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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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 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.

Lisaks vaatab komisjon läbi asjakohased 
liidu õigusaktid tagamaks, et käesoleva 
artikli lõikes 1 sätestatud eesmärk ja 
artikli 2 lõikes 1 sätestatud 
kliimaneutraalsuse eesmärk saavutatakse 
nii, et Euroopa äriühingutel ja 
üleminekujärgus tööstusharudel on 
võrdsed võimalused, kaitstes seeläbi 
töökohti ja investeeringuid liidus. Selleks 
vaatab ta läbi ja vajaduse korral muudab 
eelkõige oma riigihankeid ja ühinemisi 
käsitlevaid õigusakte, tööstusstrateegiat ja 
riigiabi käsitlevaid eeskirju.
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3. Komisjon tugineb lõikes 2 
osutatud ettepanekuid tehes põhjalikule 
mõjuhinnangule, mis hõlmab 
keskkonnaalast, majanduslikku ja 
sotsiaalset mõju, kajastab COVID-19 
järgset majandusolukorda ning pöörab 
erilist tähelepanu sektorite heite 
vähendamise ja selle kõrvaldamise 
võimalustele ning Brexiti mõjule liidu 
heitkogustele. Komisjon hindab artikli 2a 
lõikes 1 sätestatud liidu 2030. aasta 
eesmärki rakendavate liidu õigusaktide 
muutmise kumulatiivset mõju eri 
tööstussektoritele.
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4. Lõikes 2 osutatud ettepanekute 
tegemisel võtab komisjon arvesse vajadust 
tagada kõigi jaoks õiglane ja sotsiaalselt 
õiglane üleminek, liidu majanduse 
konkurentsivõimet, eelkõige VKEde ja 
süsinikdioksiidi lekkest kõige rohkem 
mõjutatud sektorite puhul, ning parimaid 
kättesaadavaid, kulutõhusaid, ohutuid ja 
laiendatavaid tehnoloogiad, järgides 
tehnoloogilise neutraalsuse põhimõtet ja 
vältides võimalikku seotuse efekti; 
energiasäästu potentsiaali, 
energiatõhususe esikohale seadmise 
põhimõtet, energia taskukohasust, 
energiaostuvõimetuse vähendamist ja 
varustuskindlust; samuti kasu, mida 
annab aktiivne ja säästev 
metsamajandamine ja metsastamine, 
kliimatõhusad põllumajandussüsteemid ja 
huumuse rajamise toetamine, näiteks 
tänu rohumaade tugevamale toetamisele.
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5. Kui komisjon teeb lõikes 2 
osutatud ettepanekuid 2030. aasta kliima- 
ja energiaalaste õigusaktide 
läbivaatamiseks, tagab ta kulutõhusa ja 
õiglase tasakaalu heitkogustega 
kauplemise süsteemi ja jõupingutuste 
jagamise vahel, samuti riiklike 
eesmärkide vahel jõupingutuste jagamise 
sektoris, ega lisa mingil juhul iga 
liikmesriigi jaoks lihtsalt täiendavat 
jõupingutust, mis vastab 15 % suuremale 
ambitsioonikusele. Komisjon hindab, 
millist mõju avaldaks rohkemate Euroopa 
meetmete kehtestamine, mis võiksid 
täiendada olemasolevaid meetmeid, 
näiteks turupõhised meetmed, mis 
hõlmavad tugevat 
solidaarsusmehhanismi.
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Artikkel 2b
Komisjon sätestab, kuidas rahvusvaheliste 
turumehhanismide kasutamine saab 
aidata kaasa eesmärkide kulutõhusale 
saavutamisele väljaspool liitu ja 
liikmesriike, ilma et see motiveeriks 
kolmandaid riike oma riiklikult 
kindlaksmääratud panuseid mitte 
suurendama või Pariisi kokkuleppest 
taganema. Vähim arenenud riikides ja 
valitud arengumaades elluviidavate 
projektide panus loob olukorra, millest 
võidavad kõik, tagades, et riigid 
saavutavad liidu ja liikmesriikide 
eesmärgid ning neid võetakse arvesse. 
Samal ajal täidetakse kõrgeimaid 
kvaliteedistandardeid, nagu 
keskkonnaalane terviklikkus ja 
täiendavus, välditakse rangelt 
topeltarvestust ja lisatakse selged 
dokumendid.
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4b. Hiljemalt 31. oktoobriks 2023 ja 
seejärel iga kahe aasta tagant hindab 
komisjon koos määruse (EL) 2018/1999 
artikli 29 lõikes 5 sätestatud hindamisega 
käesoleva õigusakti sotsiaalset ja 
majanduslikku mõju, sealhulgas – kuid 
mitte ainult – mõju, mis on seotud 
tööhõivega ja taskukohasusega 
kodumajapidamistele, eelkõige 
haavatavatele kodumajapidamistele, keda 
kütuse- ja elektrihinna tõus eriti mõjutab. 
Meetmete rakendamist hinnates hindab 
komisjon lisaks ka COVID-19 pandeemia 
majanduslikku mõju ning Brexiti mõju. 
Euroopa Komisjoni asepresident, kes 
vastutab Euroopa rohelise kokkuleppe 
eest, ilmub Euroopa Parlamendi taotlusel 
vähemalt kord aastas vastutava komisjoni 
ette, et esitada need hinnangud ja nende 
kohta aru anda. 
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