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(17) Nagu komisjon oma teatises „Euroopa 
roheline kokkulepe“ märkis, hindas ta oma 
teatises „Euroopa 2030. aasta 
kliimaeesmärgi suurendamine: 
investeerimine kliimaneutraalsesse 
tulevikku meie inimeste hüvanguks“ 9 liidu 
2030. aasta kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise eesmärki põhjaliku 
mõjuhinnangu alusel, võttes arvesse 
komisjonile kooskõlas Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrusega (EL) 2018/1999 
esitatud lõimitud riiklike energia- ja 
kliimakavade analüüsi10. Pidades silmas 
2050. aasta kliimaneutraalsuse eesmärki, 
tuleks kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
2030. aastaks vähendada ja sidumist 
suurendada, et kasvuhoonegaaside 
netoheide, st heide pärast sidumise 
mahaarvamist, väheneks kogu majanduses 
ja liidusiseselt 2030. aastaks vähemalt 55 
%, võrreldes 1990. aasta tasemega. See 
uus liidu 2030. aasta kliimaeesmärk on 
järgnev eesmärk määruse (EL) 2018/1999 
artikli 2 punkti 11 tähenduses ja asendab 
seega kõnealuses punktis sätestatud kogu 
liitu hõlmava kasvuhoonegaaside heite 
2030. aasta eesmärgi. Lisaks peaks 
komisjon 30. juuniks 2021 hindama, kuidas 
oleks vaja muuta asjakohaseid liidu 

(17) Nagu komisjon oma teatises 
„Euroopa roheline kokkulepe“ märkis, 
hindas ta oma teatises „Euroopa 2030. 
aasta kliimaeesmärgi suurendamine: 
investeerimine kliimaneutraalsesse 
tulevikku meie inimeste hüvanguks“ 9 liidu 
2030. aasta kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise eesmärki põhjaliku 
mõjuhinnangu alusel, võttes arvesse 
komisjonile kooskõlas Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrusega (EL) 2018/1999 
esitatud lõimitud riiklike energia- ja 
kliimakavade analüüsi10. Pidades silmas 
2050. aasta kliimaneutraalsuse eesmärki, 
tuleks kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
2030. aastaks vähendada ja sidumist 
suurendada, et kasvuhoonegaaside 
netoheide, st heide pärast sidumise 
mahaarvamist, väheneks kogu majanduses 
ja liidusiseselt nii, et CO2-neutraalsusele 
ülemineku negatiivse sotsiaal-
majandusliku mõjuga tegeletakse kiiresti 
ja ammendavalt ning täielikus kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 
194. See uus liidu 2030. aasta 
kliimaeesmärk on järgnev eesmärk 
määruse (EL) 2018/1999 artikli 2 punkti 11 
tähenduses ja asendab seega kõnealuses 
punktis sätestatud kogu liitu hõlmava 



AM\1214809ET.docx PE658.338v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

õigusakte, millega rakendatakse 2030. 
aasta kliimaeesmärki, et saavutada selline 
heitkoguste netovähenemine.

kasvuhoonegaaside heite 2030. aasta 
eesmärgi. Lisaks peaks komisjon 
30. juuniks 2021 vajaduse korral hindama, 
kuidas oleks vaja muuta asjakohaseid liidu 
õigusakte, millega hakatakse seda 
eesmärki ellu viima, et heitkoguste 
netoheide nii palju väheneks.

______________ ______________
9 COM(2020) 562. 9 COM(2020) 562.

10 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).   

10 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).   
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Käesolevas määruses sätestatakse Pariisi 
kokkuleppe artikli 2 kohase pikaajalise 
temperatuurieesmärgi täitmiseks siduv 
eesmärk saavutada liidus 2050. aastaks 
kliimaneutraalsus ning esitatakse raamistik 
Pariisi kokkuleppe artikli 7 kohase 
ülemaailmse kliimamuutuste mõjuga 
kohanemise eesmärgi täitmisel edu 
saavutamiseks. Samuti sätestatakse selles 
kogu liitu hõlmav siduv eesmärk 
vähendada 2030. aastaks 
kasvuhoonegaaside netoheidet.

Käesolevas määruses sätestatakse Pariisi 
kokkuleppe artikli 2 kohase pikaajalise 
temperatuurieesmärgi täitmiseks siduv 
eesmärk saavutada liidus 2050. aastaks 
kliimaneutraalsus ning esitatakse raamistik 
Pariisi kokkuleppe artikli 7 kohase 
ülemaailmse kliimamuutuste mõjuga 
kohanemise eesmärgi täitmisel edu 
saavutamiseks, võttes samal ajal arvesse 
tööjõu õiglase ümberpaigutamise 
vajadust, lähtudes sellest, et tootmissektori 
kestlikkuse ja uuendustega on võimalik 
peamistes turusegmentides edendada 
Euroopa tööstuse tugevaid külgi ning 
seega suurendada tööturu ohutust ja 
kvaliteetsete töökohtade kättesaadavust. 
Samuti sätestatakse selles kogu liitu 
hõlmav siduv eesmärk vähendada 2030. 
aastaks kasvuhoonegaaside netoheidet. 
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Artikkel 2a Artikkel 2a

2030. aasta kliimaeesmärk 2030. aasta kliimaeesmärk

1. Artikli 2 lõikes 1 sätestatud 
kliimaneutraalsuse eesmärgi 
saavutamiseks on liidu siduv 2030. aasta 
kliimaeesmärk vähendada 
kasvuhoonegaaside netoheidet (heide 
pärast sidumise mahaarvamist) 2030. 
aastaks vähemalt 55 % võrreldes 1990. 
aasta tasemega.

1. Komisjon esitab Euroopa 
Ülemkogu otsuse alusel liidu 2030. aasta 
siduva kliimaeesmärgi kohta uue 
ettepaneku. 

2. Komisjon vaatab 30. juuniks 2021 
läbi asjakohased liidu õigusaktid, et oleks 
võimalik saavutada käesoleva artikli lõikes 
1 sätestatud eesmärk ja artikli 2 lõikes 1 
sätestatud kliimaneutraalsuse eesmärk, 
ning kaalub kooskõlas aluslepingutega 
vajalike meetmete võtmist, sealhulgas 
seadusandlike ettepanekute vastuvõtmist.

2. Komisjon hindab 30. juuniks 2021 
vajaduse korral, kuidas tuleks muuta 
õigusakte, millega hakatakse liidu 
2030. aasta eesmärki ellu viima, et oleks 
võimalik saavutada käesoleva artikli lõikes 
1 sätestatud eesmärk ja artikli 2 lõikes 1 
sätestatud kliimaneutraalsuse eesmärk. 
Hinnangu alusel koostab komisjon 
strateegia, milles kirjeldatakse 
üksikasjalikult meetmeid, millega tuleb 
liidu tasandil tagada, et kliimaneutraalse 
liidu majanduse saavutamiseks vajalike 
investeeringute soodustamiseks võetakse 
kasutusele asjakohased vahendid. 
Strateegias vaadatakse ühtlasi läbi 
väiksema sissetulekuga liikmesriikidele 
mõeldud kompenseerimismehhanismid ja 
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selgitatakse kõrgema kliimaeesmärgiga 
seotud suuremat sotsiaal-majanduslikku 
koormust.

Or. en


