada 
nende territooriumide probleeme ja 
vajadusi, nagu töötuse määr ja töökohtade 
kadumine, ning määrata kindlaks vajalikud 
tegevused viisil, mis tagab 
kliimamuutustele vastupanuvõimelise ning 
kliimaneutraalsusele üleminekuga ja 
rohelise kokkuleppe eesmärkidega 
kokkusobiva majandustegevuse ühtse 
arengu. Õiglase ülemineku fondist peaksid 
rahalist toetust saama ainult need 
investeeringud, mis on kooskõlas 
üleminekukavadega. Õiglase ülemineku 
territoriaalsed kavad peaksid olema osa 
programmidest (mida toetavad olenevalt 
asjaoludest kas ERF, ESF+, 
Ühtekuuluvusfond või JTF), mille 
komisjon on heaks kiitnud.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Punkt 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15a) Õiglase ülemineku territoriaalsed 
kavad tuleb esitada võimalikult kiiresti, 
kuid mitte hiljem kui üks aasta pärast 
käesoleva määruse jõustumist. Seetõttu 
tekivad korraldusasutustel ja 
liikmesriikidel rakendamisprobleemid, 
sest kavad tuleb vastu võtta rahaliste 
vahendite eraldamiseks. Et probleemi 
leevendada ja aidata kohalikel osalejatel 
õiglase ülemineku fondi rakendada, peaks 
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tehnilise abi jaoks olema võimalik 
teatavatel tingimustel saada enne kavade 
vastuvõtmist eelmakseid.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Selleks et suurendada õiglase 
ülemineku fondi vahendite kasutamise 
tulemustele orienteeritust, peaks 
komisjonil kooskõlas proportsionaalsuse 
põhimõttega olema võimalik kohaldada 
finantskorrektsioone, kui õiglase 
ülemineku fondi erieesmärgi 
saavutamiseks seatud eesmärgid on suures 
ulatuses saavutamata.

(16) Selleks et optimeerida õiglase 
ülemineku fondi vahendite kasutamist ja et 
fond oleks rohkem tulemustele 
orienteeritud, peaks komisjonil kooskõlas 
proportsionaalsuse põhimõttega olema 
võimalik kohaldada finantskorrektsioone, 
kui õiglase ülemineku fondi erieesmärgi 
saavutamiseks seatud eesmärgid on suures 
ulatuses saavutamata.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Selleks et täiendada ja muuta 
käesoleva määruse teatavaid 
mitteolemuslikke osi, peaks komisjonil 
olema õigus võtta kooskõlas ELi toimimise 
lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud 
õigusakte, et muuta käesoleva määruse III 
lisas sisalduvaid elemente, mis seonduvad 
ühiste väljund- ja tulemusnäitajatega. On 
eriti oluline, et komisjon viiks oma 
ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid 
viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 
2016. aasta institutsioonidevahelises 
parema õigusloome kokkuleppes15 
sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, 
et tagada delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamises võrdne osalemine, 
saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik 

(17) Selleks et täiendada ja muuta 
käesoleva määruse teatavaid 
mitteolemuslikke osi, peaks komisjonil 
olema õigus võtta kooskõlas ELi toimimise 
lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud 
õigusakte, et muuta käesoleva määruse III 
lisas sisalduvaid elemente, mis seonduvad 
ühiste väljund- ja tulemusnäitajatega. On 
eriti oluline, et komisjon viiks oma 
ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil, milles peaksid osalema ka 
mõjutatud kogukonna esindajad, ja et 
kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi 
kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes15 sätestatud 
põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises 
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dokumendid liikmesriikide ekspertidega 
samal ajal; nende ekspertidel on pidev 
juurdepääs komisjoni eksperdirühmade 
koosolekutele, millel arutatakse 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

võrdne osalemine, saavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu kõik dokumendid 
liikmesriikide ekspertidega samal ajal; 
nende ekspertidel on pidev juurdepääs 
komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, 
millel arutatakse delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamist.

__________________ __________________
15 ELT L 123, 12.5.2016, lk 13. 15 ELT L 123, 12.5.2016, lk 13.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Käeoleva määruse eesmärke, 
nimelt toetada territooriume, kus toimuvad 
majanduslikud ja sotsiaalsed muutused, et 
minna üle kliimaneutraalsele majandusele, 
ei suuda liikmesriigid üksi piisavalt 
saavutada. Selle peamised põhjused on 
ühelt poolt erinevused eri territooriumide 
arengutasemes ja mahajäämus kõige 
ebasoodsamates piirkondades, samuti 
liikmesriikide ja territooriumide rahaliste 
vahendite piiratus ning teiselt poolt vajadus 
ühtse rakendusraamistiku järele, mis 
hõlmaks mitut eelarve jagatud täitmise alla 
kuuluvat liidu fondi. Kuna neid eesmärke 
saab paremini saavutada liidu tasandil, 
võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa 
Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuspõhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus 
nimetatud eesmärkide saavutamiseks 
vajalikust kaugemale,

(19) Käeoleva määruse eesmärkides, 
nimelt toetada territooriume, kus toimuvad 
majanduslikud ja sotsiaalsed muutused, et 
minna üle kliimaneutraalsele majandusele, 
tuleks võtta arvesse COVID-19 pandeemia 
mõju kogu liidus. Neid eesmärke ei suuda 
liikmesriigid üksi piisavalt saavutada. Selle 
peamised põhjused on ühelt poolt 
erinevused eri territooriumide 
arengutasemes ja mahajäämus kõige 
ebasoodsamates piirkondades, samuti 
liikmesriikide ja territooriumide rahaliste 
vahendite piiratus ning teiselt poolt vajadus 
ühtse rakendusraamistiku järele, mis 
hõlmaks mitut eelarve jagatud täitmise alla 
kuuluvat liidu fondi. Kuna neid eesmärke 
saab paremini saavutada liidu tasandil, 
võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa 
Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuspõhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus 
nimetatud eesmärkide saavutamiseks 
vajalikust kaugemale,

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1
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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 
territooriume ja majandustegevusi, kus 
tuleb 2050. aastaks liidu 
kliimaneutraalsele majandusele 
ülemineku protsessis toime tulla suurte 
sotsiaal-majanduslike probleemidega, mis 
puudutavad eelkõige töökohtade loomist 
ning töötajate täiendus- ja ümberõpet ja 
koolitust.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlas määruse (EL) [uus ühissätete 
määrus] artikli [4 lõike 1] teise lõiguga 
aitab õiglase ülemineku fond kaasa ühtsele 
erieesmärgile „võimaldada piirkondadel ja 
inimestel tegeleda kliimaneutraalsele 
majandusele ülemineku sotsiaalsete, 
majanduslike ja keskkonnamõjudega“.

Kooskõlas määruse (EL) [uus ühissätete 
määrus] artikli [4 lõike 1] teise lõiguga 
aitab õiglase ülemineku fond kaasa ühtsele 
erieesmärgile toetada õiglaseks ja 
tulemuslikuks energiaalaseks 
üleminekuks mõeldud meetmeid ning 
„võimaldada piirkondadel, ettevõtjatel ja 
inimestel tegeleda 2050. aastaks 
kliimaneutraalsele majandusele ülemineku 
sotsiaalsete, majanduslike ja 
keskkonnamõjudega“. Õiglase ülemineku 
fondist raha eraldamine on vajalik, et 
jätkata piirkondlike erinevuste 
vähendamist ja suurendada Euroopa 
sotsiaalset ühtekuuluvust.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi raames on 
eelarveliste kulukohustuste täitmiseks 

Tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi raames on 
eelarveliste kulukohustuste täitmiseks 
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ajavahemikul 2021–2027 ette nähtud 7,5 
miljardit eurot (2018. aasta hindades) 
õiglase ülemineku fondi vahendeid, mida 
võib suurendada vastavalt vajadusele liidu 
eelarvest eraldatud lisavahenditega ja 
muude vahenditega kooskõlas kohaldatava 
alusaktiga.

ajavahemikul 2021–2027 jooksevhindades 
ette nähtud 11 270 459 000 eurot 
(2018. aasta hindades 10 miljardit eurot) ja 
selle summa eraldamiseks ei tohi raha 
ümber paigutada teistest liidu fondidest, 
mida reguleeritakse ELi määrusega .../... 
[uus ühissätete määrus]. Seda summat 
võib suurendada vastavalt vajadusele liidu 
eelarvest eraldatud lisavahenditega ja 
muude vahenditega kooskõlas kohaldatava 
alusaktiga.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmitöö ja edasise liidu eelarvesse 
lisamise eesmärgil korrigeeritakse esimeses 
lõigus osutatud summat aastas 2 % 
indeksiga.

Programmitöö ja edasise liidu eelarvesse 
lisamise eesmärgil korrigeeritakse esimeses 
lõigus osutatud summat aastas vähemalt 
2 % indeksiga või liidu aastase 
inflatsioonimääraga, kui see on kõrgem 
kui 2 %.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võtab rakendusaktiga 
vastu otsuse, milles sätestatakse vahendite 
iga-aastane jaotus, sh kõigi lõikes 2 
osutatud täiendavate vahendite jaotus 
liikmesriikide vahel vastavalt I lisas 
sätestatud metoodikale.

3. Komisjon võtab rakendusaktiga 
vastu otsuse, milles sätestatakse 
liikmesriikide kaupa 2021.–2027. aasta 
vahendid, sh kõik lõikes 2 osutatud 
lisavahendid, vastavalt I lisas sätestatud 
metoodikale ja vahendite iga-aastane 
jaotus.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandina määruse (EL) [uus 
ühissätete määrus] artiklist [21a] ei nähta 
selliste lõikes 2 osutatud täiendavate 
vahendite puhul, mis on õiglase ülemineku 
fondile liidu eelarvest või muudest 
vahenditest eraldatud, ette täiendavat 
toetust ERFist või ESF+-st.

4. Erandina määruse (EL) [uus 
ühissätete määrus] artiklist [21a] ei nähta 
selliste lõikes 2 osutatud täiendavate 
vahendite puhul, mis on õiglase ülemineku 
fondile liidu eelarvest või muudest 
vahenditest eraldatud, ette täiendavat 
ümberpaigutamist ERFist või ESF+-st.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[Euroopa taasterahastut käsitleva] 
määruse artiklis 2 osutatud meetmeid 
rakendatakse õiglase ülemineku fondi 
raames jooksevhindades summaga 
32 803 000 000 eurot (2018. aasta 
hindades 30 miljardit eurot) kõnealuse 
määruse artikli 3 lõike 2 punkti a 
alapunktis vi osutatud summast, kui 
artikli 4 lõigetes 3, 4 ja 8 ei ole sätestatud 
teisiti.
Seda summat käsitatakse artikli 3 lõikes 2 
osutatud muude vahenditena ja seda 
peetakse sihtotstarbeliseks välistuluks 
vastavalt määruse (EL, Euratom) 
2018/1046 artikli 21 lõikele 5.
Need eraldatakse lisaks artiklis 3 
sätestatud koguvahenditele eelarveliste 
kulukohustuste jaoks tööhõivesse ja 
majanduskasvu investeerimise eesmärgi 
raames aastateks 2021–2024 järgmiselt:
– 2021: 7 954 600 000 eurot;
– 2022: 8 114 600 000 eurot;
– 2023: 8 276 600 000 eurot;
– 2024: 8 441 600 000 eurot.
Lisaks eraldatakse esimeses lõigus 
osutatud vahenditest halduskuludeks 
15 600 000 eurot jooksevhindades.
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(Muudatusettepanekuga võetakse üle komisjoni uue ettepaneku 2020/0460 tekst. Tekst 
„(2018. aasta hindades 30 miljardit eurot)“ on nimetatud ettepaneku teksti täiendus.)

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 esimeses lõigus osutatud 
summast 0,35 % eraldatakse komisjoni 
algatusel antavaks tehniliseks abiks.

(Muudatusettepanekuga võetakse üle komisjoni uue ettepaneku 2020/0460 tekst).

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 osutatud summa jaotus 
aastate ja liikmesriikide kaupa lisatakse 
artikli 3 lõikes 3 osutatud komisjoni 
otsusesse vastavalt I lisas sätestatud 
metoodikale.

(Muudatusettepanekuga võetakse üle komisjoni uue ettepaneku 2020/0460 tekst ning selles 
osutatakse nimetatud ettepanekuga muudetud I lisale.)

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3a – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandina määruse (EL) [uus 
ühissätete määrus] artiklist [21a] ei ole 
lõikes 1 osutatud summa puhul vaja I 
lisas sätestatud täiendavat ümberpaigutust 
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ERFist ega ESF+-st.

(Muudatusettepanekuga võetakse üle komisjoni uue ettepaneku 2020/0460 tekst. Ettepaneku 
algtekstis olnud sõna „lisatoetust“ on asendatud sõnadega „täiendavat ümberpaigutust“.)

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3a – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Erandina finantsmääruse artikli 
14 lõikest 3 kohaldatakse lõikes 1 
osutatud vahenditel põhinevate 
eelarveliste kulukohustuste suhtes 
määruse (EL) [uus ühissätete määrus] 
VII jaotise IV peatükis sätestatud 
kulukohustustest vabastamise norme. 
Erandina finantsmääruse artikli 12 lõike 
4 punktist c ei kasutata neid vahendeid 
jätkuprogrammi või -meetme jaoks.

(Muudatusettepanekuga võetakse üle komisjoni uue ettepaneku 2020/0460 tekst).

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Õiglase ülemineku fondist 
toetatakse üksnes tegevusi, mis on otseselt 
seotud artiklis 2 sätestatud erieesmärgiga, 
ja mis aitavad kaasa artikli 7 kohaselt 
kehtestatud õiglase ülemineku 
territoriaalsete kavade rakendamisele.

1. Õiglase ülemineku fondist 
toetatakse üksnes tegevusi, mis on seotud 
artiklis 2 sätestatud erieesmärgiga ja mis 
aitavad kaasa artikli 7 kohaselt kehtestatud 
õiglase ülemineku territoriaalsete kavade 
rakendamisele.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlas lõikega 1 toetatakse õiglase Kooskõlas lõikega 1 toetatakse õiglase 
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ülemineku fondist üksnes järgmisi 
tegevusi:

ülemineku fondist järgmisi tegevusi:

Muudatusettepanek 32

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tulusad investeeringud VKEdesse, 
sealhulgas idufirmadesse, mis toovad 
kaasa majanduse mitmekesistamise ja 
ümberkorraldamise;

a) ettevõtetesse, sealhulgas VKEdesse 
ja idufirmadesse, tehtavad tulusad 
investeeringud, mis toovad kaasa 
majanduse ümberkorraldamise;

Muudatusettepanek 33

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

da) investeeringud maagaasi 
tootmisse, töötlemisse, jaotusse, 
ladustamisse või põletamisse järgmistel 
tingimustel:
– investeeringutega moderniseeritakse 
ja/või asendatakse olemasolev suurema 
CO2 heitega taristu;
– investeeringud aitavad liidul saavutada 
hiljemalt 2050. aastaks 
kliimaneutraalsuse;
– toetatav taristu on koostoimeline 
taastuvenergia ja muu süsinikuvaba 
energia tootmise taristuga.

Muudatusettepanek 34

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) investeeringud asjaomaste kohtade 
taastamisse ja saastest puhastamisse, 

f) investeeringud 
keskkonnahoidlikku taristusse, saaste 
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maapinna korrastamisse ja otstarbe 
muutmist käsitlevatesse projektidesse;

vähendamisse, asjaomaste kohtade 
taastamisse ja saastest puhastamisse, 
maapinna korrastamisse ja otstarbe 
muutmist käsitlevatesse projektidesse, sh 
bioloogilise mitmekesisuse keskuste 
loomisse, soodustades kestlikku turismi;

Muudatusettepanek 35

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) investeeringud ringmajanduse 
edendamisse jäätmete vähendamise, 
sealhulgas jäätmetekke vältimise, 
ressursitõhususe, korduskasutamise, 
parandamise ja ringlussevõtu kaudu;

g) investeeringud ringmajanduse 
edendamisse igat liiki jäätmete 
vähendamise, sealhulgas jäätmetekke 
vältimise, ressursitõhususe, 
korduskasutamise, parandamise ja 
ringlussevõtu kaudu;

Muudatusettepanek 36

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) töötajate oskuste täiendamine ja 
ümberõpe;

h) investeeringud töötajate ja 
füüsilisest isikust ettevõtjate oskuste 
täiendamise ja ümberõppe 
programmidesse ning ettevõtluskoolitusse;

Muudatusettepanek 37

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) tööotsijate aktiivne kaasamine; j) tööotsijate aktiivne kaasamine 
tööturule pääsemise toetamise kaudu;

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 – punkt k a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ka) investeeringud puhta ja aruka 
liikuvuse tehnoloogia ja taristu 
kasutuselevõttu, mis aitab vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet ning 
mitmekesistada säästva liikuvuse 
lahendusi; investeeringud 
ühistranspordivõrkudesse ja 
ühissõidukitesse, pöörates erilist 
tähelepanu vähese heitega liikuvusele 
ülemineku edendamisele suurlinnade 
keskustes ja maapiirkondades;

Muudatusettepanek 39

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

kb) tööstusprotsessid, mille käigus 
valmistatud lõpptooted või nende 
kasutamine ei ole CO2-neutraalsuse 
eesmärgiga kooskõlas;

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks võib õiglase ülemineku fondist 
toetada ELi toimimise lepingu artikli 107 
lõike 3 punktide a ja c kohaselt 
eritoetuspiirkondadena määratletud 
piirkondades tulusaid investeeringuid 
muudesse ettevõtetesse kui VKEd, 
tingimusel et sellised investeeringud on 
heaks kiidetud osana õiglase ülemineku 
territoriaalsest kavast, mis põhineb artikli 7 
lõike 2 punktiga h nõutaval teabel. Sellised 
investeeringud on toetuskõlblikud üksnes 
juhul, kui need on vajalikud õiglase 
ülemineku territoriaalse kava 
rakendamiseks.

Lisaks võib õiglase ülemineku fondist 
toetada tulusaid investeeringuid muudesse 
ettevõtetesse kui VKEd, tingimusel et 
sellised investeeringud on heaks kiidetud 
osana õiglase ülemineku territoriaalsest 
kavast, mis põhineb käesoleva määruse 
artikli 7 lõike 2 punktiga h nõutaval teabel. 
Sellised investeeringud on toetuskõlblikud 
üksnes juhul, kui need on vajalikud õiglase 
ülemineku territoriaalse kava 
rakendamiseks.
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Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Õiglase ülemineku fondist võib toetada ka 
investeeringuid, mille eesmärk on 
saavutada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2003/87/EÜ I lisas loetletud 
tegevustest tuleneva kasvuhoonegaaside 
heite vähendamine, tingimusel et sellised 
investeeringud on heaks kiidetud osana 
õiglase ülemineku territoriaalse kavast, mis 
põhineb artikli 7 lõike 2 punktiga i 
nõutaval teabel. Sellised investeeringud on 
toetuskõlblikud üksnes juhul, kui need on 
vajalikud õiglase ülemineku territoriaalse 
kava rakendamiseks.

Õiglase ülemineku fondist võib toetada ka 
investeeringuid, mille eesmärk on 
saavutada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2003/87/EÜ I lisas loetletud 
tegevustest tuleneva kasvuhoonegaaside 
heite vähendamine, tingimusel et sellised 
investeeringud on heaks kiidetud osana 
õiglase ülemineku territoriaalse kavast, mis 
põhineb artikli 7 lõike 2 punktiga i 
nõutaval teabel. Sellised investeeringud on 
toetuskõlblikud üksnes juhul, kui need on 
vajalikud õiglase ülemineku territoriaalse 
kava rakendamiseks ja kui nad ei lisandu 
juhusliku kasumina kasumile, mida 
tööstusettevõtted saavad 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
kauplemise süsteemi raames. Peale selle 
peavad investeeringud olema kestlikud ja 
nendega ei tohi suurendada ega säilitada 
sõltuvust tahketest fossiilkütustest.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tuumajaamade tegevuse lõpetamist 
või nende rajamist;

a) tuumajaamade rajamist;

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) komisjoni määruse (EL) nr välja jäetud
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651/201416 artikli 2 punktis 18 
määratletud raskustes olevaid ettevõtjaid;
__________________
16 Komisjoni 17. juuni 2014. aasta määrus 
(EL) nr 651/2014 aluslepingu artiklite 107 
ja 108 kohaldamise kohta, millega 
teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga 
kokkusobivaks (ELT L 187, 26.6.2014, lk 
1).

Muudatusettepanek 44

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) investeeringuid fossiilkütuste 
tootmisse, töötlemisse, jaotusse, 
ladustamisse või põlemisse;

d) investeeringuid fossiilkütuste, v. a 
maagaasi tootmisse, töötlemisse, jaotusse, 
ladustamisse või põlemisse;

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) investeeringuid lairibataristusse 
piirkondades, kus on vähemalt kaks 
samaväärse kategooria lairibavõrku.

välja jäetud

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Õiglase ülemineku fondi vahendid 
kavandatakse nende piirkondade 
kategooriate jaoks, kus asjaomased 
territooriumid asuvad, võttes aluseks 
õiglase ülemineku territoriaalsed kavad, 
mis on kehtestatud kooskõlas artikliga 7 ja 
mille komisjon on programmi või 
programmi muutmise osana heaks kiitnud. 

Õiglase ülemineku fondi vahendid 
kavandatakse nende piirkondade 
kategooriate jaoks, kus asjaomased 
territooriumid asuvad või 
majandustegevused toimuvad, võttes 
aluseks õiglase ülemineku territoriaalsed 
kavad, mis on kehtestatud kooskõlas 
artikliga 7 ja mille komisjon on programmi 
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Vahendid kavandatakse eraldada ühe või 
mitme eriprogrammi või programmi ühe 
või mitme prioriteedi raames.

või programmi muutmise osana heaks 
kiitnud. Vahendid kavandatakse eraldada 
ühe või mitme eriprogrammi või 
programmi ühe või mitme prioriteedi 
raames.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon kiidab asjaomases õiglase 
ülemineku territoriaalses kavas sisalduva 
programmi heaks üksnes juhul, kui 
üleminekuprotsessist kõige negatiivsemalt 
mõjutatud territooriumide 
kindlaksmääramine on nõuetekohaselt 
põhjendatud ja asjaomane õiglase 
ülemineku territoriaalne kava on kooskõlas 
asjaomase liikmesriigi riikliku energia- ja 
kliimakavaga.

Komisjon kiidab asjaomases õiglase 
ülemineku territoriaalses kavas sisalduva 
programmi heaks üksnes juhul, kui 
üleminekuprotsessist kõige negatiivsemalt 
mõjutatud territooriumide või 
majandustegevuste kindlaksmääramine on 
nõuetekohaselt põhjendatud ja asjaomane 
õiglase ülemineku territoriaalne kava on 
kooskõlas asjaomase liikmesriigi riikliku 
energia- ja kliimakavaga.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Õiglase ülemineku fondi prioriteet 
või prioriteedid hõlmavad õiglase 
ülemineku fondi vahendeid, mis koosnevad 
õiglase ülemineku fondi kogueraldisest või 
osalisest eraldisest liikmesriikidele ning 
määruse (EL) [uus ühissätete määrus] 
artikli [21a] kohaselt üle kantud 
vahenditest. Õiglase ülemineku fondi 
prioriteedile üle kantavate ERFi ja ESF+ 
vahendite kogusumma peab olema 
vähemalt poolteist korda suurem kui 
õiglase ülemineku fondist sellele 
prioriteedile antava toetuse summa, kuid ei 
ületa kõnealust summat üle kolme korra.

2. Õiglase ülemineku fondi prioriteet 
või prioriteedid hõlmavad õiglase 
ülemineku fondi vahendeid, mis koosnevad 
õiglase ülemineku fondi kogueraldisest või 
osalisest eraldisest liikmesriikidele, ja neid 
võib täiendada vahenditega, mis 
paigutatakse vabatahtlikult ümber 
määruse (EL) [uus ühissätete määrus] 
artikli [21a] kohaselt. Õiglase ülemineku 
fondi prioriteedile üle kantavate ERFi ja 
ESF+ vahendite kogusumma ei tohi olla 
rohkem kui kolm korda suurem kui õiglase 
ülemineku fondist sellele prioriteedile 
antava toetuse summa.
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Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid koostavad koos 
asjaomaste territooriumide vastavate 
ametiasutustega ühe õiglase ülemineku 
territoriaalse kava või mitu õiglase 
ülemineku territoriaalset kava, mis 
hõlmavad üht või mitut mõjutatud 
territooriumi, mis vastavad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 
1059/2003 (mida on muudetud komisjoni 
määrusega (EL) nr 868/2014)17 kehtestatud 
ühise statistiliste territoriaalüksuste 
liigituse 3. tasandile (edaspidi „NUTS 3. 
tasandi piirkonnad“) või selle osadele, 
vastavalt II lisas esitatud vormile. 
Territooriumid peavad olema sellised, mis 
on ülemineku majandusliku ja sotsiaalse 
mõju tõttu kõige negatiivsemalt mõjutatud, 
eelkõige seoses eeldatava töökohtade 
kaotamisega fossiilkütuse tootmises ja 
kasutamises ning suurima 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tööstusrajatiste tootmisprotsesside 
ümberkujundamise vajadusega.

1. Liikmesriigid koostavad täielikus 
kooskõlas partnerluspõhimõttega koos 
asjaomaste territooriumide vastavate 
ametiasutustega, sh kohalike ja 
piirkondlike ametiasutustega, ühe õiglase 
ülemineku territoriaalse kava või mitu 
õiglase ülemineku territoriaalset kava, mis 
hõlmavad ühe või mitme mõjutatud 
territooriumi piirkondi, mis vastavad 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EÜ) nr 1059/2003 (mida on muudetud 
komisjoni määrusega (EL) nr 868/2014)17 
kehtestatud ühise statistiliste 
territoriaalüksuste liigituse 3. tasandile 
(edaspidi „NUTS 3. tasandi piirkonnad“) 
või selle osadele, vastavalt II lisas esitatud 
vormile. Territooriumid peavad olema 
sellised, mis on ülemineku majandusliku, 
tööturualase, sotsiaalse ja territoriaalset 
ühtekuuluvust puudutava mõju tõttu kõige 
negatiivsemalt mõjutatud, eelkõige seoses 
eeldatava töökohtade kaotamisega 
fossiilkütuse tootmises, kasutamises ning 
suurima kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega tööstusrajatiste 
tootmisprotsesside ümberkujundamise 
vajadusega ja ümberkujundamisega 
alternatiivseks tööstuseks sektorites, kus 
lõplikud tööstustooted ei ole CO2-
neutraalsuse eesmärgiga kooskõlas.

__________________ __________________
17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mail 
2003. aasta määrus (EÜ) nr 1059/2003, 
millega kehtestatakse ühine statistiliste 
territoriaalüksuste liigitus (NUTS) (ELT 
L 154, 21.6.2003, lk 1).

17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 
2003. aasta määrus (EÜ) nr 1059/2003, 
millega kehtestatakse ühine statistiliste 
territoriaalüksuste liigitus (NUTS) (ELT 
L 154, 21.6.2003, lk 1).
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Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) riiklikul tasandil kliimaneutraalsele 
majandusele ülemineku protsessi kirjeldus, 
sealhulgas riikliku energia- ja kliimakava 
kõige viimasema versiooniga kooskõlas 
olevate peamiste üleminekuetappide 
ajakava;

a) riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil 2050. aastaks kliimaneutraalsele 
majandusele ülemineku protsessi kirjeldus, 
sealhulgas riikliku energia- ja kliimakava 
kõige viimasema versiooniga kooskõlas 
olevate peamiste üleminekuetappide 
ajakava;

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

aa) selge kohustus, mis on kooskõlas 
eesmärgiga saavutada 2050. aastaks 
kliimaneutraalne liit ja täita 2030. aastaks 
liidu heite vähendamise eesmärgid;

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) vastavalt lõikele 1 põhjendus 
selliste territooriumide 
kindlaksmääramiseks, mida punktis a 
osutatud üleminekuprotsess kõige 
negatiivsemalt mõjutab ja mida õiglase 
ülemineku fondist toetatakse;

b) vastavalt lõikele 1 põhjendus 
selliste territooriumide või 
majandustegevuste kindlaksmääramiseks, 
mida punktis a osutatud üleminekuprotsess 
kõige negatiivsemalt mõjutab ja mida 
õiglase ülemineku fondist toetatakse;

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) hinnang, mis antakse kõige 
negatiivsemalt mõjutatud territooriumide 
üleminekuprobleemidele, sealhulgas 
kliimaneutraalsele majandusele ülemineku 
sotsiaalne, majanduslik ja keskkonnamõju, 
ning milles tehakse kindlaks mõjutatud 
töökohtade ja kaotatavate töökohtade 
võimalik arv, arenguvajadused ja -
eesmärgid 2030. aastaks, mis on seotud 
suure kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tegevusalade ümberkujundamise või 
lõpetamisega kõnealustel territooriumidel;

c) hinnang, mis antakse kõige 
negatiivsemalt mõjutatud territooriumide 
või majandustegevuste 
üleminekuprobleemidele, sealhulgas 
2050. aastaks kliimaneutraalsele 
majandusele ülemineku sotsiaalne, 
tööturualane, majanduslik ja 
keskkonnamõju, võttes arvesse töötuse 
määra, ning milles tehakse kindlaks 
mõjutatud töökohtade ja kaotatavate 
töökohtade võimalik arv ning 
territooriumil saamata jääv tulu, 
arenguvajadused ja -eesmärgid 2030. 
aastaks, mis on seotud suure 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tegevusalade ümberkujundamise või 
lõpetamisega või tegevusaladega, mille 
lõplikud tööstustooted on vastuolus CO2-
neutraalsuse eesmärgiga, kõnealustel 
territooriumidel;

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) kirjeldus selle kohta, milline on 
õiglase ülemineku fondi toetuse eeldatav 
panus kliimaneutraalsele majandusele 
ülemineku sotsiaalse, majandusliku ja 
keskkonnamõjuga tegelemisel;

d) kirjeldus selle kohta, milline on 
õiglase ülemineku fondi toetuse eeldatav 
panus 2050. aastaks kliimaneutraalsele 
majandusele ülemineku sotsiaalse, 
majandusliku ja keskkonnamõjuga 
tegelemisel, ning üleminekust kõige enam 
mõjutatud territooriumidel selliste säästva 
liikuvuse ja rohelise energia kavade 
koostamisel, mis on kättesaadavad ja 
teostatavad;

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt i
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kui toetust antakse 
investeeringuteks, mille eesmärk on 
saavutada direktiivi 2003/87/EÜ I lisas 
loetletud tegevustest tuleneva 
kasvuhoonegaaside heite vähendamine, siis 
toetatavate tegevuste täielik loetelu ja 
põhjendus selle kohta, et need aitavad 
kaasa kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekule ja vähendavad 
märkimisväärselt kasvuhoonegaaside 
heidet, olles oluliselt väiksemad 
asjakohastest võrdlusalustest, mis on 
kehtestatud saastekvootide tasuta 
eraldamiseks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ alusel, ning 
kui nende tulemuseks on märkimisväärse 
arvu töökohtade kaitse;

i) kui toetust antakse 
investeeringuteks, mille eesmärk on 
saavutada direktiivi 2003/87/EÜ I lisas 
loetletud tegevustest tuleneva 
kasvuhoonegaaside heite vähendamine, siis 
toetatavate tegevuste täielik loetelu ja 
põhjendus selle kohta, et need aitavad 
kaasa 2050. aastaks kliimaneutraalsele 
majandusele üleminekule ja vähendavad 
märkimisväärselt kasvuhoonegaaside 
heidet, olles oluliselt väiksemad 
asjakohastest võrdlusalustest, mis on 
kehtestatud saastekvootide tasuta 
eraldamiseks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ alusel, ning 
kui nende tulemuseks on märkimisväärse 
arvu töökohtade kaitse;

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ja) kui toetust antakse 
transporditaristu investeeringuteks, siis 
selliste tegevuste loetelu ja mõjuhinnang, 
millega tõendatakse kaasatud 
investeeringute suurust, väljaarendatud 
taristu tulemusel eeldatavasti loodavaid 
töökohti ja panus kasvuhoonegaaside 
heite vähendamisse;

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 - lõige 2 – punkt j b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

jb) kavas ette nähtud konkreetsete 
meetmete rakendamise terviklik ajakava.
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Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Õiglase ülemineku territoriaalsed kavad 
peavad olema kooskõlas määruse (EL) [uus 
ühissätete määrus] artiklis [23] osutatud 
territoriaalsete strateegiatega, asjaomaste 
aruka spetsialiseerumise strateegiatega, 
riiklike energia- ja kliimakavadega ning 
Euroopa sotsiaalõiguste sambaga.

Õiglase ülemineku territoriaalsed kavad 
peavad olema kooskõlas määruse (EL) [uus 
ühissätete määrus] artiklis [23] osutatud 
territoriaalsete strateegiatega, asjaomaste 
aruka spetsialiseerumise strateegiatega, 
tööstusstrateegiaga, puhta ja aruka 
liikuvuse strateegiaga, riiklike energia- ja 
kliimakavadega ning Euroopa 
sotsiaalõiguste sambaga.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Õiglase ülemineku territoriaalsete kavade 
kohaselt ei tohi avaliku sektori 
investeeringuid teha tahkete fossiilkütuste 
taristusse ja nende abil peab olema 
võimalik tugevdada kohalikku majandust.
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PÕLLUMAJANDUSE JA MAAELU ARENGU KOMISJONI ARVAMUS

regionaalarengukomisjonile

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
asutatakse õiglase ülemineku fond
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Arvamuse koostaja: Isabel Carvalhais

LÜHISELGITUS

Käesolev arvamuse projekt on vastus Euroopa Komisjoni 2020. aasta jaanuari 
seadusandlikule ettepanekule luua õiglase ülemineku fond, millega toetatakse territooriume ja 
kogukondi ELi üleminekul ringmajandusele ja kliimaneutraalsele majandusele 2050. aastaks 
kooskõlas Pariisi kokkuleppega.

Põllumajandustootjad on kliimamuutuste valdkonnas eesliinil ning on seetõttu selle eesmärgi 
saavutamisel peamisi huvitatud isikuid.

Arvamuses kinnitatakse, et õiglase ülemineku fond peab toimima uute rahastamisvahendite 
lisavahendina. Kõik peamised mitmeaastase finantsraamistiku fondid, sealhulgas ÜPP, 
peavad kaasama otsuste tegemisse kliimakaalutlused, et aidata kaasa majanduse süsinikuheite 
vähendamisele, milleks on vaja piisavat rahastamist. Õiglase ülemineku fond peaks täiendama 
ELi muude pikaajaliste poliitikavaldkondade tegevust, mitte seda kahjustama.

Ühised jõupingutused on olulised kliimaneutraalse majanduse ühise eesmärgi saavutamiseks 
ning seetõttu peaks juurdepääs õiglase ülemineku fondile sõltuma 2050. aasta 
kliimaneutraalsuse riikliku eesmärgi ning 2030. aastaks seatud vahe-eesmärkide 
heakskiitmisest.

Arvamuses rõhutatakse, et eritähelepanu tuleb pöörata neile eriti mõjutatud territooriumidele, 
mis on maapiirkonnad või äärealad ja mis seisavad silmitsi juba niigi sügavamate sotsiaalsete 
ja majanduslike probleemidega, mis vähendavad veelgi nende suutlikkust reageerida 
üleminekuprotsessi väljakutsetele. Need piirkonnad, sealhulgas nende piirkondadega 
külgnevad alad võivad ka etendada olulist rolli taastuvenergia investeeringute arendamisel.

Kaasav poliitika ja strateegiad on vajalikud selleks, et vältida ebavõrdsuse süvenemist 
üleminekuprotsessis ja tagada kogukondadele vajalik sotsiaalne toetus. Selleks pakutakse 
välja mõned uued abikõlblikud sotsiaalset laadi tegevused, samuti alt-üles lähenemisviis 
sidusrühmade kaasamisele.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil võtta 
arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Liidu ühtekuuluvuspoliitikat 
aastateks 2021–2027 reguleeriv 
õigusraamistik aitab järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku raames täita liidu 
kohustust rakendada Pariisi 
kliimakokkulepet ja ÜRO kestliku arengu 
eesmärke, keskendades liidu rahastamise 
keskkonnasõbralikele eesmärkidele. 
Käesoleva määrusega rakendatakse ühte 
prioriteetidest, mis on sätestatud teatises 
Euroopa rohelise kokkuleppe kohta 
(edaspidi „Euroopa roheline kokkulepe“),11 
ja mis on osa kestliku Euroopa 
investeerimiskavast,12 millega nähakse ette 
sihtotstarbeline rahastamine õiglase 
ülemineku mehhanismi alusel 
ühtekuuluvuspoliitika raames, et tegeleda 
majanduslike ja sotsiaalsete kuludega, mis 
tulenevad üleminekust kliimaneutraalsele 
ringmajandusele, kus ülejäävaid 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
kompenseeritakse samaväärse 
absorptsiooniga.

(1) Liidu ühtekuuluvuspoliitikat 
aastateks 2021–2027 reguleeriv 
õigusraamistik aitab järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku raames täita liidu 
kohustust rakendada Pariisi 
kliimakokkulepet ja ÜRO kestliku arengu 
eesmärke, keskendades liidu rahastamise 
keskkonnasõbralikele eesmärkidele ja CO2 
heite vähendamisele ning Euroopa 
sotsiaalõiguste sambale. Käesoleva 
määrusega rakendatakse ühte 
prioriteetidest, mis on sätestatud teatises 
Euroopa rohelise kokkuleppe kohta 
(edaspidi „Euroopa roheline kokkulepe“),11 
ja mis on osa kestliku Euroopa 
investeerimiskavast,12 millega nähakse ette 
sihtotstarbeline rahastamine õiglase 
ülemineku mehhanismi alusel 
ühtekuuluvuspoliitika raames, et tegeleda 
majanduslike ja sotsiaalsete kuludega, mis 
tulenevad 2050. aastaks kliimaneutraalsele 
majandusele ja ringmajandusele 
üleminekust, kus ülejäävaid 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
kompenseeritakse samaväärse 
absorptsiooniga. Lisaks võtab õiglase 
ülemineku fond arvesse COVID-19 kriisi 
enneolematut mõju.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Edu saavutamiseks peab üleminek 
olema kõigi jaoks õiglane ja sotsiaalselt 
vastuvõetav. Seetõttu peavad nii liit kui ka 
liikmesriigid võtma algusest peale arvesse 
ülemineku majanduslikku ja sotsiaalset 
mõju ning kasutama kõiki võimalikke 
vahendeid kahjulike tagajärgede 
leevendamiseks. Liidu eelarvel on selles 
oluline roll.

(3) Edu saavutamiseks peab üleminek 
olema kõigi jaoks õiglane, kaasav, 
teaduslikult põhjendatud ja sotsiaalselt 
vastuvõetav. Seetõttu peavad nii liit kui ka 
liikmesriigid koos piirkondlike ja kohalike 
ametiasutuste ja sidusrühmadega võtma 
algusest peale arvesse ülemineku 
majanduslikku ja sotsiaalset mõju ning 
kasutama kõiki võimalikke vahendeid 
eeldatavate kahjulike tagajärgede 
leevendamiseks, järgides seejuures 
Euroopa rohelise kokkuleppe põhimõtet 
„ära tekita kahju“. Liidu eelarvel on selles 
oluline roll.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3a) Põhimõte integreerida 
kliimamuutuste küsimus kõikidesse liidu 
programmidesse on äärmiselt oluline 
selleks, et saavutada 2050. aastaks 
kliimaneutraalne majandus kooskõlas 
Pariisi kliimakokkuleppe eesmärkidega. 
Kõik peamised mitmeaastase 
finantsraamistiku fondid, sealhulgas 
ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP), 
peavad kaasama otsuste tegemisse 
kliimakaalutlused ja aitama kaasa 
majanduse süsinikuheite vähendamisele. 
Ainult piisavate eelarvevahendite 
olemasolul saavad need programmid olla 
tulemuslikud ausa ja õiglase ülemineku 
tagamisel kõigi jaoks. Mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 2021–2027 
peaks seega andma tugeva ja 
ambitsioonika finantsraamistiku selle 
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eesmärgi tulemuslikuks täitmiseks ning 
eraldama uusi rahalisi vahendeid, et 
õiglase ülemineku fond saaks toimida 
lisavahendina kliimameetmete jaoks, 
täiendades ja mitte kahjustades liidu 
muude pikaajaliste poliitikavaldkondade 
tegevust ja mõju. Õiglase ülemineku fondi 
loomine ei tohi vähendada muudele 
mitmeaastase finantsraamistiku fondidele, 
eelkõige ÜPP-le ega 
ühtekuuluvuspoliitikale eraldatud 
vahendeid.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Nagu on sätestatud Euroopa 
rohelises kokkuleppes ja kestliku Euroopa 
investeerimiskavas, peaks õiglase 
ülemineku mehhanism täiendama järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku (2021–
2027) muid meetmeid. See peaks aitama 
kaasa kliimaneutraalse liidu suunas 
liikumise sotsiaalsete ja majanduslike 
tagajärgedega tegelemisele, koondades 
liidu eelarvekulutused kliima- ja 
sotsiaalsetele eesmärkidele piirkondlikul 
tasandil.

(4) Nagu on sätestatud Euroopa 
rohelises kokkuleppes ja kestliku Euroopa 
investeerimiskavas, peaks õiglase 
ülemineku mehhanism täiendama järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku (2021–
2027) muid meetmeid. Liit peaks olema 
kaasatud ja toetama piirkondi ja seal 
elavaid inimesi kliimaneutraalsuse suunas 
liikumisel, saavutades tasakaalu selliste 
vajaduste vahel nagu tööhõive, 
energiasõltumatus, toiduga kindlustatus 
ja liidu kliimaneutraalsuse eesmärk, 
koondades liidu eelarvekulutused kliima-, 
ühtekuuluvuse ja sotsiaalsetele 
eesmärkidele igal asjaomasel tasandil. 
Sellega seoses on tulevases ÜPPs oluline 
roll metsa säästval majandamisel ja 
kestlikul põllumajandusel ning sellega 
seotud sektoritel.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Käesoleva määrusega asutatakse 
õiglase ülemineku fond (Just Transition 
Fund, JTF), mis on üks 
ühtekuuluvuspoliitika raames rakendatava 
õiglase ülemineku mehhanismi alustalasid. 
Õiglase ülemineku fondi eesmärk on 
leevendada kliimamuutustega seotud 
ülemineku kahjulikku mõju, toetades kõige 
enam mõjutatud territooriume ja 
asjaomaseid töötajaid. Õiglase ülemineku 
fondi erieesmärgi kohaselt peaksid fondist 
toetatavad meetmed otseselt aitama 
leevendada ülemineku mõju, kuna nendega 
rahastatakse kohaliku majanduse 
mitmekesistamist ja ajakohastamist ning 
leevendatakse negatiivset mõju tööhõivele. 
See kajastub õiglase ülemineku fondi 
erieesmärgis, mis on kehtestatud samal 
tasandil ja loetletud koos määruse (EL) 
[uus ühissätete määrus] artiklis [4] 
sätestatud poliitikaeesmärkidega.

(5) Käesoleva määrusega asutatakse 
õiglase ülemineku fond (Just Transition 
Fund, JTF), mis on üks 
ühtekuuluvuspoliitika raames rakendatava 
õiglase ülemineku mehhanismi alustalasid. 
Õiglase ülemineku fondi eesmärk on 
leevendada kliimamuutustega seotud 
ülemineku kahjulikku mõju, toetades kõige 
enam mõjutatud territooriume ja 
asjaomaseid töötajaid. Õiglase ülemineku 
fondi erieesmärgi kohaselt peaksid fondist 
toetatavad meetmed otseselt aitama 
leevendada ülemineku mõju, kuna nendega 
rahastatakse kohaliku majanduse 
mitmekesistamist, kestlikkust, 
ajakohastamist ja ümberkorraldamist, 
määratakse täpselt kindlaks alternatiivsed 
vahendid kohalikul tasandil ja 
rakendatakse neid ning leevendatakse 
negatiivset mõju tööhõivele. See peaks 
aitama ära hoida keskkonnaseisundi 
halvenemise. Õiglase ülemineku fondist 
toetatavad meetmed peaksid 
tasakaalustama piirkondade 
rahvastikukadu energiasüsteemi 
ümberkujundamise protsessis. See 
kajastub õiglase ülemineku fondi 
erieesmärgis, mis on kehtestatud samal 
tasandil ja loetletud koos määruse (EL) 
[uus ühissätete määrus] artiklis [4] 
sätestatud poliitikaeesmärkidega.

Muudatusettepanek 6

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 

(6) Võttes arvesse, kui oluline on 
võidelda kliimamuutuste vastu kooskõlas 
liidu kohustustega rakendada Pariisi 
kliimakokkulepet, ÜRO kestliku arengu 
eesmärkidega seotud kohustustega ja liidu 
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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.

suurema ambitsioonikusega, nagu on 
kavandatud Euroopa rohelises kokkuleppes 
ja määruses (EL).../... (Euroopa 
kliimaseadus), et luua võimalusi jõukama, 
kaasavama, tervema ja 
keskkonnasäästlikuma maailmajao 
loomiseks, peaks õiglase ülemineku fond 
andma olulise panuse kliimameetmete 
peavoolustamisse ja aitama üleminekul 
täielikult taastuvatel energiaallikatel 
põhinevale, ressursi- ja energiatõhusale 
ning kliimaneutraalsele majandusele 
2050. aastaks. 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 võivad aidata täiel määral kaasa 
selle eesmärgi saavutamisele.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6a) Üleminek kliimaneutraalsele ja 
kestlikule majandusele ja ühiskonnale on 
liidu üks tähtsamaid ühiseid eesmärke, 
mille saavutamiseks on oluline teha 
ühiseid jõupingutusi. Kuna õiglase 
ülemineku fond on Euroopa rohelise 
kokkuleppe osa, tuleks juurdepääs õiglase 
ülemineku fondile siduda tingimusega 
tunnustada riikliku eesmärgina 
kliimaneutraalsuse saavutamist 
2050. aastaks ja vahe-eesmärkide 
saavutamist 2030. aastaks.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Õiglase ülemineku fondi vahendid 
peaksid täiendama ühtekuuluvuspoliitika 
raames kättesaadavaid vahendeid.

(7) Õiglase ülemineku fondi vahendid 
peaksid täiendama ühtekuuluvuspoliitika ja 
ÜPP maaelu arengu poliitika raames 
kättesaadavaid vahendeid ning riiklikke ja 
piirkondlikke investeeringuid ja 
erakapitali ega tohiks ühelgi viisil 
asendada neid investeeringuid.

Selgitus

ÜPP on poliitika, mis peaks toetama põllumajandustootjaid üleminekul kestlikkumatele 
tavadele ja vähendama sõltuvust fossiilkütustest. Lisaks ei tohiks kaotada, vaid peaksid 
säilima maaelu arengu ÜPP kaudu rahastamise sotsiaalsed ja kogukondlikud meetmed ning 
õiglase ülemineku fond peaks toimima kõrvuti nende meetmetega lisavahendina.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Üleminek kliimaneutraalsele 
majandusele on väljakutse kõigile 
liikmesriikidele. Eriti keerukas on see 
liikmesriikide jaoks, kes sõltuvad suurel 
määral fossiilkütustest või suure 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tööstusprotsessidest, mille puhul tuleb 
tegevus järk-järgult lõpetada, või kes 
peavad kliimaneutraalsusele ülemineku 
tõttu kohandusi tegema ja kellel puuduvad 
selleks rahalised vahendid. Seetõttu peaks 
õiglase ülemineku fond hõlmama kõiki 
liikmesriike, kuid selle rahaliste vahendite 
jaotus peaks kajastama liikmesriikide 
suutlikkust rahastada vajalikke 
investeeringuid, et tulla toime 
kliimaneutraalsusele üleminekuga.

(8) Üleminek kliimaneutraalsele 
majandusele ja ringmajandusele on 
väljakutse kõigile liikmesriikidele. Eriti 
keerukas on see liikmesriikide jaoks, kes 
sõltuvad suurel määral fossiilkütustest või 
suure kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tööstusprotsessidest, mille puhul tuleb 
tegevus järk-järgult lõpetada, või kes 
peavad kliimaneutraalsusele ülemineku 
tõttu kohandusi tegema ja kellel puuduvad 
selleks rahalised vahendid. Seetõttu peaks 
õiglase ülemineku fond hõlmama kõiki 
liikmesriike, kuid selle rahaliste vahendite 
jaotus peaks kajastama sõltuvust suure 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tööstusprotsessidest ja liikmesriikide 
suutlikkust rahastada vajalikke 
investeeringuid, et tulla toime 
kliimaneutraalsusele üleminekuga.
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Käesolevas määruses määratakse 
kindlaks investeeringute liigid, mille 
kulusid õiglase ülemineku fond võib 
toetada. Kõik toetatavad tegevused peaksid 
olema täielikus kooskõlas liidu kliima- ja 
keskkonnaprioriteetidega. Investeeringute 
loetelu peaks sisaldama neid, mis toetavad 
kohalikku majandust ja on pikas 
perspektiivis kestlikud, võttes arvesse kõiki 
rohelise kokkuleppe eesmärke. 
Rahastatavad projektid peaksid toetama 
üleminekut kliimaneutraalsele 
ringmajandusele. Hääbuvate sektorite 
puhul, nagu söel, pruunsöel, turbal ja 
põlevkivil või kõnealuste fossiilkütuste 
kaevandamisel põhinev energiatootmine, 
peaks toetus olema seotud asjaomase 
tegevuse järkjärgulise lõpetamisega ja 
tööhõive taseme vastava vähendamisega. 
Suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega sektorite 
ümberkujundamiseks tuleks toetusega 
edendada uusi tegevusi, võttes kasutusele 
uusi tehnoloogiaid, uusi protsesse või 
tooteid, mis toovad kaasa heitkoguste 
märkimisväärse vähendamise, kooskõlas 
ELi 2030. aasta kliimaeesmärkide ja 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga aastaks 
2050,13 säilitades ja suurendades samal ajal 
tööhõivet ning vältides keskkonnaseisundi 
halvenemist. Erilist tähelepanu tuleks 
pöörata ka tegevustele, millega 
edendatakse innovatsiooni ja 
teadusuuringuid arenenud ja säästvate 
tehnoloogiate valdkonnas, samuti 
digiteerimise ja ühenduvuse valdkonnas, 
tingimusel et sellised meetmed toetavad 
üleminekut kliimaneutraalsele 
ringmajandusele ja aitavad leevendada 
sellise ülemineku negatiivseid 
kõrvalmõjusid.

(10) Käesolevas määruses määratakse 
kindlaks investeeringute liigid, mille 
kulusid õiglase ülemineku fond võib 
toetada. Kõik toetatavad tegevused peaksid 
olema täielikus kooskõlas liidu kliima- ja 
keskkonnaprioriteetidega. Investeeringute 
loetellu peaksid kuuluma investeeringud, 
mis toetavad inimesi, kogukondi ja 
kohalikku majandust ning on pikas 
perspektiivis kestlikud ja kooskõlas 
Euroopa rohelise kokkuleppe ja Pariisi 
kokkuleppe eesmärkidega. Rahastatavad 
projektid peaksid toetama üleminekut 
kliimaneutraalsele ringmajandusele. 
Hääbuvate sektorite puhul, nagu söel, 
pruunsöel, turbal ja põlevkivil või 
kõnealuste fossiilkütuste kaevandamisel 
põhinev energiatootmine, peaks toetus 
olema seotud asjaomase tegevuse 
järkjärgulise lõpetamisega ja tööhõive 
taseme vastava vähendamisega. Suure 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
sektorite ümberkujundamiseks tuleks 
toetusega edendada uusi tegevusi, võttes 
kasutusele uusi tehnoloogiaid, uusi 
protsesse või tooteid, mis toovad kaasa 
heitkoguste märkimisväärse vähendamise, 
kooskõlas ELi 2030. aasta 
kliimaeesmärkide ja kliimaneutraalsuse 
eesmärgiga aastaks 2050,13 säilitades ja 
suurendades samal ajal tööhõivet ning 
vältides keskkonnaseisundi halvenemist. 
Samuti tuleks toetada uuenduslikke 
tavasid maakasutuse ja põllumajanduse 
valdkonnas, mis aitavad vähendada 
põllumajandussektori süsinikujalajälge, 
ja ning maaelu arengu meetmeid, millega 
edendatakse maapiirkondade kohaliku 
majanduse mitmekesistamist. Erilist 
tähelepanu tuleks pöörata ka tegevustele, 
millega edendatakse innovatsiooni ja 
teadusuuringuid arenenud ja säästvate 
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tehnoloogiate valdkonnas, samuti 
digiteerimise ja ühenduvuse valdkonnas, 
tingimusel et sellised meetmed 
suurendavad kestlike töökohtade loomist, 
toetavad 2050. aastaks kliimaneutraalsele 
majandusele ja ringmajandusele 
üleminekut ja aitavad leevendada sellise 
ülemineku negatiivseid kõrvalmõjusid.

__________________ __________________
13 Nagu on sätestatud komisjoni teatises 
Euroopa Parlamendile, Euroopa 
Ülemkogule, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, 
Regioonide Komiteele ning Euroopa 
Investeerimispangale „Puhas planeet kõigi 
jaoks – Euroopa pikaajaline strateegiline 
visioon, et jõuda jõuka, nüüdisaegse, 
konkurentsivõimelise ja kliimaneutraalse 
majanduseni“, COM(2018) 773 final.

13 Nagu on sätestatud komisjoni teatises 
Euroopa Parlamendile, Euroopa 
Ülemkogule, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, 
Regioonide Komiteele ning Euroopa 
Investeerimispangale „Puhas planeet kõigi 
jaoks – Euroopa pikaajaline strateegiline 
visioon, et jõuda jõuka, nüüdisaegse, 
konkurentsivõimelise ja kliimaneutraalse 
majanduseni“, COM(2018) 773 final.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10a) Üleminek fossiilkütustelt võib olla 
keeruline, kuna mõnikord eesmärgid 
lahknevad. See võib nii olla hüdroenergia 
projektide puhul, millel võib olla 
negatiivne mõju veekogude 
keskkonnaseisundile, nende seotusele, 
kalapopulatsioonidele ja sellest tulenevalt 
kohalikele kogukondadele ja nende 
elatusallikatele. Õiglase ülemineku fond 
peaks rahastama üksnes selliseid 
lahendusi, mis on kindlalt saavutatavad ja 
igakülgselt kasulikud nii keskkonna kui 
ka kliima seisukohalt. Need lahendused 
tuleks välja tuua projekti kirjelduses ja 
kui see on asjakohane, peavad need 
kuuluma projekti kohaldamisalasse.

Muudatusettepanek 12
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10b) Selleks et kliimamuutuste vastu 
võidelda ja saavutada kliimaneutraalne 
majandus, peaks õiglase ülemineku fond 
toetama tugeva ringbiomajanduse 
arengut, et edendada kestlikkust 
põllumajandussektoris. Põllumajandus-, 
metsandus- ja merendussektoris 
keskkonnahoidlikult ja tõhusalt toodetud 
biomass, millega antakse väärtus 
kõrvaljäätmete voogudele ja 
biojäätmetele, võib aidata 
märkimisväärselt kaasa liidu 
kliimakohustuste täitmisele.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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 oskuste 
täiendamist ja ümberõpet, et nad saaksid 
omandada uusi kutsekvalifikatsioone, 
mille keskmes on tulevikku suunatud 
sektorid, ning nende juhatamist uute 
tööhõivevaldkondade juurde, et aidata neil 
kohaneda uute töövõimalustega ning 
pakkuda tööotsijatele tööotsingualast abi 
ja neid nõustada, tagades ilma 
diskrimineerimiseta võrdse juurdepääsu 
kõigile inimrühmadele ja nende aktiivse 
kaasamise tööturule.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
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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 
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.

(12) Selleks et suurendada üleminekust 
mõjutatud territooriumide majanduslikku 
mitmekesisust, ajakohastamist ja 
ümberkorraldamist, peaks õiglase 
ülemineku fond toetama VKEdesse 
tehtavaid tulusaid investeeringuid, mille 
puhul võetakse arvesse asjaomases liidu 
õiguses määratletud kestlikke ja 
keskkonnahoidlikke tegevusi ning mis 
aitavad kaasa liidu ringmajanduse 
eesmärkide saavutamisele. 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, mille puhul 
võetakse arvesse asjaomases liidu õiguses 
määratletud kestlikke ja 
keskkonnahoidlikke tegevusi, 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 
ja võrdsete tingimuste ning 
ühtekuuluvuspoliitika kaitsmiseks peaks 



RR\1210220ET.docx 309/332 PE648.609v04-00

ET

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.

__________________ __________________
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).

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12a) Vaja on kaasavaid 
poliitikameetmeid ja strateegiaid, et 
vältida ebavõrdsuse süvenemist õiglase 
ülemineku protsessis, mis peaks tooma 
kasu kõigile. Sotsiaalse ühtekuuluvuse 
edendamiseks peaks õiglase ülemineku 
fondi toetuse puhul olema juhtpõhimõte 
edendada soolist võrdõiguslikkust, tagada 
maapiirkondade elujõulisus, parandada 
rändajate, hooajatöötajate, noorte ja 
vanade töötajate ning madala 
kvalifikatsiooniga töötajate töötingimusi 
ning tagada, et kedagi ei jäeta kõrvale. 
Hindamised on näidanud, kui oluline on 
arvestada soolise võrdõiguslikkuse 
eesmärke tegevusprogrammide 
ettevalmistamise, jälgimise, rakendamise 
ja hindamise igas mõõtmes ja etapis 
õigeaegselt ja järjepidevalt, tagades 
samas, et võetaks spetsiaalseid meetmeid 
soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks.
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Selleks et tagada õiglase ülemineku 
fondi vahendite kavandamise paindlikkus 
tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi raames, peaks 
olema võimalik ette valmistada iseseisev 
õiglase ülemineku fondi programm või 
kavandada õiglase ülemineku fondi 
vahendeid Euroopa Regionaalarengu 
Fondist (ERF), Euroopa Sotsiaalfond+-st 
(ESF+) või Ühtekuuluvusfondist toetatava 
programmi raames ühe või mitme 
sihtotstarbelise prioriteedi raames. 
Vastavalt määruse (EL) [uus ühissätete 
määrus] artiklile 21a tuleks õiglase 
ülemineku fondi vahendeid suurendada 
ERFist ja ESF+-st saadava täiendava 
rahastamisega. ERFist ja ESF+-st 
ümberpaigutatud asjaomased summad 
peaksid olema kooskõlas õiglase 
ülemineku territoriaalsetes kavades 
sätestatud tegevuste liikidega.

(13) Selleks et tagada õiglase ülemineku 
fondi vahendite kavandamise paindlikkus 
tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi raames, peaks 
olema võimalik ette valmistada iseseisev 
õiglase ülemineku fondi programm või 
kavandada õiglase ülemineku fondi 
vahendeid Euroopa Regionaalarengu 
Fondist (ERF), Euroopa Sotsiaalfond+-st 
(ESF+) või Ühtekuuluvusfondist toetatava 
programmi raames ühe või mitme 
sihtotstarbelise prioriteedi raames. 
Vastavalt määruse (EL) [uus ühissätete 
määrus] artiklile 21a võidakse õiglase 
ülemineku fondi vahendeid suurendada 
ERFist ja ESF+-st saadava täiendava 
rahastamisega. ERFist ja ESF+-st 
ümberpaigutatud asjaomased summad 
peaksid olema kooskõlas õiglase 
ülemineku territoriaalsetes kavades 
sätestatud tegevuste liikidega.

Muudatusettepanek 17

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 

(14) Õiglase ülemineku fondi toetus 
peaks sõltuma üleminekuprotsessi tõhusast 
rakendamisest konkreetsel territooriumil, et 
saavutada kliimaneutraalne majandus. 
Sellega seoses peaksid liikmesriigid koos 
asjaomaste sidusrühmadega, sealhulgas 
kodanikuühiskonna ning asjaomaste 
kohalike kogukondadega, ja komisjoni 
toetusel koostama kooskõlas oma riiklike 
energia- ja kliimakavadega õiglase 
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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.

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.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Õiglase ülemineku territoriaalsetes 
kavades tuleks kindlaks määrata kõige 
negatiivsemalt mõjutatud territooriumid, 
kuhu õiglase ülemineku fondi toetus tuleks 
koondada, ning kirjeldada konkreetseid 
meetmeid, mida tuleb võtta 
kliimaneutraalse majanduse saavutamiseks, 
eelkõige seoses fossiilkütuste tootmist või 
muid suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega tegevusi hõlmavate 
rajatiste ümberkorraldamise või 
sulgemisega. Need territooriumid peaksid 
vastama NUTS 3. tasandi piirkondadele 
või olema nende osad. Kavades tuleks 
üksikasjalikult kirjeldada nende 
territooriumide probleeme ja vajadusi ning 
määrata kindlaks vajalikud tegevused 
viisil, mis tagab kliimamuutustele 
vastupanuvõimelise ning 
kliimaneutraalsusele üleminekuga ja 
rohelise kokkuleppe eesmärkidega 
kokkusobiva majandustegevuse ühtse 
arengu. Õiglase ülemineku fondist peaksid 
rahalist toetust saama ainult need 
investeeringud, mis on kooskõlas 
üleminekukavadega. Õiglase ülemineku 
territoriaalsed kavad peaksid olema osa 
programmidest (mida toetavad olenevalt 
asjaoludest kas ERF, ESF+, 
Ühtekuuluvusfond või JTF), mille 

(15) Õiglase ülemineku territoriaalsetes 
kavades tuleks kindlaks määrata kõige 
negatiivsemalt mõjutatud territooriumid, 
kuhu õiglase ülemineku fondi toetus tuleks 
koondada, ning kirjeldada konkreetseid 
meetmeid, mida tuleb võtta 
kliimaneutraalse majanduse saavutamiseks, 
eelkõige seoses fossiilkütuste tootmist või 
muid suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega tegevusi hõlmavate 
rajatiste järkjärgulise ümberkorraldamise 
või järkjärgulise sulgemisega, säilitades ja 
suurendades samas üleminekust 
mõjutatud territooriumidel 
tööhõivevõimalusi töötajate ümberõppe ja 
nende muud tüüpi tööle ülemineku 
hõlbustamise abil, et vältida sotsiaalset 
tõrjutust. Need territooriumid peaksid 
vastama NUTS 3. tasandi piirkondadele 
või olema nende osad. Kavades tuleks 
üksikasjalikult kirjeldada nende 
territooriumide probleeme ja vajadusi ning 
määrata kindlaks vajalikud tegevused 
viisil, mis tagab kliimamuutustele 
vastupanuvõimelise ning 
kliimaneutraalsusele üleminekuga ja 
rohelise kokkuleppe eesmärkidega 
kokkusobiva majandustegevuse ühtse 
arengu. Õiglase ülemineku fondist peaksid 
rahalist toetust saama ainult need 
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komisjon on heaks kiitnud. investeeringud, mis on kooskõlas 
üleminekukavadega. Õiglase ülemineku 
territoriaalsed kavad peaksid olema osa 
programmidest (mida toetavad olenevalt 
asjaoludest kas ERF, ESF+, 
Ühtekuuluvusfond või JTF) ja need tuleks 
esitada heakskiitmiseks komisjonile. 

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15a) Liikmesriigid peaksid soodustama 
alt-üles suunatud strateegiate 
vastuvõtmist õiglase ülemineku 
territoriaalsete kavade koostamisel ja 
rakendamisel, tagades asjaomaste 
ametiasutuste, kõigi tegevussektorite 
majandus- ja sotsiaalpartnerite ning kõigi 
muude asjaomaste kodanikuühiskonna 
sidusrühmade, sealhulgas 
põllumajandussektori aktiivse osalemise. 
Selleks et tegevus oleks kohalikul tasandil 
tõhus, peaksid sidusrühmad mõjutatud 
territooriumide tasandil olema võimaluse 
korral aktiivselt kaasatud õiglase 
ülemineku territoriaalsete kavade 
koostamisse.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Selleks et suurendada õiglase 
ülemineku fondi vahendite kasutamise 
tulemustele orienteeritust, peaks komisjonil 
kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega 
olema võimalik kohaldada 
finantskorrektsioone, kui õiglase 
ülemineku fondi erieesmärgi 

(16) Selleks et optimeerida õiglase 
ülemineku fondi vahendite kasutamise 
tulemustele orienteeritust ja suurendada 
õiglase ülemineku fondi tulemustele 
orienteeritust, peaks komisjonil kooskõlas 
proportsionaalsuse põhimõttega olema 
võimalik kohaldada finantskorrektsioone, 
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saavutamiseks seatud eesmärgid on suures 
ulatuses saavutamata.

kui õiglase ülemineku fondi erieesmärgi 
saavutamiseks seatud eesmärgid on suures 
ulatuses saavutamata.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16a) Eritähelepanu tuleks pöörata ja 
eritoetust anda üleminekust mõjutatud 
maapiirkondadele ja äärealadele. Paljud 
neist piirkondadest ning seal tegutsevatest 
põllumajandustootjatest ja 
väikeettevõtetest peavad toime tulema 
niigi suuremate sotsiaalsete ja 
majanduslike probleemidega, näiteks 
rahvastiku vananemine, noorte 
väljaränne, üldine rahvastikukadu, väike 
asustustihedus, väiksemad oskused, 
vähemdigitaalne taristu, väiksem 
ühenduvus, sh väiksem 
energiaühenduvus, mille tagajärjel on 
neil üleminekuga kaasnevaid probleeme 
veel raskem lahendada. Neil piirkondadel 
võib samuti olla oluline roll 
taastuvenergiarajatistesse investeerimise 
võimaluste tagamisel, kaitstes samal ajal 
põllumajandusmaad. Seepärast tuleks 
territoriaalsetes kavades kaaluda 
võimalust arvata taastuvenergia 
tehnoloogia ja taristu kasutuselevõtuks 
kõlblike territooriumide hulka ka nendega 
külgnevad maapiirkonnad.

Muudatusettepanek 22

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 

1. Käesoleva määrusega asutatakse 
õiglase ülemineku fond, et toetada inimesi 
ja territooriume, kes vajavad lisatoetust, et 
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sotsiaalmajanduslike probleemidega, mis 
on seotud 2050. aastaks liidu 
kliimaneutraalsele majandusele ülemineku 
protsessiga.

tulla toime suurte sotsiaal-majanduslike 
probleemidega, mis kaasnevad 
2050. aastaks liidu kliimaneutraalsele 
majandusele ja ringmajandusele 
ülemineku protsessiga, ning muuta 
probleemid võimalusteks, eelkõige uute 
kestlike töökohtade loomise võimaluseks, 
kuid tehes seda nii, et 
keskkonnaeesmärkide saavutamine ei 
satu ohtu ja loodusvarad on kaitstud.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlas määruse (EL) [uus ühissätete 
määrus] artikli [4 lõike 1] teise lõiguga 
aitab õiglase ülemineku fond kaasa ühtsele 
erieesmärgile „võimaldada piirkondadel ja 
inimestel tegeleda kliimaneutraalsele 
majandusele ülemineku sotsiaalsete, 
majanduslike ja keskkonnamõjudega“.

Määruse (EL) [uus ühissätete määrus] 
artikli [4 lõike 1] teise lõigu kohaselt aitab 
õiglase ülemineku fond kaasa ühtsele 
erieesmärgile võimaldada piirkondadel, 
inimestel ja ettevõtetel tegeleda 
kliimaneutraalsele ringmajandusele 
sujuva ülemineku sotsiaalsete, 
majanduslike, tervishoiualaste ja 
keskkonnamõjudega ning aidata samal 
ajal kaasa Euroopa loodusvarade 
säilimisele ja hoida ära 
keskkonnaseisundi halvenemine.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Õiglase ülemineku fond toetab 
tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärki kõigis 
liikmesriikides.

1. Õiglase ülemineku fond toetab 
tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärki kõigis 
liikmesriikides, Euroopa rohelise 
kokkuleppe üldeesmärke, eelkõige liidu 
kliimaneutraalsuse eesmärki, mis on 
sätestatud määruses (EL) 2020/... 
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(Euroopa kliimaseadus), et lahendada 
kliima- ja keskkonnaprobleeme ning 
tagada samal ajal õiglane üleminek, kus 
kedagi ei jäeta kõrvale.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi raames on 
eelarveliste kulukohustuste täitmiseks 
ajavahemikul 2021–2027 ette nähtud 7,5 
miljardit eurot (2018. aasta hindades) 
õiglase ülemineku fondi vahendeid, mida 
võib suurendada vastavalt vajadusele liidu 
eelarvest eraldatud lisavahenditega ja 
muude vahenditega kooskõlas kohaldatava 
alusaktiga.

2. Tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi raames on 
eelarveliste kulukohustuste täitmiseks 
ajavahemikul 2021–2027 ette nähtud X 
miljardit eurot (2018. aasta hindades) 
õiglase ülemineku fondi vahendeid, mida 
võib suurendada liidu eelarvest eraldatud 
lisavahenditega ja muude vahenditega 
kooskõlas kohaldatava alusaktiga. Õiglase 
ülemineku fondi ei tohi rahastada teistele 
mitmeaastase finantsraamistiku fondidele 
eraldatud vahendite, sh ÜPP vahendite 
arvelt. See summa on lisavahend ja selle 
rahastamise tõttu ei tohi vähendada 
teistele mitmeaastase finantsraamistiku 
fondidele, eelkõige ÜPP-le ega 
ühtekuuluvuspoliitikale eraldatud 
vahendeid1a.
__________________
1a Oma 14. novembri 2018. aasta 
resolutsioonis, mis käsitleb mitmeaastast 
finantsraamistikku aastateks 2021–2027 – 
parlamendi seisukoht kokkuleppe 
saavutamiseks, pooldas Euroopa 
Parlament seda, et 27 liikmesriigiga ELi 
ühtekuuluvuspoliitikale ja ÜPP-le 
eraldatavad rahasummad jääksid 
reaalväärtuses samaks mis 2014.–
2020. aasta eelarves. Õiglase ülemineku 
fondist eraldatav raha on sellele lisanduv 
ressurss.
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Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 3a. Õigus õiglase ülemineku fondist 
raha saada sõltub sellest, kuidas 
liikmesriik pingutab 2050. aasta 
kliimaneutraalsuse riikliku eesmärgi ning 
2030. aastaks seatud CO2 heite 
vähendamise vahe-eesmärkide 
saavutamise nimel.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandina määruse (EL) [uus 
ühissätete määrus] artiklist [21a] ei nähta 
selliste lõikes 2 osutatud täiendavate 
vahendite puhul, mis on õiglase 
ülemineku fondile liidu eelarvest või 
muudest vahenditest eraldatud, ette 
täiendavat toetust ERFist või ESF+-st.

välja jäetud

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Õiglase ülemineku fondist 
toetatakse üksnes tegevusi, mis on 
otseselt seotud artiklis 2 sätestatud 
erieesmärgiga, ja mis aitavad kaasa artikli 
7 kohaselt kehtestatud õiglase ülemineku 
territoriaalsete kavade rakendamisele.

1. Õiglase ülemineku fondist 
toetatakse üksnes tegevusi, mis on seotud 
artiklis 2 sätestatud erieesmärgiga ja mis 
aitavad kaasa artikli 7 kohaselt kehtestatud 
õiglase ülemineku territoriaalsete kavade 
rakendamisele.
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Muudatusettepanek 29

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tulusad investeeringud VKEdesse, 
sealhulgas idufirmadesse, mis toovad kaasa 
majanduse mitmekesistamise ja 
ümberkorraldamise;

a) tulusad investeeringud VKEdesse, 
sealhulgas idufirmadesse, mis toovad kaasa 
töökohtade loomise, majanduse 
mitmekesistamise ja ümberkorraldamise 
ning mille puhul võetakse arvesse 
asjaomases liidu õiguses määratletud 
kestlikke ja keskkonnahoidlikke tegevusi;

Muudatusettepanek 30

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) investeeringud teadus- ja 
innovatsioonitegevusse ning 
kõrgtehnoloogiale ülemineku edendamine;

c) investeeringud teadus- ja 
innovatsioonitegevusse ning 
kõrgtehnoloogiale, sealhulgas 
maakasutuses ja põllumajanduses CO2 
heite vähendamiseks kasutatavatele 
uuenduslikele tavadele, ülemineku ning 
selle tehnoloogia ja nende tavade parema 
kättesaadavuse edendamine;

Muudatusettepanek 31

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 tehnoloogia ja taristu 
kasutuselevõttu, maapiirkondades 
saastevabade ühissõidukite 
kasutuselevõttu, kasvuhoonegaaside heite 
vähendamisse, energiatõhususse ja 
taastuvenergiasse, sh kindlaksmääratud 
territooriumidega külgnevates 
maapiirkondades, kui see on 
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nõuetekohaselt põhjendatud;

Muudatusettepanek 32

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) investeeringud digitaliseerimisse ja 
digitaalsesse ühenduvusse;

e) investeeringud digitaliseerimisse ja 
digitaalsesse ühenduvusse, eelkõige kiire 
lairibaühenduse kasutuselevõttu 
äärealadel ja maapiirkondades, kõigile 
digitehnoloogia kättesaadavuse 
soodustamine, sh digitaalses 
põllumajanduses;

Muudatusettepanek 33

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) investeeringud asjaomaste kohtade 
taastamisse ja saastest puhastamisse, 
maapinna korrastamisse ja otstarbe 
muutmist käsitlevatesse projektidesse;

f) investeeringud asjaomaste kohtade 
taastamisse ja saastest puhastamisse, 
maapinna korrastamisse ja otstarbe 
muutmist käsitlevatesse projektidesse, 
seades vajaduse korral esikohale rohelise 
taristu arendamise ning selle kasutamise 
põllumajanduses ja metsanduses, tagades 
samal ajal põhimõtte „saastaja maksab“ 
järgimise;

Muudatusettepanek 34

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) investeeringud ringmajanduse 
edendamisse jäätmete vähendamise, 
sealhulgas jäätmetekke vältimise, 
ressursitõhususe, korduskasutamise, 

g) investeeringud ringmajanduse, sh 
kestliku ringbiomajanduse edendamisse 
jäätmete vähendamise, sealhulgas 
jäätmetekke vältimise, ressursitõhususe, 
korduskasutamise, parandamise ja 
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parandamise ja ringlussevõtu kaudu; ringlussevõtu kaudu;

Muudatusettepanek 35

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ga) investeeringud projektidesse, 
millega võideldakse energiaostuvõimetuse 
ohu vastu ja parandatakse 
energiatõhusust;

Muudatusettepanek 36

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 ja ümberõpe ning 
programmid, mille eesmärk on 
integreerida töötajad ja tööotsijad uutesse 
tegevusvaldkondadesse;

Muudatusettepanek 37

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) tööotsijatele tööotsingualase abi 
pakkumine;

i) tööotsijatele tööotsingualase abi ja 
nõu pakkumine;

Muudatusettepanek 38

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) tööotsijate aktiivne kaasamine; j) tööotsijate aktiivne kaasamine, 
tagades võrdse juurdepääsu ning 
edendades soolist võrdõiguslikkust;

Muudatusettepanek 39

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ja) investeeringud, mis aitavad 
vähendada üleminekust mõjutatud 
territooriumidel, eelkõige 
maapiirkondades, rahvastikukao ohtu;

Muudatusettepanek 40

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

jb) investeeringud sotsiaalsesse 
infrastruktuuri ja üldist huvi 
pakkuvatesse sotsiaalteenustesse väikese 
kaetusega piirkondades, eelkõige 
maapiirkondades, ning nende eluliselt 
tähtsate töötajate kaitsesse, keda mõjutab 
üleminek või nende sektoris tekkinud 
kriis;

Muudatusettepanek 41

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) tehniline abi. k) tehniline abi ja nõustamisteenused;



RR\1210220ET.docx 321/332 PE648.609v04-00

ET

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks võib õiglase ülemineku fondist 
toetada ELi toimimise lepingu artikli 107 
lõike 3 punktide a ja c kohaselt 
eritoetuspiirkondadena määratletud 
piirkondades tulusaid investeeringuid 
muudesse ettevõtetesse kui VKEd, 
tingimusel et sellised investeeringud on 
heaks kiidetud osana õiglase ülemineku 
territoriaalsest kavast, mis põhineb artikli 
7 lõike 2 punktiga h nõutaval teabel. 
Sellised investeeringud on toetuskõlblikud 
üksnes juhul, kui need on vajalikud õiglase 
ülemineku territoriaalse kava 
rakendamiseks.

Lisaks võib õiglase ülemineku fondist 
toetada ELi toimimise lepingu artikli 107 
lõike 3 punktide a ja c kohaselt ning 
kooskõlas liidu riigiabi normidega, mis 
on sätestatud ELi toimimise lepingu 
artiklites 107 ja 108, 
eritoetuspiirkondadena määratletud 
piirkondades tulusaid investeeringuid 
muudesse ettevõtetesse kui VKEd, 
tingimusel et sellised investeeringud on 
heaks kiidetud osana õiglase ülemineku 
territoriaalsest kavast, mis põhineb 
käesoleva määruse artikli 7 lõike 2 
punktiga h nõutaval teabel. Sellised 
investeeringud on toetuskõlblikud üksnes 
juhul, kui need on vajalikud õiglase 
ülemineku territoriaalse kava 
rakendamiseks. Õiglase ülemineku 
fondist võib toetada ka investeeringuid, 
mis on mõeldud 
põllumajandustootjatele ja väikestele 
maaettevõtjatele, kes tegelevad 
peamiselt säästva põllumajanduse ja 
metsandusega.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) komisjoni määruse (EL) nr 
651/201416 artikli 2 punktis 18 määratletud 
raskustes olevaid ettevõtjaid;

c) komisjoni määruse (EL) nr 
651/201416 artikli 2 punktis 18 määratletud 
raskustes olevaid ettevõtjaid, v.a, kui 
raskused tulenevad COVID-19 kriisist;

__________________ __________________
16 Komisjoni 17. juuni 2014. aasta määrus 
(EL) nr 651/2014 aluslepingu artiklite 107 

16 Komisjoni 17. juuni 2014. aasta määrus 
(EL) nr 651/2014 aluslepingu artiklite 107 
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ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat 
liiki abi tunnistatakse siseturuga 
kokkusobivaks (ELT L 187, 26.6.2014, lk 
1).

ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat 
liiki abi tunnistatakse siseturuga 
kokkusobivaks (ELT L 187, 26.6.2014, lk 
1).

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon kiidab asjaomases õiglase 
ülemineku territoriaalses kavas sisalduva 
programmi heaks üksnes juhul, kui 
üleminekuprotsessist kõige negatiivsemalt 
mõjutatud territooriumide 
kindlaksmääramine on nõuetekohaselt 
põhjendatud ja asjaomane õiglase 
ülemineku territoriaalne kava on kooskõlas 
asjaomase liikmesriigi riikliku energia- ja 
kliimakavaga.

Komisjon kiidab asjaomases õiglase 
ülemineku territoriaalses kavas sisalduva 
programmi heaks üksnes juhul, kui 
üleminekuprotsessist kõige negatiivsemalt 
mõjutatud territooriumide 
kindlaksmääramine on nõuetekohaselt 
põhjendatud ja asjaomane õiglase 
ülemineku territoriaalne kava on kooskõlas 
asjaomase liikmesriigi riikliku energia- ja 
kliimakavaga, 2050. aastaks 
kliimaneutraalsuse saavutamise eesmärgi 
ja Euroopa rohelise kokkuleppe 
eesmärkidega.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Õiglase ülemineku fondi prioriteet 
või prioriteedid hõlmavad õiglase 
ülemineku fondi vahendeid, mis koosnevad 
õiglase ülemineku fondi kogueraldisest või 
osalisest eraldisest liikmesriikidele ning 
määruse (EL) [uus ühissätete määrus] 
artikli [21a] kohaselt üle kantud 
vahenditest. Õiglase ülemineku fondi 
prioriteedile üle kantavate ERFi ja ESF+ 
vahendite kogusumma peab olema 
vähemalt poolteist korda suurem kui 
õiglase ülemineku fondist sellele 
prioriteedile antava toetuse summa, kuid ei 

2. Õiglase ülemineku fondi prioriteet 
või prioriteedid hõlmavad õiglase 
ülemineku fondi vahendeid, mis koosnevad 
õiglase ülemineku fondi kogueraldisest või 
osalisest eraldisest liikmesriikidele ning 
vahenditest, mille võib üle kanda määruse 
(EL) [uus ühissätete määrus] artikli [21a] 
kohaselt. Õiglase ülemineku fondi 
prioriteedile üle kantavate ERFi ja ESF+ 
vahendite kogusumma ei tohi olla rohkem 
kui kolm korda suurem kui õiglase 
ülemineku fondist sellele prioriteedile 
antava toetuse summa.
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ületa kõnealust summat üle kolme korra.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid koostavad koos 
asjaomaste territooriumide vastavate 
kohalike asutustega ühe õiglase ülemineku 
territoriaalse kava või mitu õiglase 
ülemineku territoriaalset kava, mis 
hõlmavad üht või mitut mõjutatud 
territooriumi, mis vastavad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 
1059/2003 (mida on muudetud komisjoni 
määrusega (EL) nr 868/2014)17 kehtestatud 
ühise statistiliste territoriaalüksuste 
liigituse 3. tasandile (edaspidi „NUTS 3. 
tasandi piirkonnad“) või selle osadele, 
vastavalt II lisas esitatud vormile. 
Territooriumid peavad olema sellised, mis 
on ülemineku majandusliku ja sotsiaalse 
mõju tõttu kõige negatiivsemalt mõjutatud, 
eelkõige seoses eeldatava töökohtade 
kaotamisega fossiilkütuse tootmises ja 
kasutamises ning suurima 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tööstusrajatiste tootmisprotsesside 
ümberkujundamise vajadusega.

1. Liikmesriigid koostavad koos 
asjaomaste territooriumide vastavate 
ametiasutuste ja sidusrühmadega, 
sealhulgas kohalike ja piirkondlike 
omavalitsustega, ühe õiglase ülemineku 
territoriaalse kava või mitu õiglase 
ülemineku territoriaalset kava, mis 
hõlmavad üht või mitut mõjutatud 
territooriumi, mis vastavad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 
1059/2003 (mida on muudetud komisjoni 
määrusega (EL) nr 2016/206617) 
kehtestatud ühise statistiliste 
territoriaalüksuste liigituse 3. tasandile 
(edaspidi „NUTS 3. tasandi piirkonnad“) 
või selle osadele, vastavalt II lisas esitatud 
vormile. Territooriumid peavad olema 
sellised, mis on ülemineku majandusliku ja 
sotsiaalse mõju tõttu kõige negatiivsemalt 
mõjutatud, eelkõige seoses eeldatava 
töökohtade kaotamisega fossiilkütuse 
tootmises, töötlemises ja kasutamises ning 
suurima kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega tööstusrajatiste 
tootmisprotsesside ümberkujundamise 
vajadusega.

__________________ __________________
17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mail 
2003. aasta määrus (EÜ) nr 1059/2003, 
millega kehtestatakse ühine statistiliste 
territoriaalüksuste liigitus (NUTS) (ELT 
L 154, 21.6.2003, lk 1).

17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mail 
2003. aasta määrus (EÜ) nr 1059/2003, 
millega kehtestatakse ühine statistiliste 
territoriaalüksuste liigitus (NUTS) (ELT 
L 154, 21.6.2003, lk 1).

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) riiklikul tasandil 
kliimaneutraalsele majandusele 
ülemineku protsessi kirjeldus, sealhulgas 
riikliku energia- ja kliimakava kõige 
viimasema versiooniga kooskõlas olevate 
peamiste üleminekuetappide ajakava;

a) 2050. aastaks kliimaneutraalse 
majanduse eesmärgi saavutamiseks 
riiklikul tasandil toimuva 
üleminekuprotsessi kirjeldus, sealhulgas 
täpne ajakava, mille alusel tuleb läbida 
peamised üleminekuetapid 2030. aastaks 
seatud CO2 heite vähendamise vahe-
eesmärkideni, mis on kooskõlas riikliku 
energia- ja kliimakava kõige viimasema 
versiooniga;

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) vastavalt lõikele 1 põhjendus 
selliste territooriumide 
kindlaksmääramiseks, mida punktis a 
osutatud üleminekuprotsess kõige 
negatiivsemalt mõjutab ja mida õiglase 
ülemineku fondist toetatakse;

b) vastavalt lõikele 1 põhjendus 
selliste territooriumide 
kindlaksmääramiseks, mida punktis a 
osutatud üleminekuprotsess kõige 
negatiivsemalt mõjutab ja mida õiglase 
ülemineku fondist toetatakse, ning 
vajaduse korral külgnevate piirkondade 
kindlaksmääramiseks, mis võivad 
üleminekule kaasa aidata või mida 
kindlaksmääratud territooriumide 
üleminekuprotsess majanduslikus ja 
sotsiaalses mõttes mõjutab, eelkõige 
maapiirkonnad;

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) hinnang, mis antakse kõige 
negatiivsemalt mõjutatud territooriumide 
üleminekuprobleemidele, sealhulgas 
kliimaneutraalsele majandusele ülemineku 

c) hinnang, mis antakse kõige 
negatiivsemalt mõjutatud territooriumide 
üleminekuprobleemidele, sealhulgas 
kliimaneutraalsele majandusele ülemineku 
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sotsiaalne, majanduslik ja keskkonnamõju, 
ning milles tehakse kindlaks mõjutatud 
töökohtade ja kaotatavate töökohtade 
võimalik arv, arenguvajadused ja -
eesmärgid 2030. aastaks, mis on seotud 
suure kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tegevusalade ümberkujundamise või 
lõpetamisega kõnealustel territooriumidel;

sotsiaalne, majanduslik ja keskkonnamõju, 
ning milles tehakse kindlaks mõjutatud 
töökohtade ja kaotatavate töökohtade 
võimalik arv, mõjutatud piirkondade 
rahvastikukao oht, arenguvajadused ja -
eesmärgid 2030. aastaks, mis on seotud 
suure kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tegevusalade ümberkujundamise või 
lõpetamisega kõnealustel territooriumidel 
ja energiaostuvõimetusega seotud 
raskustega;

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) kirjeldus selle kohta, milline on 
õiglase ülemineku fondi toetuse eeldatav 
panus kliimaneutraalsele majandusele 
ülemineku sotsiaalse, majandusliku ja 
keskkonnamõjuga tegelemisel;

välja jäetud

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) hinnang selle kohta, kas kava on 
kooskõlas muude riiklike, piirkondlike või 
territoriaalsete strateegiate ja kavadega;

e) hinnang selle kohta, kas kava on 
kooskõlas muude riiklike, piirkondlike või 
territoriaalsete strateegiate ja kavadega, 
ning selle kohta, milline mõju võib 
külgnevatele piirkondadele üle kanduda;

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ea) nimekiri asjaomasel territooriumil 
tegutsevatest partneritest ja 
sidusrühmadest, kellega on 
konsulteeritud;

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Õiglase ülemineku territoriaalsete 
kavade ettevalmistamisse ja rakendamisse 
kaasatakse asjaomased partnerid kooskõlas 
määruse (EL) [uus ühissätete määrus] 
artikliga [6].

3. Õiglase ülemineku territoriaalsete 
kavade ettevalmistamisse ja rakendamisse 
kaasatakse vastavalt alt üles 
lähenemisviisile asjaomased partnerid 
kooskõlas määruse (EL) [uus ühissätete 
määrus] artikliga [6] ja võimaluse korral 
asjaomased sidusrühmad käesoleva artikli 
lõikes 1 osutatud mõjutatud 
territooriumide geograafilisel tasandil.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Õiglase ülemineku territoriaalsed 
kavad peavad olema kooskõlas määruse 
(EL) [uus ühissätete määrus] artiklis [23] 
osutatud territoriaalsete strateegiatega, 
asjaomaste aruka spetsialiseerumise 
strateegiatega, riiklike energia- ja 
kliimakavadega ning Euroopa 
sotsiaalõiguste sambaga.

4. Õiglase ülemineku territoriaalsed 
kavad peavad olema kooskõlas määruse 
(EL) [uus ühissätete määrus] artiklis [23] 
osutatud territoriaalsete strateegiatega, 
asjaomaste aruka spetsialiseerumise 
strateegiatega, riiklike energia- ja 
kliimakavadega ning Euroopa 
sotsiaalõiguste sambaga, samuti 
kohustustega, mille liit on võtnud Pariisi 
kokkuleppe kohaselt, ja ÜRO kestliku 
arengu eesmärkidega. Õiglase ülemineku 
territoriaalsete kavadega tugevdatakse 
kohalikku majandust ning lühikesi 
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majandus- ja tarneahelaid.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teises lõigus osutatud vahehindamisel 
tuleb hinnata ka edusamme, mis on 
tehtud 2050. aastaks seatud nullilähedase 
heite eesmärgi ja 2030. aastaks seatud 
vahe-eesmärkide saavutamisel.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Väljundnäitajate baasväärtuseks 
võetakse null. 2024. aastaks seatud vahe-
eesmärgid ja 2029. aastaks seatud 
eesmärgid peavad olema kumulatiivsed. 
Kui komisjon on määruse (EL) [uus 
ühissätete määrus] artikli [14 lõike 2] 
kohaselt esitatud programmi muutmise 
taotluse heaks kiitnud, siis eesmärke enam 
ei muudeta.

2. Väljundnäitajate baasväärtuseks 
võetakse null. 2024. aastaks seatud vahe-
eesmärgid ja 2029. aastaks seatud 
eesmärgid peavad olema kumulatiivsed. 
Kui komisjon on määruse (EL) [uus 
ühissätete määrus] artikli [14 lõike 2] 
kohaselt esitatud programmi muutmise 
taotluse heaks kiitnud, võib eesmärke 
põhjendatud asjaolude korral muuta.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui komisjon järeldab programmi lõpliku 
tulemusaruande läbivaatamise põhjal, et 
vähemalt 65 % õiglase ülemineku fondi 
vahendite ühe või mitme väljund- või 
tulemusnäitaja jaoks kehtestatud 
eesmärgist ei ole saavutatud, võib ta teha 

Kui komisjon järeldab programmi lõpliku 
tulemusaruande läbivaatamise põhjal, et 
vähemalt 70 % õiglase ülemineku fondi 
vahendite ühe või mitme väljund- või 
tulemusnäitaja jaoks kehtestatud 
eesmärgist ei ole saavutatud, võib ta teha 
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määruse (EL) [uus ühissätete määrus] 
artikli [98] kohaselt finantskorrektsioone, 
vähendades õiglase ülemineku fondist 
asjaomasele prioriteedile antavat toetust 
võrdeliselt saavutustega.

määruse (EL) [uus ühissätete määrus] 
artikli [98] kohaselt finantskorrektsioone, 
vähendades õiglase ülemineku fondist 
asjaomasele prioriteedile antavat toetust 
võrdeliselt saavutustega.
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