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tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.
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õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab 
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus õiglase 
ülemineku mehhanismi raames loodava avaliku sektori laenurahastu kohta
(COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2020)0453),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 175 
kolmandat lõiku ja artikli 322 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa 
Parlamendile (C9-0153/2020),

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

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 18. septembri 2020. aasta 
arvamust1,

– pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

– võttes arvesse kontrollikoja 30. septembri 2020. aasta arvamust2,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse eelarvekomisjoni ning majandus- ja rahanduskomisjoni ühisarutelusid 
vastavalt kodukorra artiklile 58,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni, tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ning regionaalarengukomisjoni arvamusi,

– võttes arvesse eelarvekomisjoni ning majandus- ja rahanduskomisjoni raportit 
(A9-0195/2020),

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.

1 [ELT C 0, 0.0.0000, lk 0. / Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata]
2 [ELT C 0, 0.0.0000, lk 0. / Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata]
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Muudatusettepanek 1

EUROOPA PARLAMENDI MUUDATUSED*

komisjoni ettepanekule 

---------------------------------------------------------

2020/0100 (COD)

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS

õiglase ülemineku mehhanismi raames loodava avaliku sektori laenurahastu kohta

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 175 kolmandat lõiku ja 
artikli 322 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust3, 

võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust4,

võttes arvesse kontrollikoja arvamust, 

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

(1) Komisjon võttis 11. detsembril 2019 vastu teatise Euroopa rohelise kokkuleppe kohta5, 
milles on esitatud Euroopa uue majanduskasvu poliitika tegevuskava ning ulatuslikud 
kliimamuutustega võitlemise ja keskkonna kaitsmise alased eesmärgid. Kooskõlas 
eesmärgiga saavutada liidu uued 2030. aasta kliima- ja energiaeesmärgid, mis on 
sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) .../... [millega 
kehtestatakse kliimaneutraalsuse saavutamise raamistik ja muudetakse 
määrust (EL) 2018/1999 (Euroopa kliimaseadus)], ning hiljemalt 2050. aastaks liidu 
kliimaneutraalsus tõhusal ja õiglasel viisil, püüeldes samal ajal sotsiaal-majandusliku 
kestlikkuse poole, anti Euroopa rohelises kokkuleppes teada kavatsusest luua õiglase 
ülemineku mehhanism, et tagada rahalised vahendid ja teadmised 

* Muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on tähistatud 
sümboliga ▌.
3 ELT C , , lk .
4 ELT C , , lk .
5 COM(2019) 640 final.
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kliimaprobleemidega toimetulekuks, seejuures kedagi kõrvale jätmata. Kliimamuutuste 
ja keskkonnaseisundi halvenemise negatiivne mõju ohustab enim just kõige 
haavatavamaid piirkondi ja inimesi. Samal ajal nõuab ülemineku juhtimine olulisi 
struktuurimuutusi nii piirkondlikul kui ka riikide tasandil. Et üleminek oleks edukas, 
tuleks sellega vähendada ebavõrdsust ja tekitada tööhõive netomõju, mis väljendub 
uutes kvaliteetsetes töökohtades, ning see peaks olema kõigi jaoks õiglane ja 
sotsiaalselt vastuvõetav. Projektid peaksid olema kooskõlas liidu aluslepingust 
tulenevate põhiväärtustega, Pariisi kokkuleppega ning liidu kliimaneutraalsuse ja 
bioloogilise mitmekesisuse eesmärgiga ning toetusesaajad peaksid neid kõiki järgima.

(1a) Liidu kliimaeesmärkide saavutamiseks tuleb tegeleda nii probleemiga, mis seisneb 
selles, et liidus ei toimu kliimameetmete valdkonnas üleminek ühesuguse kiirusega, 
kui ka ohuga, et piirkondadevahelised sotsiaal-majanduslikud erinevused 
suurenevad ning potentsiaalselt kahjulikku mõju tundvate sotsiaalsete rühmade 
rahulolematus kasvab. Äärmiselt oluline on keskenduda jõupingutustes majanduse 
ümberkorraldamisele ja asjakohaste piirkondade, näiteks söekaevanduspiirkondade 
taaselustamisele, mitte loota töötajate liikuvusele ning riskida tervete piirkondade 
stagneerumise ja rahvastikukaoga. Selleks et säilitada sidusus ülemineku eesmärkide 
ning liidu prioriteetide ja sihtide vahel, näiteks töökohtade loomine ning vaesuse ja 
ebavõrdsuse vähendamine, tuleks tõhusalt toetada kohaliku majanduse 
mitmekesistamist usaldusväärsete investeeringute abil ja kestliku tööhõive loomist, et 
tagada üleminekust mõjutatud sektorite töötajate naasmine kohalikule tööturule. 

 (2) Komisjon võttis 14. jaanuaril 2020 vastu Euroopa rohelise kokkuleppe 
investeerimiskava käsitleva teatise6, kehtestades sellega õiglase ülemineku mehhanismi, 
milles keskendutakse piirkondadele, inimestele ja sektoritele, mida üleminek praegu 
kõige rohkem mõjutab, võttes arvesse nende sõltuvust fossiilkütustest, sealhulgas söest, 
turbast ja põlevkivist, või suure kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tööstusprotsessidest, kuid mille suutlikkus vajalikke investeeringud rahastada on 
väiksem. Need piirkonnad ja sektorid on määruse (EL) .../... [õiglase ülemineku fondi 
määrus] artikli 7 kohaselt koostatud ja komisjoni poolt heaks kiidetud õiglase 
ülemineku territoriaalses kavas komisjoni ja liikmesriikide poolt kindlaks määratud 
piirkonnad ja sektorid. Õiglase ülemineku mehhanism koosneb kolmest sambast: 
õiglase ülemineku fond, mida rakendatakse jagatud eelarve täitmise raames, InvestEU 
sihtotstarbeline õiglase ülemineku kava ja avaliku sektori laenurahastu, mille eesmärk 
on kaasata asjakohastesse piirkondadesse lisainvesteeringuid. Kõik kolm sammast 
täiendavad üksteist rohelise kokkuleppe rakendamise toetamisel ning nende raames 
tegeletakse majanduslike, sotsiaalsete ja piirkondlike probleemide ja võimalustega, 
mis on seotud üleminekuga kestlikule, kliimaneutraalsele ja kliimamuutustele 
vastupanuvõimelisele ning ressursitõhusale ringmajandusele hiljemalt 2050. aastaks.

(3) Komisjon võttis õiglase ülemineku fondi loomise ettepaneku vastu 14. jaanuaril 20207. 
Fondi paremaks kavandamiseks ja rakendamiseks tuleb vastu võtta õiglase ülemineku 
territoriaalsed kavad, milles sätestatakse üleminekuprotsessi põhietapid ja ajakava, et 
saavutada liidu 2030. aasta kliimaeesmärgid ja hiljemalt 2050. aastaks ka 
kliimaneutraalne majandus, jätmata kedagi kõrvale, ning milles määratakse kindlaks 
territooriumid, mida üleminek kliimaneutraalsele majandusele mõjutab kõige 

6 COM(2020) 21 final.
7 COM(2020) 22 final.
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negatiivsemalt ja millel on väiksem suutlikkus üleminekuprobleemidega toime tulla. 
Õiglase ülemineku territoriaalsete kavade ettevalmistamisel, rakendamisel, 
järelevalves ja hindamisel kohaldatakse partnerluse põhimõtet, millele on osutatud 
määruse (EL) .../... [õiglase ülemineku fondi määrus] artiklis [7].

(3a) Avalikul sektoril on liidu kliimaneutraalsele majandusele ülemineku edendamise 
protsessis eriline koht. Tuleb tunnistada, et kliimaneutraalse majanduse 
komponentide (näiteks taastuvad energiaallikad ja ulatuslikum vähese CO2 heitega 
areng, valdkondadevaheline innovatsioon ja sotsiaalsed investeeringud) väärtus ei 
piirdu lühiajalise finantstuluga ning seetõttu tuleb neid erinevalt käsitleda. Avaliku 
sektori üks olulisi ülesandeid on sekkuda turutõrgete tekkimise korral. 

(4) Tuleks ette näha avaliku sektori laenurahastu (edaspidi „rahastu“). See on õiglase 
ülemineku mehhanismi kolmas sammas, mille kaudu toetatakse avaliku sektori asutusi 
investeeringute tegemisel. Sellised investeeringud peaksid vastama arenguvajadustele, 
mis tulenevad komisjoni poolt pärast kõigi piirkondliku tasandi asjaomaste 
sidusrühmadega sisulist konsulteerimist heaks kiidetud õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades kirjeldatud sotsiaalsetest ja majanduslikest 
üleminekuprobleemidest, aitama kaasa Euroopa rohelise kokkuleppe ja Euroopa 
sotsiaalõiguste samba eesmärkide saavutamisele ning olema kooskõlas eesmärgiga 
saavutada liidus kliimaneutraalsus hiljemalt 2050. aastaks. Kavandatavates 
toetusmeetmetes tuleks asjakohasel juhul arvesse võtta Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) 2020/8528 [taksonoomiamäärus] eesmärke ja kriteeriume 
ning need peaksid täiendama õiglase ülemineku mehhanismi kahe ülejäänud samba 
raames toetatavaid meetmeteid ja tagama nendega sünergia loomise, et kindlustada 
kõigi kolme samba puhul samade eesmärkide poole püüdlemine. Komisjon peaks 
pidevalt jälgima kolme samba vastastikust täiendavust ja püüdma võimaluse korral 
luua sünergiat. Rahastust peaks olema õigus toetust saada ka sektoritel ja 
piirkondadel, mida kliimapööre eriti mõjutab, kuid mida esimene sammas sihipäraselt 
ei hõlma. Rahastust ei tohiks toetust saada investeeringud, mis ei ole liidu kliima- ja 
keskkonnaeesmärkide saavutamisega kooskõlas.

(4a) COVID-19 kriisi häiriv majanduslik ja sotsiaalne mõju on vähendanud avaliku ja 
erasektori investeerimissuutlikkust ning piiranud seega rahalisi vahendeid, mida on 
üleminekuks kliimaneutraalsele ja ressursitõhusale liidule väga vaja. Seetõttu peaks 
rahastu aitama taasterahastu „NextGenerationEU“ raames seda puudujääki 
vähendada ja võimaldama liikmesriikidel teha vajalikke investeeringuid, millega 
toetada liidu pikaajaliste kestlikkusprioriteetide saavutamist. 

(5) Selleks et suurendada üleminekust mõjutatud territooriumide piirkondlikku 
ühtekuuluvust ja majanduslikku mitmekesisust, peaks rahastu hõlmama suurt hulka 
kestlikke investeeringuid, tingimusel et need aitavad kaasa arenguvajaduste 
rahuldamisele üleminekul liidu uute 2030. aasta kliima- ja energiaeesmärkidele, mis 
on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) .../... [millega 
kehtestatakse kliimaneutraalsuse saavutamise raamistik ja muudetakse 
määrust (EL) 2018/1999 (Euroopa kliimaseadus)], ning kliima- ja CO2-neutraalsele 
ringmajandusele hiljemalt 2050. aastaks, nagu on kirjeldatud õiglase ülemineku 

8 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).
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territoriaalsetes kavades. Toetatavad investeeringud ei tohiks hõlmata ühtki tegevust, 
mis on määruse (EL) .../... [õiglase ülemineku fondi määrus] artikli [5] alusel välja 
jäetud, ja võivad hõlmata energia- ja transpordisektori, tööstuse ja hoonete CO2 heite 
vähendamist, üleminekuetapis olevate söepiirkondade kestlikke kaugküttevõrke, 
keskkonnahoidlikku ja kestlikku liikuvust, investeeringuid keskkonnahoidlikesse ja 
kestlikesse teadusuuringutesse, innovatsiooni ja digitaliseerimistegevusse, 
sh ülikoolides ja avaliku sektori uurimisinstituutides, kõrgetasemelise ja turuvalmis 
tehnoloogia siirde edendamist, investeeringuid digitaliseerimisse, digitaalsesse 
innovatsiooni ja digitaalsesse ühendatusesse, sh digitaalsesse ja 
täppispõllumajandusse, aruka jäätmekäitluse keskkonnataristut, puhast ja ohutut 
joogivett, kanalisatsiooni, taskukohase ja taastuvenergia jaoks puhta tehnoloogia 
kasutuselevõttu, samuti puhta vesiniku, biogaasi ja biometaani kasutuselevõttu 
kestliku kättesaadavuse piires, energiatõhususe ja -integratsiooni meetmeid, 
sealhulgas hoonete renoveerimist ja ümberehitamist, linnade uuendamist ja 
taaselustamist, ringmajandusele ülemineku toetamist, maapinna korrastamist ja 
ökosüsteemi taastamist ning nende saastest puhastamist, bioloogilise mitmekesisuse ja 
looduslike elupaikade kaitset ja taastamist, kui need ei lange Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis 191 osutatud põhimõtte „saastaja maksab“ kohase 
keskkonnakahjustuse heastamise kohustuse alla, ning töötajate täiendus- ja 
ümberõpet, uute oskuste arendamist ja koolitust, milles keskendutakse soolisele 
võrdõiguslikkusele, investeeringuid hooldusrajatistesse ning töökohtade ja sotsiaalse 
taristu, sealhulgas hooldusrajatiste ja sotsiaaleluruumide loomist. Taristu arendamine 
võib hõlmata ka lahendusi, mis suurendavad selle vastupidavust 
keskkonnakatastroofidele, eelkõige sellistele katastroofidele, mida süvendavad 
kliimamuutused, näiteks üleujutustele, metsatulekahjudele ja muutuvatele 
ilmastikutingimustele. Eelkõige suurte üleminekuvajadustega territooriumide puhul 
tuleks eelistada terviklikku investeerimiskäsitlust. Samuti võiks toetada muudesse 
sektoritesse tehtavaid investeeringuid, kui need investeeringud on kooskõlas 
vastuvõetud õiglase ülemineku territoriaalsete kavadega. Toetades investeeringuid, mis 
ei tooda piisavat tulu, on rahastu eesmärk anda avaliku sektori asutustele lisavahendeid, 
mis on vajalikud kliimapöördega kohanemisest tulenevate territoriaalsete, sotsiaalsete, 
majanduslike ja keskkonnaalaste probleemide lahendamiseks. Selliste rahastu raames 
toetuskõlblike suure positiivse keskkonnamõjuga investeeringute kindlakstegemiseks ja 
hindamiseks, mis võivad aidata oluliselt kaasa liidu kliima- ja energiaeesmärkide 
saavutamisele ning bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele ning mille puhul 
järgitakse ka põhimõtet „ära tekita kahju“, peaks komisjon võtma arvesse ELi 
keskkonnasäästliku majandustegevuse taksonoomiat. Selliste investeeringutega seoses 
on võimalik saada tehnilist ja haldusabi.

(5a) Rahastu eesmärke tuleks ellu viia kestliku arengu raames ning seejuures peaks liit 
edendama Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 11 ja artikli 191 lõikes 1 
sätestatud keskkonna säilitamise, kaitsmise ja selle kvaliteedi parandamise eesmärke, 
võttes arvesse põhimõtet „saastaja maksab“ ja Pariisi kokkuleppes kokku lepitud 
kohustusi.

(5b) Rahastu rakendamisel tuleks järgida Euroopa Liidu lepingu artiklis 3 ja Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklis 10 sätestatud horisontaalseid põhimõtteid, sealhulgas 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtet, võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat. Liikmesriigid peaksid 
täitma ka ÜRO lapse õiguste konventsioonis ja ÜRO puuetega inimeste õiguste 
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konventsioonis sätestatud kohustusi ning tagama ligipääsetavuse kooskõlas selle 
artikliga 9 ja vastavalt liidu õigusele, millega ühtlustatakse toodete ja teenuste 
ligipääsetavuse nõuded. Rahastust ei tohiks toetada meetmeid, mis aitavad kaasa mis 
tahes kujul segregatsioonile või tõrjumisele, ega taristut, mis ei ole puuetega inimeste 
jaoks ligipääsetav. Liikmesriigid ja komisjon peaksid püüdma kaotada ebavõrdsuse 
ning edendada naiste ja meeste võrdõiguslikkust ning integreerida soolist perspektiivi, 
samuti võidelda soo, rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse või veendumuste, 
puude, vanuse või seksuaalse sättumuse alusel toimuva diskrimineerimise vastu. 
Komisjonil peaks olema õigus lükata tagasi taotlused, mis ei ole kooskõlas liidu 
põhiväärtuste ega põhiõigustega, sealhulgas diskrimineerimiskeelu ja võrdsete 
võimaluste põhimõttega.

(5c) Liikmesriigid ja komisjon peaksid tagama, et rahastu rakendamisega aidatakse 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 8 kaasa naiste ja meeste 
võrdõiguslikkuse austamisele ja edendamisele, ebavõrdsuse kaotamisele, soolise 
võrdõiguslikkuse edendamisele ning soolise perspektiivi integreerimisele. Võttes 
arvesse üleminekuprotsessi ja kliimamuutuste ebaproportsionaalset mõju naistele, on 
oluline, et soolise võrdõiguslikkuse eesmärke võetakse rahastu ettevalmistamise, 
järelevalve, rakendamise ja hindamise kõikides mõõtmetes ja etappides arvesse 
õigeaegselt ja järjepidevalt. Seetõttu peaks soolise mõju hindamisest, sooteadlikust 
eelarvestamisest ja tulemuste jälgimisest soolisest perspektiivist saama programmitöö 
tsükli osa.

(5d) Kliimaneutraalsusele üleminek pakub ka uusi majanduslikke võimalusi. Taastuvatel 
energiaallikatel põhinevale majandusele üleminekul on märkimisväärne töökohtade 
loomise alane potentsiaal, mille nõuetekohase ärakasutamise korral on võimalik 
saavutada praegu fossiilkütustest sõltuvates piirkondades kõrge tööhõive tase. 
Taastuvenergiale üleminek võib võimaldada kohalikel kogukondadel saada 
energiasüsteemi ümberkujundamises aktiivseteks osalejateks ja omanikeks ning 
minna ühe tööstusharu mudelilt üle mitut tööstusharu hõlmavale mudelile. Eelkõige 
võib endiste kaevanduste ümberkujundamine taastuvenergia tootmise ja salvestamise 
kohtadeks ning taastuvenergiataristu ehitamine tuua sellistel kaevandusaladel või 
nende naaberpiirkondades kogukonna jaoks kaasa keskkonnahoidlike töökohtade 
loomise. Lisaks võib ümberkujundamine aidata suurendada energiajulgeolekut ja 
energiaalast vastupanuvõimet, tuginedes detsentraliseeritud energiasüsteemi 
mudelile.

(6) Käesoleva määruse suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 322 kohaselt vastu võetud horisontaalseid 
finantsreegleid. Need reeglid on sätestatud finantsmääruses ja neis määratakse kindlaks 
eelkõige menetlus eelarve kehtestamiseks ja täitmiseks toetuste, hangete, auhindade ja 
eelarve kaudse täitmise teel ning nähakse ette finantsjuhtimises osalejate vastutuse 
kontroll. Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 322 alusel vastu võetud reeglid 
käsitlevad ka liidu eelarve kaitsmist, kui liikmesriikides on üldisi puudusi õigusriigi 
toimimises, kuna õigusriigi põhimõtte järgimine on usaldusväärse finantsjuhtimise ja 
tulemusliku ELi-poolse rahastamise oluline eeltingimus. Kui mõnes liikmesriigis 
rikutakse põhiväärtusi ja seetõttu tuleb liidu eelarve kaitsmiseks võtta meetmeid, 
peaks komisjon püüdma pakkuda asjaomastele piirkondadele ülemineku otsetoetust 
ning kokkuleppel Euroopa Parlamendi ja nõukoguga peaks ta ajutiselt haldama 
vahendeid koos vahendite saajatega.
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(7) Rahastust tuleks anda toetust liidu toetuse vormis koos rahastamispartneri antud 
laenudega. Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, 
Euratom) 2018/10469 (edaspidi „finantsmäärus“) artiklile 125 peaks toetuskomponendi 
jaoks kavandatud rahastamispakett, mida komisjon rakendab otsese eelarve täitmise 
raames, olema kuludega sidumata rahastamise vormis. Selline rahastamise vorm peaks 
õhutama projektiarendajaid rahastu eesmärkide saavutamises osalema ja sellele tõhusal 
viisil kaasa aitama, võttes arvesse laenu suurust. Laenukomponendi peaks tagama 
Euroopa Investeerimispank (edaspidi „EIP“). Rahastut võib laiendada ka teistele 
laenukomponenti pakkuvatele rahastamispartneritele, kui toetuskomponendi jaoks on 
olemas lisavahendid või kui seda on vaja nõuetekohaseks rakendamiseks.

(7a) COVID-19 pandeemia on suurendanud õiglase ülemineku mehhanismi tähtsust 
seoses vajadusega taastada kliimapöördest enim mõjutatud piirkondade majandus. 
Arvestades kliimapöörde ja kestliku majanduskasvu vastastikust sõltuvust, tuleb 
rahastu raames näha ette piisavad vahendid selleks, et tegeleda liidus 2050. aastaks 
kliimaneutraalsele majandusele üleminekuga seotud probleemidega, mis on 
COVID-19 pandeemia tõttu süvenenud. 

(8) Rahastu [1 760 000 000] euro suurust toetuskomponenti rahastatakse eeldatavalt liidu 
eelarvest kooskõlas [uue mitmeaastase finantsraamistiku ettepanekuga] ja see peaks 
olema Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta 
institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning 
usaldusväärse finantsjuhtimise kohta)10 punkti 17 tähenduses lähtesumma, mis on 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule iga-aastase eelarvemenetluse käigus peamiseks 
juhiseks. ▌▌ ▌ 

(12) Samuti tuleks ette näha vahendid nõustamistoetuseks, et edendada projektide 
ettevalmistamist, arendamist ja rakendamist, sealhulgas taotluse esitamise etapis.

(13) Tagamaks, et kõikidele liikmesriikidele antakse võimalus kasutada toetuskomponenti 
võimalikult kõrgel määral, ning tunnistades, et üleminek võib rahaliselt ja sotsiaalselt 
mõjutada kõige rohkem just üleminekupiirkondi, tuleks luua mehhanism, et kehtestada 
sihtotstarbelised riiklikud eraldised, millest tuleb esimeses etapis kinni pidada, lähtudes 
õiglase ülemineku fondi määruses kavandatud jaotamispõhimõttest. Arvesse tuleks 
võtta määruse (EL) .../... [uus ühissätete määrus] artikli [102 lõikes 2] osutatud 
vähem arenenud piirkondade vajadusi. Kuid selleks, et viia see eesmärk kooskõlla 
vajadusega optimeerida rahastu ja selle rakendamise majanduslikku mõju, ei tohiks 
selliseid riiklikke eraldisi pärast mitmeaastast finantsraamistikku 2021–2027 enam 
ette näha. Pärast seda tuleks toetuskomponendi jaoks ette nähtud, ülejäänud vahendid 
eraldada ilma eelnevalt kindlaks määratud riikliku eraldiseta ja konkurentsipõhiselt liidu 
tasandil, tagades samal ajal investeeringute prognoositavuse ning järgides 
vajadusepõhist ja õiglast piirkondlikku lähenemist ning edendades majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, pöörates erilist tähelepanu nendele 
territooriumidele, mida kliimapööre kõige rohkem mõjutab. Vahehindamise aruanne 
tuleks avaldada 1. jaanuariks 2024, et sellest saaks lähtuda ülejäänud vahendite 
jaotamisel.

9 Määrus (EL, Euratom) 2018/1046.
10 ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32013Q1220(01).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32013Q1220(01)
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(14) Tööprogrammis ja konkursikutses tuleks sätestada toetuskõlblikkuse eritingimused ja 
toetuse andmise prioriseerimise kriteeriumid juhuks, kui nõudlus ületab riiklike 
eraldiste raames eraldatavaid rahalisi vahendeid. Toetuskõlblikkuse tingimuste ja 
toetuse andmise prioriseerimise kriteeriumide puhul tuleks arvesse võtta asjakohaseid 
kriteeriume, mis on kehtestatud ELi kestlike investeeringute taksonoomia ja 
põhimõtte „ei kahjusta oluliselt“ raames, projekti suutlikkust täita õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades kirjeldatud eesmärke ja arenguvajadusi, panust 
kliimapöördesse, toetust taotleva avaliku sektori asutuse poolt sellise kava võimalikku 
vastuvõtmist, milles nähakse ette kõigi fossiilkütuste järkjärguline kasutuselt 
kõrvaldamine Pariisi kokkuleppe eesmärkidega kooskõlas oleva ajavahemiku 
jooksul, panust liidu 2030. aasta kliima- ja energiaeesmärkide saavutamisse ning 
kliimaneutraalsuse saavutamisse 2050. aastaks, projekti kulutasuvust, üldisi 
eesmärke edendada majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust ning 
käsitleda majanduslikke ja sotsiaalseid kulusid, mis kaasnevad liidus hiljemalt 
2050. aastaks kliimaneutraalsele majandusele üleminekuga, tagades samas, et kedagi 
ei jäeta kõrvale, ning toetuskomponendi rolli projektide taskukohasuse tagamisel. 
Komisjon peaks tagama, et tööprogrammis võetakse arvesse ja edendatakse soolist 
võrdõiguslikkust ja soolise perspektiivi integreerimist. Käesoleva määrusega 
kehtestatud liidu toetus tuleks seega teha kättesaadavaks ainult neile liikmesriikidele, 
kes on vastu võtnud vähemalt ühe õiglase ülemineku territoriaalse kava. Liikmesriikide 
esitatud õiglase ülemineku territoriaalseid kavasid võetakse arvesse ka tööprogrammis 
ja konkursikutsetes, et tagada mehhanismi eri sammaste ülene sidusus ja järjepidevus. 

(14a) Liidu eelarve kaitsmiseks ja liidu väärtuste austamiseks peaksid liikmesriigid järgima 
õigusriigi põhimõtet. Kui õigusriigi toimimises esineb üldisi puudusi, võib maksed ja 
kulukohustused peatada, rahastamist vähendada ja uute kohustuste võtmise keelata 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega liidu eelarve kaitsmise kohta, 
juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises.

(14a) Sihtotstarbeliselt ja komisjoni heakskiidu saamise korral võib rahastust toetust anda 
piirkondadele, kus kliimamuutustega võitlemise meetmete tõttu valitseb ettenägematu 
ettevõtluskriis, ning teha seda eesmärgiga reageerida asjakohaselt kriisiolukordadele, 
mis võivad ülemineku raames tekkida. Eesmärk on tagada, et piirkonnad võivad 
toetust saada ka siis, kui neid ei ole eelnevalt mõjutatud piirkondadena kindlaks 
määratud.

(15) Rahastust tuleks toetust anda ainult projektidele, mille raames käsitletakse 
majanduslikke ja sotsiaalseid kulusid, mis kaasnevad liidus 2050. aastaks 
kliimaneutraalsele majandusele üleminekuga, ning mis ei tooda piisavat omatulu ega 
saavuta ilma liidu eelarvest antava toetuskomponendita projekti rahastamist samas 
ulatuses või sama aja jooksul ning mis ei oleks seetõttu ilma rahastust antava liidu 
rahalise toetuseta elluviidavad. Omatulu peaks vastama tulule (välja arvatud 
eelarveülekanded), mis on saadud otseselt projekti raames toimunud tegevusest, näiteks 
müügist, tasudest või maksudest, ning olemasolevate varade täiustamise tulemusel 
tekkinud lisakokkuhoiust.

(15a) Rahastust toetust saavate projektide puhul tuleks püüda säilitada rahaline tasuvus 
kogu nende eluea jooksul. Komisjon peaks koostöös toetusesaajate ja 
rahastamispartneritega pidevalt jälgima rahastust toetatavate projektide rahalist 
tasuvust.
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(16) Kuna toetuskomponent peaks kajastama liikmesriikide piirkondade erinevaid 
arenguvajadusi, tuleks nendes piirkondades toetust prioriseerida. Võttes arvesse, et 
määruse [uus ühissätete määrus] artikli 102 lõikes 2 määratletud vähem arenenud 
piirkondade, Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 349 määratletud 
äärepoolseimate piirkondade ning maapiirkondade, hõredalt asustatud ja 
rahvastikukaoga piirkondade avaliku sektori asutuste avaliku sektori 
investeerimissuutlikkus on üldiselt väiksem, peaksid sellistele asutustele antavate 
laenude suhtes kohaldatavad toetusmäärad olema suhteliselt kõrgemad. 

(17) Rahastu tõhusa rakendamise tagamiseks võib projektide ettevalmistamiseks, 
arendamiseks ja rakendamiseks olla vaja anda nõustamistoetust. Seda toetust tuleks 
anda InvestEU nõustamiskeskuse kaudu ja rahastada liidu eelarve vahenditest.

 (18) Rakendamise kiirendamiseks ja vahendite õigeaegse kasutamise tagamiseks tuleks 
käesolevas määruses sätestada toetuslepingutesse lisatavad konkreetsed kaitsemeetmed. 
Seda eesmärki silmas pidades peaks komisjonil olema kooskõlas proportsionaalsuse 
põhimõttega õigus mis tahes liidu toetust vähendada või toetuse maksmine lõpetada, kui 
projekti rakendamisel ei ole tehtud olulisi edusamme. Finantsmääruses on sätestatud 
liidu eelarve täitmise reeglid. Selleks et tagada liidu rahastamisprogrammide sidus 
rakendamine, tuleks rahastust antava toetuskomponendi ja nõustamistoetuse jaoks ette 
nähtud vahendite suhtes kohaldada finantsmäärust. 

(18a) Kuna rahastu tõhusus sõltub toetusesaajate haldussuutlikkusest, peaks komisjon 
tagama, et projektidega kaasnevad ka jõupingutused avaliku halduse ja kogukondlike 
teenuste osutamise ajakohastamiseks ja digitaliseerimiseks, edendades vajaduse 
korral innovatsiooni ka ühtekuuluvuspoliitika vahendite kasutamise abil.

(19) Finantsmääruse, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 883/2013 
ning nõukogu määruste (EÜ, Euratom) nr 2988/95, (Euratom, EÜ) nr 2185/96 
ja (EL) 2017/1939 kohaselt tuleb liidu finantshuve kaitsta proportsionaalsete 
meetmetega, sealhulgas meetmetega, mis hõlmavad õigusnormide rikkumise, 
sealhulgas pettuste ärahoidmist, avastamist, kõrvaldamist ja uurimist, kaotatud, alusetult 
makstud või ebaõigesti kasutatud summade sissenõudmist ning asjakohasel juhul 
halduskaristuste kehtestamist. Eelkõige on Euroopa Pettustevastasel Ametil (OLAF) 
vastavalt määrustele (Euratom, EÜ) nr 2185/96 ja (EL, Euratom) nr 883/2013 õigus 
korraldada haldusjuurdlusi, sealhulgas kohapealseid kontrolle ja inspekteerimisi, et teha 
kindlaks, kas on esinenud pettust, korruptsiooni või muud liidu finantshuve kahjustavat 
ebaseaduslikku tegevust. Euroopa Prokuratuuril on määruse (EL) 2017/1939 kohaselt 
õigus uurida liidu finantshuve kahjustavaid kuritegusid, nagu on sätestatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 2017/1371, ja esitada süüdistusi. Vastavalt 
finantsmäärusele peab iga isik või üksus, kes saab liidu vahendeid, tegema liidu 
finantshuvide kaitsel igakülgset koostööd, andma komisjonile, OLAFile, kontrollikojale 
ja tõhustatud koostöös osalevate liikmesriikide suhtes kooskõlas 
määrusega (EL) 2017/1939 Euroopa Prokuratuurile vajalikud õigused ja nõutava 
juurdepääsu ning tagama, et kolmandad isikud, kes on kaasatud liidu vahendite 
haldamisse, annavad samaväärsed õigused. 

(20) Selleks et täiendada ja muuta käesoleva määruse teatavaid mitteolemuslikke osi, peaks 
komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 
vastu delegeeritud õigusakte, milles sätestatakse iga liikmesriigi riiklik eraldis 
kättesaadavatest vahenditest koos ümberjagamisteguriga vähem arenenud 
piirkondade jaoks, töötatakse välja soolise mõju hindamise suunised, kehtestatakse 
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finantsmäärusele vastavad tööprogrammid, sätestatakse üksikasjalikud 
toetuskõlblikkuse tingimused ja valikumenetlused muude rahastamispartnerite kui 
EIP valimiseks ning millega muudetakse käesoleva määruse II lisas sisalduvaid 
võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajaid puudutavaid elemente. 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 kokkuleppes 
sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik 
dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev 
juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamist.

(21) Selleks et näha rahastu toetuskomponendi jaoks ette asjakohane finantsraamistik 
mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 järgsel ajal, peaks komisjonil olema 
õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu 
delegeeritud õigusakte, et määrata kindlaks vahendite jaotus liikmesriikide vahel 
osadena rahastu üldisest rahastamispaketist iga liikmesriigi kohta vastavalt määruse 
[õiglase ülemineku fondi määrus] I lisas sätestatud meetodile. Rakendamisvolitused 
tuleks anda ilma komiteemenetluseta, võttes arvesse, et vahendite jaotus tuleneb otseselt 
eelnevalt kindlaks määratud arvutusmeetodi kohaldamisest. 

(22) Liikmesriigid üksi ei suuda piisavalt saavutada käesoleva määruse eesmärki 
võimendada avaliku sektori investeeringuid territooriumidel, mida kliimaneutraalsusele 
ja ringmajandusele üleminek kõige enam mõjutab, ning teha seda nende 
arenguvajadusi arvesse võttes. Peamine põhjus on see, et avaliku sektori asutustel on 
keeruline toetada üksnes selliseid investeeringuid, mis toovad kasu territooriumidele, 
mida kliimapööre kõige negatiivsemalt mõjutab ja mis ilma ELi toetusteta ei tooda 
piisavalt omatulu, ning vajadus ühtse rakendusraamistiku järele otsese eelarve täitmise 
raames. Kuna neid eesmärke saab paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta 
meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE: 

I PEATÜKK 
ÜLDSÄTTED

Artikkel 1
Reguleerimisese ja kohaldamisala 

Käesoleva määrusega nähakse ette avaliku sektori laenurahastu (edaspidi „rahastu“), et toetada 
avaliku sektori asutusi, kombineerides liidu eelarvest antavaid toetusi rahastamispartnerite 
poolt nende reeglite, laenupoliitika ja laenuandmiskorra kohaselt antavate laenudega, ning 
sätestatakse rahastu eesmärgid. Määruses sätestatakse rahastu kaudu antava liidu toetuse 
toetuskomponenti käsitlevad reeglid, mis hõlmavad eelkõige liidu 2021.–2027. aasta eelarvet, 
liidu toetuse vorme ja toetuskõlblikkust käsitlevaid sätteid.
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Rahastust toetatakse liidu territooriume, kes peavad toime tulema suurte sotsiaalsete, 
keskkonnaalaste ja majanduslike probleemidega, mis kaasnevad üleminekuga, mida on vaja, 
et saavutada liidu uued 2030. aasta kliima- ja energiaeesmärgid, mis on sätestatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) .../... [millega kehtestatakse kliimaneutraalsuse 
saavutamise raamistik ja muudetakse määrust (EL) 2018/1999 (Euroopa kliimaseadus)], 
ning liidus hiljemalt 2050. aastaks kliimaneutraalsele ringmajandusele üleminekuga. 
Rahastu kaudu toetuse saajad austavad liidu aluslepingul põhinevaid põhiväärtusi. 

Artikkel 2
Mõisted

 Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid: 

1. „haldusleping“ – õigusakt, milles nähakse ette komisjoni ja rahastamispartneri koostöö 
raamistik ning sätestatakse rahastu rakendamisega seotud ülesanded ja vastutus 
kooskõlas käesoleva määruse sätetega;

2. „toetusesaaja“ – avalik-õiguslik juriidiline isik, mis on liikmesriigis asuv avalik-
õiguslik asutus või avaliku teenuse osutamise ülesandega eraõiguslik asutus, 
riigiettevõte või kohalikule või piirkondlikule omavalitsusele kuuluv ettevõte, kellega 
on rahastu raames sõlmitud toetusleping;

3. „rahastamispartnerid“ – EIP, muud rahvusvahelised finantseerimisasutused, riiklikud 
tugipangad ja finantseerimisasutused, sealhulgas eraõiguslikud 
finantseerimisasutused, kellega komisjon sõlmib rahastu raames koostöö tegemiseks 
halduslepingu;

4. „projekt“ – tegevus, mille komisjon on tunnistanud toetuskõlblikuks, rahaliselt ja 
tehniliselt sõltumatuks ning millel on eelnevalt kindlaks määratud eesmärk ja kindel 
ajavahemik, mille jooksul see tuleb rakendada ja lõpule viia, kuid rahastu raames võib 
toetuskõlblik olla ka projekt, mida on juba alustatud, kuid mida ei ole rahapuuduse 
tõttu lõpule viidud;

5. „õiglase ülemineku territoriaalne kava“ – määruse [õiglase ülemineku fondi määrus] 
artikli 7 kohane kava, mis on koostatud koos asjaomaste territooriumide asjaomaste 
kohalike ja piirkondlike omavalitsustega ning mille üle on kooskõlas määruse 
(EL) .../... [uus ühissätete määrus] artiklis 6 sätestatud partnerluse põhimõttega 
konsulteeritud sotsiaalpartnerite, piirkonna kodanikuühiskonna ja erasektori 
esindajatega ning mille komisjon on heaks kiitnud;

6. „laenukava“ – rahastamispartnerite poolt toetusesaajale antud laen, mille eesmärk on 
rahastada rahastu kaudu mitut eelnevalt kindlaks määratud projekti;

6a. „täiendavuspõhimõte“ – toetus projektidele, mis ei tekita investeerimiskulude 
katmiseks piisavat omatulu ja mille puhul ei oleks kooskõlas finantsmääruse 
artikli 290 lõike 2 punktiga b võimalik ilma liidu eelarvest antava toetuselemendita 
tagada samas summas või sama ajavahemiku jooksul rahastamist ning millega 
aidatakse saavutada käesoleva määruse artiklis 3 sätestatud üldeesmärke.
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Artikkel 3
Eesmärgid 

1. Rahastu üldeesmärk on lahendada kliimaneutraalsele majandusele üleminekuga 
kaasnevaid suuri sotsiaal-majanduslikke probleeme, et toetada neid liidu 
territooriume, mis on kindlaks määratud õiglase ülemineku territoriaalsetes kavades, 
mille liikmesriigid on koostanud kooskõlas määruse [õiglase ülemineku fondi määrus] 
artikliga 7, ning aidata saavutada liidu poliitikaeesmärke, eelkõige liidu uusi 
2030. aasta kliima- ja energiaeesmärke ning eesmärki minna liidus hiljemalt 
2050. aastaks üle kliimaneutraalsele majandusele, kooskõlas Pariisi kokkuleppest 
tulenevate liidu kohustustega ja liidu eesmärkidega ning võttes arvesse 
konkurentsivõime suurendamise vajadust ning tagades, et üleminekul väheneb 
ebavõrdsus ja tekib koos Euroopa sotsiaalõiguste samba ja ÜRO kestliku arengu 
eesmärkidega tööhõive netomõju.

2. Rahastu erieesmärk on suurendada avaliku sektori investeeringuid, et täita õiglase 
ülemineku territoriaalsetes kavades kindlaks määratud piirkondade arenguvajadusi, 
hõlbustades artikli 2 punktis 6a osutatud täiendavuspõhimõtte tähenduses selliste 
projektide rahastamist, mis ei tekita investeerimiskulude katmiseks piisavat omatulu.

3. Lõikes 2 osutatud erieesmärgi saavutamiseks on käesoleva määruse kohaselt võimalik 
ühtlasi anda toetuskõlblike projektide ettevalmistamiseks, arendamiseks ja 
rakendamiseks, sealhulgas projektide jaoks toetuse taotlemise etapis, vajaduse korral 
nõustamistoetust. Nõustamistoetust antakse kooskõlas määruse [InvestEU määrus] 
artikli [20] alusel loodud InvestEU nõustamiskeskuse reeglite ja rakendusmeetoditega.

Artikkel 4
Eelarve

1. Ilma et see piiraks liidu eelarves ajavahemikuks 2021–2027 eraldatavate lisavahendite 
kasutamist, rahastatakse käesoleva rahastu kaudu antavat toetust, sealhulgas 
projektide ettevalmistamiseks, arendamiseks ja rakendamiseks antavat 
nõustamistoetust, liidu eelarvest eraldatavatest vahenditest, mille summa on 
jooksevhindades 1 760 000 000 eurot. ▌▌▌

3. Lõikes 1 osutatud vahendeid võib täiendada liikmesriikide, kolmandate riikide ja 
liiduväliste asutuste rahalise toetusega. Neid vahendeid käsitatakse sihtotstarbelise 
välistuluna finantsmääruse artikli 21 lõike 5 tähenduses. ▌

5. Kuni 2 % lõikes 1 osutatud vahenditest võib kasutada rahastu rakendamiseks antava 
tehnilise ja haldusabi jaoks, näiteks ettevalmistus-, järelevalve-, kontrolli-, 
auditeerimis- ja hindamistegevuseks, sealhulgas ettevõtte info- ja 
tehnoloogiasüsteemide jaoks, ning rahastamispartnerite halduskuludeks ja -tasudeks. 
Taotluse alusel võib toetusesaajatele, kelle haldussuutlikkus on tehnoloogiliste 
seadmete, personali ja taristu osas väiksem, teha tehnilise ja haldusabi jaoks 
kättesaadavaks suuremad summad.

6. Lõikes 1 osutatud ressursside hulka kuuluvatest vahenditest eraldatakse kuni 
50 000 000 eurot artikli 3 lõikes 3 osutatud tegevusele.

7. Rohkem kui üht eelarveaastat hõlmava tegevusega kaasnevad eelarvelised 
kulukohustused võib jagada aastasteks osamakseteks mitmele aastale. 
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Artikkel 4a
Vahendite saamise tingimus

Rahastu kaudu vahendite saamise tingimus on 2050. aastaks kliimaneutraalsuse 
saavutamiseks riikliku eesmärgi vastuvõtmine. Nende liikmesriikide puhul, kes ei ole 
kliimaneutraalsuse riiklikku eesmärki veel kehtestanud, vabastatakse riiklikust eraldisest 
ainult 50 % ning ülejäänud 50 % tehakse kättesaadavaks pärast seda, kui nad on selle 
eesmärgi kehtestanud.

II PEATÜKK 
LIIDU TOETUS

Artikkel 5
Liidu toetuse vorm ja rakendamismeetodid

1. Liidu toetust antakse rahastu kaudu toetuste vormis vastavalt finantsmääruse 
VIII jaotisele.

2. Rahastu kaudu antavat liidu toetust rakendatakse kooskõlas finantsmäärusega otsese 
eelarve täitmise korras.

3. Komisjon võib rahastu kaudu antava liidu toetusega seotud rakendusülesannete 
täitmise delegeerida vastavalt finantsmääruse artiklile 69 rakendusasutustele, võttes 
arvesse rahastu optimaalset juhtimist ja tulemuslikkust.

Artikkel 6
Vahendite kättesaadavus 

1. Artikli 4 lõikes 1 osutatud vahendeid kasutatakse pärast artikli 4 lõikes 5 osutatud 
tehniliste ja halduskulude eraldise mahaarvamist projektide rahastamiseks kooskõlas 
lõigetega 2 ja 3.

2. Toetuste puhul, mida antakse hiljemalt mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) 
kehtivuse ajal algatatud projektikonkursside alusel, ei tohi liikmesriigi 
toetuskõlblikele projektidele antav liidu toetus ületada riiklikke eraldisi, mis on 
sätestatud komisjoni poolt lõike 4 kohaselt vastu võetavas otsuses. 

3. Toetuste puhul, mida antakse alates 1. jaanuarist 2028 käivitatud projektikonkursside 
alusel, antakse toetuskõlblikele projektidele liidu toetust ilma eelnevalt kindlaks 
määratud riikliku eraldiseta ja konkurentsipõhiselt liidu tasandil kuni järelejäänud 
vahendite ammendumiseni. Selliste toetuste andmisel pööratakse eritähelepanu 
määruse .../... [uus ühissätete määrus] artikli [102 lõikes 2] osutatud vähem 
arenenud piirkondadele ja võetakse arvesse vajadust tagada investeeringute 
prognoositavus ning edendada majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust.

4. Komisjon võtab kooskõlas artikliga 17 vastu delegeeritud õigusakti, milles 
sätestatakse määruse [õiglase ülemineku fondi määrus] I lisas kehtestatud meetodi 
alusel iga liikmesriigi jaoks käesoleva määruse artikli 4 lõikes 1 osutatud 
kättesaadavatest koguvahenditest protsendina arvutatud eraldis ja 
ümberjagamisteguri kohaldamine, võttes arvesse määruse .../... [uus ühissätete 
määrus] artikli [102 lõikes 2] osutatud vähem arenenud piirkondade vajadusi. 



PE655.767v02-00 18/100 RR\1216169ET.docx

ET

Artikkel 7
Halduslepingud rahastamispartneritega

Enne rahastamispartneriga rahastu rakendamist allkirjastavad komisjon ja rahastamispartner 
halduslepingu. Lepingus sätestatakse iga lepingupoole õigused ja kohustused, sealhulgas 
auditeerimis- ja teabevahetuskord.

III PEATÜKK
TOETUSKÕLBLIKKUS

Artikkel 8
Toetuskõlblikud projektid 

1. Rahastu kaudu liidu toetuse saamiseks on kõlblikud ainult sellised projektid, mis 
aitavad kaasa artiklis 3 osutatud eesmärkide saavutamisele ja vastavad kõigile 
järgmistele tingimustele: 

a) projektidel on selliste suurte sotsiaalsete, majanduslike, geograafiliste või 
keskkonnaalaste probleemide lahendamisele, mis kaasnevad üleminekuga, 
mida on vaja liidu uute 2030. aasta kliima- ja energiaeesmärkide 
saavutamiseks, ning liidus hiljemalt 2050. aastaks kliimaneutraalsele 
ringmajandusele üleminekuga, selge ja märgatav mõju ning projektid 
hõlmavad vajaduse korral väljundnäitajaid ning aitavad täita õiglase 
ülemineku territoriaalses kavas kindlaks määratud territooriumide eesmärke 
ja vajadusi, isegi kui neid projekte kõnealustel territooriumidel ei rakendata; 

b) projektid ei saa samaks tegevuseks toetust ühegi teise liidu programmi kaudu;

c) projektid saavad rahastu kaudu rahastamispartnerilt laenu; ▌ 

d) projektid vastavad artikli 2 punktis 6a osutatud täiendavuspõhimõttele;
e) projektidele on antud soolise mõju hinnang ja
f) projektidega ei tekitata olulist kahju, mis takistaks määruse (EL) 2020/852 

artiklis 9 osutatud ühe või mitme keskkonnaeesmärgi saavutamist. 
1a. Erandina lõike 1 punktist b võivad rahastu kaudu liidu toetust saavad projektid 

saada nõustamise ja tehnilise abiga seotud toetust nende ettevalmistamiseks, 
arendamiseks ja rakendamiseks ka muudest liidu programmidest.

1b. Rahastust ei toetata tegevust, mis takistaks vähese CO2 heitega alternatiivide 
väljatöötamist või kasutuselevõttu või mis viiks pikas perspektiivis CO2-mahukate 
varade kinnistamiseni ning takistaks liidu kliima- ja keskkonnaeesmärkide 
saavutamist.
Rahastust ei toetata määruse (EL).../... [õiglase ülemineku fondi määrus] artikli [5] 
alusel välja jäetud tegevust.

1c. Kaks aastat pärast käesoleva rahastu jõustumist vaatab komisjon käesolevas artiklis 
sätestatud toetuskõlblikkuse tingimused läbi, et hinnata nende mõju 
määruse (EL) 2020/852 artiklis 9 osutatud keskkonnaeesmärkide saavutamisele. 
Läbivaatamisel hindab komisjon, kas tingimusi on vaja ajakohastada, et põhimõtet 
„ära tekita kahju“ ja määrusega (EL) 2020/852 [taksonoomiamäärus] kehtestatud 
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muid asjakohaseid kriteeriume korrektselt kohaldada, ning võtab vajalikud 
meetmed.

1d. Komisjon võtab kooskõlas artikliga 17 käesoleva artikli täiendamiseks vastu 
delegeeritud õigusaktid, milles esitatakse suunised selle kohta, kuidas teha lõike 1 
punktis e osutatud mõjuhinnangut, ning sätestatakse esitatavate andmete ja muu 
teabe sisu ja vorm. Komisjon töötab nimetatud suunised välja koostöös 
rakenduspartneritega ning pärast konsulteerimist asjaomaste ekspertide ja 
sidusrühmadega, eelkõige liikmesriikide naisteorganisatsioonidega, ning kehtestab 
ühtlustatud sätted, et vältida liigset halduskoormust ja valikuprotsessis viivituste 
tekkimist.

Artikkel 9
Toetuskõlblikud isikud ja asutused 

Olenemata finantsmääruse artiklis 197 sätestatud kriteeriumidest võivad käesoleva määruse 
alusel potentsiaalsete toetusesaajatena taotlusi esitada üksnes sellised avalik-õiguslikud 
juriidilised isikud, mis on liikmesriigis asuvad avalik-õiguslikud asutused või avaliku teenuse 
osutamise ülesandega eraõiguslikud asutused. 

IV PEATÜKK
TOETUSED

Artikkel 10
Toetused

1. Toetust antakse vastavalt finantsmääruse artikli 125 lõike 1 punktile a kuludega 
sidumata maksetena.

2. Toetuse summa ei tohi ületada 15 % rahastamispartneri poolt rahastu kaudu antava 
laenu summast. Projektide puhul, mida viiakse ellu NUTS 2. tasandi piirkondades, 
mille SKP elaniku kohta ei ületa 75 % ELi 27 liikmesriigi keskmisest SKPst, nagu on 
osutatud määruse [uus ühissätete määrus] artikli [102 lõikes 2], ei tohi toetuse summa 
olla suurem kui 25 % rahastamispartneri antud laenu summast.

3. Määratud toetuse maksed võib jagada mitmeks osaks, mis seotakse toetuslepingus 
sätestatud rakendamise edenemisega.

Artikkel 11
Toetussumma vähendamine ja toetuslepingu lõpetamine

1. Lisaks finantsmääruse artikli 131 lõikes 4 sätestatud alustele ja pärast 
rahastamispartneriga konsulteerimist võib toetussummat vähendada või toetuslepingu 
lõpetada, kui kahe aasta jooksul alates toetuslepingu allkirjastamisest ei ole alla 
kirjutatud majanduslikult kõige olulisemale tarnelepingule, ehitustööde või teenuste 
hankelepingule, kui sellise lepingu sõlmimine on toetuslepingus ette nähtud.

2. Kui liidu toetust kombineeritakse laenukavadega ja tarnelepinguid ega ehitustööde või 
teenuste hankelepinguid ei ole ette nähtud, siis lõiget 1 ei kohaldata. 
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Sellistel juhtudel ja pärast rahastamispartneriga konsulteerimist võib toetuse summat 
vähendada või toetuslepingu lõpetada ning nõuda kõik lepingu kohased makstud 
summad vastavalt toetuslepingus sätestatud tingimustele tagasi.

V PEATÜKK
NÕUSTAMISTEENUSED

Artikkel 12
Nõustamisteenused

1. Nõustamistoetust rakendatakse käesoleva määruse alusel kaudse eelarve täitmise 
raames kooskõlas määruse [InvestEU määrus] artikli [20] alusel loodud InvestEU 
nõustamiskeskuse reeglite ja rakendusmeetoditega.

2. Projektide ettevalmistamise, arendamise ja rakendamise toetamiseks vajalik tegevus 
on nõustamistoetuse saamiseks kõlblik ja seda rahastatakse kooskõlas käesoleva 
määruse artikliga 4.

VI PEATÜKK
KAVANDAMINE, JÄRELEVALVE, HINDAMINE JA 

KONTROLL

Artikkel 13
Tööprogrammid

Komisjon võtab kooskõlas artikliga 17 käesoleva artikli täiendamiseks vastu delegeeritud 
õigusaktid, et kehtestada kooskõlas finantsmääruse artikliga 110 tööprogrammid. 
Tööprogrammides sätestatakse kriteeriumid ja tingimused projektide valimiseks ning juhuks, 
kui nõudlus on suurem kui riiklikule eraldisele vastavate rahastamisvahendite summa, siis 
projektide prioriseerimiseks, võttes arvesse määruses (EL) 2020/852 [taksonoomiamäärus] 
sätestatud asjakohaseid kriteeriume, ning seda, kas ja kui palju suudetakse projektiga täita 
õiglase ülemineku territoriaalsetes kavades kindlaks määratud eesmärke ja vajadusi, projekti 
panust kliimapöördesse, mille puhul ei jäeta kedagi kõrvale, raha taotlevate avaliku sektori 
asutuste poolt süsinikuheite vähendamise kava võimalikku vastuvõtmist, sealhulgas 
fossiilkütuste järkjärgulise kasutuselt kõrvaldamise kuupäevi Pariisi kokkuleppe 
eesmärkidega kooskõlas olevas ajavahemikus, ning üldist eesmärki edendada piirkondlikku 
ja territoriaalset lähenemist ning toetuse olulisust projektide elujõulisuse tagamisel. 
Komisjon tagab, et tööprogrammis võetakse arvesse ja edendatakse soolist võrdõiguslikkust 
ja soolise perspektiivi integreerimist. 
Tööprogrammides määratakse käesoleva määruse artikli 4 lõike 1 ja artikli 6 lõike 2 alusel iga 
liikmesriigi kohta kindlaks riiklikud ressursieraldised, sealhulgas mis tahes lisavahendid. 

Artikkel 13a
Muude rahastamispartnerite kui EIP valimine

1. Komisjon võtab kooskõlas artikliga 17 käesoleva artikli täiendamiseks vastu 
delegeeritud õigusaktid, et sätestada muude rahastamispartnerite kui EIP 
valimiseks üksikasjalikud toetuskõlblikkuse tingimused ja valikumenetlused.
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2. Muude rahastamispartnerite kui EIP toetuskõlblikkuse tingimustes võetakse 
arvesse rahastu eesmärke.

3. Eelkõige võtab komisjon rahastamispartnerite valimisel arvesse partneri suutlikkust
a) tagada, et tema energialaenupoliitika ja -standardid on võrreldavad 

nendega, mida EIP kohaldab kõnealuse rahastu suhtes;
b) saavutada omavahendite kaudu liidu toetuse võimalikult suur mõju;
c) tagada rahastu asjakohane geograafiline mitmekesisus ja võimaldada 

väiksemate projektide rahastamist;
d) rakendada korrektselt finantsmääruse artikli 155 lõigete 2 ja 3 nõudeid, 

mis puudutavad maksustamise vältimist, maksupettust, maksudest 
kõrvalehoidumist, rahapesu, terrorismi rahastamist ja koostööd 
mittetegevaid jurisdiktsioone;

e) tagada läbipaistvus ja üldsuse juurdepääs iga projekti käsitlevale teabele;
f) tagada oma laenupoliitika kooskõla liidu 2030. aasta kliima- ja 

energiaeesmärkidega ning eesmärgiga minna liidus 2050. aastaks üle 
kliimaneutraalsele majandusele; ja

g) analüüsida projektide valimisel ja hindamisel keskkonna-, kliima-, sotsiaal- 
ja juhtimistegureid.

4. Komisjon avaldab valikutulemused.

Artikkel 14
Järelevalve ja aruandlus

1. Võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajad, mille abil jälgitakse rahastu 
rakendamisel ja artiklis 3 sätestatud eesmärkide saavutamisel tehtud edusamme, on 
esitatud II lisas. 

2. Tulemusaruannete süsteemiga tagatakse, et andmeid lõikes 1 osutatud põhinäitajate 
kohta kogutakse tõhusalt, tulemuslikult ja õigel ajal. Toetusesaajad ja 
rahastamispartnerid esitavad komisjonile nende näitajate kohta andmed. 

2a. Komisjon esitab rahastu rakendamise kohta kooskõlas finantsmääruse artikliga 250 
igal aastal aruande. Aruandes esitatakse teave rahastu tulemuste ja mõju kohta 
seoses selle eesmärkide ja tulemusnäitajatega, eelkõige rahastu panuse kohta 
üleminekuga seotud vajaduste täitmisse ja liidu kestlikkuseesmärkide saavutamisse, 
sealhulgas rahastu mõju kohta kliimale, keskkonnale, sotsiaalsele mõõtmele ja 
soolisele võrdõiguslikkusele, kohaldades vajaduse korral määrusega (EL) 2020/852 
kehtestatud liidu taksonoomia kriteeriume. Selleks esitavad rahastamispartnerid ja 
toetusesaajad igal aastal kõik vajalikud andmed ja muu vajaliku teabe ning annavad 
komisjonile korrapäraselt aru edusammudest, mida on tehtud artikli 8 kohaste 
väljundnäitajate saavutamisel.

3. Komisjonil on õigus II lisa muutmiseks võtta kooskõlas artikliga 17 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega muudetakse lõikes 1 osutatud näitajaid. 
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Artikkel 15
Hindamine

1. Rahastu rakendamist ja selle suutlikkust saavutada artiklis 3 sätestatud eesmärke 
hinnatakse piisavalt aegsasti, et hindamistulemusi saaks kasutada 
otsustamisprotsessis.

2. Rahastu vahehindamine tehakse 1. jaanuariks 2024, kui rahastu rakendamise kohta 
on eeldatavasti piisavalt teavet, ning hindamistulemused esitatakse Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Hindamisel selgitatakse eelkõige, kuidas on rahastu 
kaudu antud liidu toetus aidanud täita õiglase ülemineku territoriaalseid kavasid 
rakendavate territooriumide vajadusi, eelkõige seoses täiendavusega.

3. Rakendusperioodi lõpus ja hiljemalt 31. detsembriks 2031 esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule rahastu tulemuste ja pikaajalise mõju kohta sõltumatu 
lõpliku hindamisaruande. Rahastamispartnerid ja toetusesaajad esitavad 
komisjonile kõik hindamiseks vajalikud dokumendid ja teabe.

3a. Komisjon hindab nii vahe- kui ka lõpphindamisel, kuidas on rahastu kaudu antud 
liidu toetus aidanud saavutada Euroopa sotsiaalõiguste samba eesmärke ja liidu 
kestlikkuspoliitika eesmärke, eelkõige liidu uusi 2030. aasta kliima- ja 
energiaeesmärke, mis on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses (EL) .../... [millega kehtestatakse kliimaneutraalsuse saavutamise 
raamistik ja muudetakse määrust (EL) 2018/1999 (Euroopa kliimaseadus)], ning 
eesmärki minna liidus hiljemalt 2050. aastaks üle kliimaneutraalsele 
ringmajandusele, kohaldades vajaduse korral määrusega (EL) 2020/852 
[taksonoomiamäärus] kehtestatud liidu taksonoomiat.

Artikkel 16
Auditid

1. Rahastu kaudu antud liidu rahalise toetuse kasutamist käsitlevad auditid, mille on 
teinud isikud või üksused, sealhulgas muud kui need, kes on saanud selleks volitused 
liidu institutsioonidelt või asutustelt, on aluseks finantsmääruse artikli 127 kohasele 
üldisele kindlusele.

2. Rahastamispartnerid ja toetusesaajad esitavad komisjonile ja määratud audiitoritele 
kõik olemasolevad dokumendid, mida need asutused oma kohustuste täitmiseks 
vajavad.

2a. Kontrollikoda teeb rahastu kaudu antud liidu toetuse kasutamise kohta kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 287 välisauditeid. Kontrollikoda avaldab 
rahastu rakendamise kohta eriaruande, kui rahastatavate projektide rakendamise 
määr on vähemalt 60 %, kuid mitte hiljem kui ... [sisestada kuupäev, mis on viis 
aastat hiljem kui käesoleva määruse jõustumise kuupäev]. Rahastamispartnerid ja 
toetusesaajad esitavad komisjonile ja kontrollikojale kõik olemasolevad 
dokumendid ja teabe, mida need asutused oma kohustuste täitmiseks vajavad.

Artikkel 17
Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel. 
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2. Artiklites 6, 8, 13, 13a ja 14 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile kuni 31. detsembrini 2028. 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklites 6, 8, 13, 13a ja 14 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.

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

5. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal 
teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

VII PEATÜKK
ÜLEMINEKU- JA LÕPPSÄTTED

Artikkel 18
Teave, teabevahetus ja avalikustamine

-1a. Rahastamispartnerid avalikustavad iga rahastatud projektiga seotud kogu 
asjakohase finantsteabe ja muu kindlaksmääratud mittefinantsteabe ning teevad 
selle teabe pärast asjaomase laenulepingu või laenukava allkirjastamist oma 
veebisaidil üldsusele kättesaadavaks.
Selline üldsusele kättesaadavaks tehtav teave ei tohi sisaldada tundlikku äriteavet 
ega isikuandmeid, mida vastavalt liidu andmekaitsenormidele ei tohi avalikustada.

1. Toetusesaajad ja rahastamispartnerid tagavad nii palju kui võimalik ning kooskõlas 
oma reeglite, poliitika ja menetlustega rahastu kaudu antava liidu toetuse nähtavuse, 
eelkõige projektide ja nende tulemuste tutvustamisel, andes eri sihtrühmadele, 
sealhulgas meediale ja üldsusele, selle kohta suunatud teavet. 

1a. Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja komisjoni suhete raamkokkuleppe II lisaga 
edastab komisjon Euroopa Parlamendile käesoleva rahastu raames valitud 
projektide kohta esitatud arvamused.

2. Komisjon rakendab rahastuga seotud teabe- ja teabevahetusmeetmeid, tagab 
läbipaistvuse ja üldsuse juurdepääsu rahastatud projekte ja nende tulemusi 
käsitlevale teabele ning mõõdab sõnumite mõjusust. Rahastule eraldatud rahaliste 
vahenditega panustatakse samuti liidu poliitiliste prioriteetide edastamisse 
institutsioonilistes sõnumites niivõrd, kuivõrd need prioriteedid on seotud artiklis 3 
osutatud eesmärkidega. Komisjon tagab, et valimisprotsessi alguses korraldatakse 
mõjus teavituskampaania ning teave projektikonkursside kohta tehakse kõigile ELi 
avaliku sektori asutustele otse kättesaadavaks. Aktiivselt tuleks jagada taotlejatele 
pakutavat tehnilist ja haldusabi puudutavat teavet. Komisjon ajakohastab 
korrapäraselt käesoleva rahastu raames välja valitud ja tagasi lükatud projektide 
loetelu ning avaldab selle, selgitades, milliste erikriteeriumide alusel projekt heaks 
kiideti või tagasi lükati.
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Artikkel 19
Üleminekusätted 

Vajaduse korral võib kanda eelarvesse assigneeringuid ka pärast 2027. aastat, et katta artikli 6 
lõike 2 kohaselt ette nähtud liidu toetuse osamakseid, et oleks võimalik hallata meetmeid, mida 
ei ole 31. detsembriks 2027 veel lõpule viidud.

Artikkel 20

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub […] [kahekümnendal] päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu 
Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel
president eesistuja
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▌II LISA
Võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajad11

1. Antud toetuste maht
2. Allkirjastatud laenulepingute maht 

2.1 Üksiklaenud
2.2 Laenukavad

3. Kogu kasutuselevõetud investeeringute summa, mis jaguneb järgmiselt:
3.1 Kasutuselevõetud erasektori rahaliste vahendite summa
3.2 Kasutuselevõetud avaliku sektori rahaliste vahendite summa

4. Toetust saavate projektide arv, sealhulgas geograafiline katvus
4.1 Riik 
4.2 NUTS 2. tasandi piirkond 
4.3 Toetust saav õiglase ülemineku territoorium 

5. Rahastust rahastatavate projektide arv
6. Projektide arv sektorite kaupa

6.1 Transport
6.2 Sotsiaalne taristu
6.3 Kommunaalteenused (kraanivesi, reovesi, kaugküte, energia, jäätmekäitlus)
6.4 Kliimapöördeks, süsinikuheite vähendamiseks (taastuvenergia, energiatõhusus) 

ja muude keskkonnaeesmärkide täitmiseks antud otsetoetus
6.5 Keskkonnakaitse

6.6 Linnataristu (sh elamumajandus)

6.6a Elamute kvaliteet (sealhulgas energiatõhusus)
6.7 Muu

7. Kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine, kui see on asjakohane
7a. Tööhõive ja töötuse määr
7b. Rahvastikukao määr
7c. Rahastu raames ellu viidud projektidest kasu saavate 

piirkondade/territooriumide rahvaarv

11 Kõik näitajad esitatakse võimaluse korral piirkondade kaupa. Kõik isikuandmed esitatakse võimaluse korral 
sugude kaupa.
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5.10.2020

KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS

majandus- ja rahanduskomisjonile

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus õiglase 
ülemineku mehhanismi raames loodava avaliku sektori laenurahastu kohta
(COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD))

Arvamuse koostaja: Pascal Canfin

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutavatel eelarvekomisjonil ning 
majandus- ja rahanduskomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Komisjon võttis 11. detsembril 
2019 vastu teatise Euroopa rohelise 
kokkuleppe kohta9, milles on esitatud 
Euroopa uus majanduskasvu poliitika 
tegevuskava ning ambitsioonikad 
eesmärgid kliimamuutustega võitlemiseks 
ja keskkonnakaitseks. Kooskõlas 
eesmärgiga saavutada 2050. aastaks ELi 
kliimaneutraalsus tõhusal ja õiglasel viisil 
tehti Euroopa rohelises kokkuleppes 
ettepanek õiglase ülemineku mehhanismi 
kohta, et näha ette vahendid 
kliimaprobleemidega toimetulemiseks, 
seejuures kedagi kõrvale jätmata. 
Kliimamuutuste ja keskkonnaseisundi 
halvenemise negatiivsed mõjud ohustavad 
enim just kõige haavatavamaid piirkondi ja 
inimesi. Samal ajal nõuab ülemineku 
juhtimine olulisi struktuurimuutusi.

(1) Komisjon võttis 11. detsembril 
2019 vastu teatise Euroopa rohelise 
kokkuleppe kohta9, milles on esitatud 
Euroopa uus kestliku majanduskasvu 
poliitika tegevuskava ning ambitsioonikad 
eesmärgid kliimamuutustega võitlemiseks 
ja keskkonnakaitseks. Kooskõlas 
eesmärgiga saavutada liidu 2030. aasta 
kliima- ja energiaeesmärgid ning 
saavutada liidus hiljemalt 2050. aastaks 
tõhusal ja õiglasel viisil kliimaneutraalsus, 
nagu on sätestatud [määruses (EL) 
2020/XXX, millega kehtestatakse 
kliimaneutraalsuse saavutamise raamistik 
ning muudetakse määrust (EL) 2018/1999 
(Euroopa kliimaseadus)], tehti Euroopa 
rohelises kokkuleppes ettepanek luua 
õiglase ülemineku mehhanism, et näha ette 
vahendid kliimaneutraalsele, 
keskkonnasäästlikule ning energia- ja 
ressursitõhusale majandusele 
üleminekuga kaasnevate majanduslike, 
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sotsiaalsete ja keskkonnaalaste 
probleemide lahendamiseks. 
Kliimamuutuste ja keskkonnaseisundi 
halvenemise negatiivsed mõjud ohustavad 
enim just kõige haavatavamaid piirkondi ja 
inimesi. Samal ajal nõuab ülemineku 
juhtimine olulisi struktuurimuutusi.

_________________ _________________
9 COM(2019)640 final. 9 COM(2019)640 final.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1a) Rahastamis- ja 
investeerimistoimingud tuleks viia 
kooskõlla liidu praeguste poliitiliste 
prioriteetidega, nagu Euroopa roheline 
kokkulepe, kohustus saavutada hiljemalt 
2050. aastaks kliimaneutraalsus, Euroopa 
digitaalse tuleviku kujundamise strateegia 
ja Euroopa sotsiaalõiguste sammas. 
Nende toimingutega tuleks toetada liidus 
kvaliteetsete ja kestlike töökohtade loomist 
ja säilitamist ning piiriülest tegevust ning 
need peaksid kaasa aitama Euroopa 
majanduse rohe- ja digipöördele.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Komisjon võttis 14. jaanuaril 2020 
vastu Euroopa rohelise kokkuleppe 
investeerimiskava käsitleva teatise,10 
kehtestades sellega õiglase ülemineku 
mehhanismi, mis keskendub piirkondadele 
ja sektoritele, mida üleminek kõige rohkem 
mõjutab, võttes arvesse nende sõltuvust 
fossiilkütustest, sealhulgas söest, turbast ja 

(2) Komisjon võttis 14. jaanuaril 2020 
vastu Euroopa rohelise kokkuleppe 
investeerimiskava käsitleva teatise10, 
kehtestades sellega õiglase ülemineku 
mehhanismi, mis keskendub piirkondadele, 
inimestele ja sektoritele, mida üleminek 
kõige rohkem mõjutab, võttes arvesse 
nende sõltuvust fossiilkütustest, sealhulgas 
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põlevkivist, või suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega tööstusprotsessidest, kuid 
mille suutlikkus vajalikke investeeringud 
rahastada on väiksem. Õiglase ülemineku 
mehhanism koosneb kolmest sambast: 
õiglase ülemineku fond, mida rakendatakse 
eelarve jagatud täitmise raames, 
sihtotstarbeline õiglase ülemineku kava 
InvestEU raames ja avaliku sektori 
laenurahastu, et kaasata asjaomastesse 
piirkondadesse täiendavaid 
investeeringuid.

söest, turbast ja põlevkivist, või suure 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tööstusprotsessidest, kuid mille suutlikkus 
kliimaneutraalsuse saavutamiseks 
vajalikke investeeringud rahastada on 
väiksem. Õiglase ülemineku mehhanism 
koosneb kolmest sambast: õiglase 
ülemineku fond, mida rakendatakse eelarve 
jagatud täitmise raames, sihtotstarbeline 
õiglase ülemineku kava InvestEU raames 
ja avaliku sektori laenurahastu, et kaasata 
asjaomastesse piirkondadesse täiendavaid 
investeeringuid.

_________________ _________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020) 21 final.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3a) Õiglase ülemineku fond on liidu 
taastekava lahutamatu osa ning peaks 
paketi üheks peamiseks osaks ka jääma 
ning seetõttu tuleb sellele eraldada suur 
rahasumma.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Tuleks ette näha avaliku sektori 
laenurahastu (edaspidi „rahastu“). See 
kujutab endast õiglase ülemineku 
mehhanismi kolmandat sammast, mis 
toetab avaliku sektori asutusi 
investeeringute tegemisel. Sellised 
investeeringud peaksid vastama 
arenguvajadustele, mis tulenevad 
komisjoni poolt vastu võetud õiglase 
ülemineku territoriaalsetes kavades 

(4) Tuleks ette näha avaliku sektori 
laenurahastu (edaspidi „rahastu“). See 
kujutab endast õiglase ülemineku 
mehhanismi kolmandat sammast, mis 
toetab avaliku sektori asutusi 
investeeringute tegemisel. Sellised 
investeeringud peaksid vastama 
arenguvajadustele, mis tulenevad 
komisjoni poolt vastu võetud õiglase 
ülemineku territoriaalsetes kavades 
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kirjeldatud üleminekuprobleemidest. 
Kavandatavad toetusmeetmed peaksid 
olema kooskõlas õiglase ülemineku 
mehhanismi kahe ülejäänud samba raames 
toetatavate meetmetega ja neid täiendama.

kirjeldatud üleminekuprobleemidest, ning 
olema kooskõlas hiljemalt 2050. aastaks 
kliimaneutraalse liidu saavutamise 
eesmärgiga. Samuti tuleks nendega 
toetada Euroopa rohelise kokkuleppe 
üldeesmärke, eelkõige Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 
määruses (EL) 2020/8521a osutatud 
põhimõtet „ei kahjusta oluliselt“, ning 
olema kooskõlas kõnealuse määrusega 
kehtestatud ELi taksonoomias sätestatud 
kestlike tegevuste raamistikuga. 
Kavandatavad toetusmeetmed peaksid 
olema kooskõlas õiglase ülemineku 
mehhanismi kahe ülejäänud samba raames 
toetatavate meetmetega ja neid täiendama.

_________________
1a 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).

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4a) COVID-19 kriisi häiriv 
majanduslik ja sotsiaalne mõju on 
nõrgendanud avaliku ja erasektori 
investeerimissuutlikkust ning piiranud 
seega rahalisi vahendeid, mida on 
üleminekuks kliimaneutraalsele ja 
ressursitõhusale liidule vaja. Seetõttu 
peaks rahastu aitama taasterahastu 
„NextGenerationEU“ raames seda 
puudujääki vähendada ja võimaldama 
liikmesriikidel teha vajalikke 
investeeringuid, millega toetada liidu 
pikaajaliste kestlikkusprioriteetide 
saavutamist.
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Selleks et suurendada üleminekust 
mõjutatud territooriumide majanduslikku 
mitmekesisust, peaks laenurahastu 
hõlmama suurt hulka investeeringuid, 
tingimusel et need aitavad kaasa 
arenguvajaduste rahuldamisele üleminekul 
kliimaneutraalsele majandusele, nagu on 
kirjeldatud õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades. Toetatavad 
investeeringud võivad hõlmata energia- ja 
transporditaristut, kaugküttevõrke, 
keskkonnahoidlikku liikuvust, arukat 
jäätmekäitlust, puhast energiat ja 
energiatõhususe meetmeid, sealhulgas 
hoonete renoveerimist, ringmajandusele 
ülemineku toetamist, maapinna 
korrastamist ja saastest puhastamist ning 
töötajate täiendus- ja ümberõpet, koolitust 
ja sotsiaalset taristut, sealhulgas 
sotsiaaleluruume. Taristu arendamine võib 
hõlmata ka lahendusi, mis suurendavad 
selle vastupidavust katastroofidele. 
Eelkõige suurte üleminekuvajadustega 
territooriumide puhul tuleks eelistada 
terviklikku investeerimiskäsitlust. Samuti 
võiks toetada investeeringuid muudesse 
sektoritesse, kui need investeeringud on 
kooskõlas vastuvõetud õiglase ülemineku 
territoriaalsete kavadega. Toetades 
investeeringuid, mis ei tooda piisavat tulu, 
on laenurahastu eesmärk anda avaliku 
sektori asutustele täiendavaid vahendeid, 
mis on vajalikud kliimamuutustega 
kohanemisest tulenevate sotsiaalsete, 
majanduslike ja keskkonnaalaste 
probleemide lahendamiseks. Rahastu 
raames suure positiivse keskkonnamõjuga 
toetuskõlblike investeeringute 
kindlakstegemiseks võib kasutada ELi 
keskkonnasäästliku majandustegevuse 

(5) Selleks et suurendada üleminekust 
mõjutatud territooriumide majanduslikku 
mitmekesisust ja nüüdisajastamist, peaks 
laenurahastu hõlmama suurt hulka 
investeeringuid, tingimusel et need aitavad 
kaasa arenguvajaduste rahuldamisele 
üleminekul, mida on vaja liidu 2030. aasta 
kliima- ja energiaeesmärkide 
saavutamiseks ja majanduse muutmiseks 
hiljemalt 2050. aastaks 
kliimaneutraalseks, nagu on kirjeldatud 
õiglase ülemineku territoriaalsetes kavades. 
Toetatavad investeeringud võivad hõlmata 
tehnoloogiat, millega toetatakse 
energiasektori CO2 heite vähendamist 
ning keskkonnahoidlikku ja CO2 heite 
vaba transporti, kaugküttevõrke, 
keskkonnahoidlikku, arukat ja säästvat 
liikuvust, investeeringuid teadus- ja 
uuendustegevusse, sealhulgas ülikoolides 
ja avaliku sektori teadusasutustes, et 
soodustada arenenud ja turukõlbliku 
tehnoloogia siiret, investeeringuid 
digitaliseerimisse, arukasse 
jäätmekäitlusesse ja veemajandusse, 
kasvuhoonegaaside heite vähendamisse, 
puhtasse energiasse ja energiatõhususe 
meetmetesse, sealhulgas hoonete 
renoveerimine, ringmajandusele 
ülemineku toetamisse, maapinna 
korrastamisse ja saastest puhastamisse 
ning töötajate täiendus- ja ümberõppesse, 
koolitusse ja sotsiaalsesse taristusse, 
sealhulgas sotsiaaleluruumid. Taristu 
arendamine võib hõlmata ka lahendusi, mis 
suurendavad selle vastupidavust 
katastroofidele. Eelkõige suurte 
üleminekuvajadustega territooriumide 
puhul tuleks eelistada terviklikku 
investeerimiskäsitlust. Samuti võiks 
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taksonoomiat. toetada investeeringuid muudesse 
sektoritesse, kui need investeeringud on 
kooskõlas vastuvõetud õiglase ülemineku 
territoriaalsete kavadega ja vähendavad 
2050. aastaks kliimaneutraalsele 
majandusele ülemineku sotsiaal-
majanduslikke kulusid. Toetades 
investeeringuid, mis ei tooda piisavat tulu, 
on laenurahastu eesmärk anda avaliku 
sektori asutustele täiendavaid vahendeid, 
mis on vajalikud kliimamuutustega 
kohanemisest tulenevate sotsiaalsete, 
majanduslike ja keskkonnaalaste 
probleemide lahendamiseks. Rahastu 
raames suure positiivse keskkonnamõjuga 
toetuskõlblike investeeringute 
kindlakstegemiseks tuleks kasutada ELi 
keskkonnasäästliku majandustegevuse 
taksonoomiat ja järgida 
määruses (EL) 2020/852 osutatud 
põhimõtet „ei kahjusta oluliselt“.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5a) Rahastu rakendamisel tuleks 
järgida Euroopa Liidu lepingu (edaspidi 
„ELi leping“) artiklis 3 ja Euroopa Liidu 
toimimise lepingu (edaspidi „ELi 
toimimise leping“) artiklis 10 sätestatud 
horisontaalseid põhimõtteid, sealhulgas 
ELi lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtet, võttes arvesse Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartat. Liikmesriigid peaksid 
täitma ka ÜRO lapse õiguste 
konventsioonis ja ÜRO puuetega inimeste 
õiguste konventsioonis sätestatud 
kohustusi ning tagama kättesaadavuse 
kooskõlas selle artikliga 9 ja vastavalt 
liidu õigusele, millega ühtlustatakse 
toodete ja teenuste kättesaadavuse 
nõuded. Rahastust ei tohiks toetada 
meetmeid, mis aitavad kaasa mis tahes 
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kujul segregatsioonile või tõrjumisele, ega 
taristut, mida puuetega inimestel ei ole 
võimalik kasutada. Liikmesriigid ja 
komisjon peaksid püüdma kõrvaldada 
ebavõrdsust ja edendada soolist 
võrdõiguslikkust ning võtta arvesse soolist 
perspektiivi, samuti võidelda soo, rassilise 
ja etnilise päritolu, usutunnistuse ja 
veendumuste, puuete, vanuse ja 
seksuaalse sättumuse alusel toimuva 
diskrimineerimisega.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5b) Käesolevas määruses on sätestatud 
loetelu investeeringutest, mille tegemine 
on välistatud, sest need takistavad Pariisi 
kokkuleppes ja rohelises kokkuleppes 
sätestatud eesmärkide saavutamist ega ole 
kooskõlas Euroopa Investeerimispanga 
energialaenupoliitikaga. Need 
investeeringud tuleks rahastust antavast 
liidu toetusest välja jätta.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5c) Rahastu eesmärgid tuleks ellu viia 
kestliku arengu raames ning seejuures 
peaks liit edendama keskkonna 
säilitamise, keskkonnakaitse ja keskkonna 
kvaliteedi parandamise eesmärke, nagu 
on sätestatud ELi toimimise lepingu 
artiklis 11 ja artikli 191 lõikes 1, võttes 
arvesse põhimõtet „saastaja maksab“ ja 
Pariisi kokkuleppes sätestatud kohustust 
piirata temperatuuri tõusu 1,5 °C-ni 
võrreldes tööstusrevolutsioonieelse 
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tasemega.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5d) Liikmesriigid ja komisjon peaksid 
tagama, et rahastu rakendamine aitab 
kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 
8 kaasa meeste ja naiste võrdõiguslikkuse 
austamisele ja edendamisele. 
Hindamistulemustest on selgunud, et 
soolise võrdõiguslikkuse eesmärke tuleb 
õigel ajal ja järjepidevalt arvesse võtta 
kõikides mõõtmetes ning kõikides 
rakenduskavade koostamise, järelevalve, 
rakendamise ja hindamise etappides. 
Seetõttu peavad soolise mõju hindamine, 
sooteadlik eelarvestamine ja tulemuste 
jälgimine soolisest perspektiivist olema 
programmitöö tsükli osa.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Rahastust tuleks anda toetust liidu 
toetuse vormis koos rahastamispartneri 
antud laenudega. Vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, 
Euratom) 2018/104612 (edaspidi 
„finantsmäärus“) artiklile 125 peaks 
toetuskomponendi jaoks kavandatud 
rahastamispakett, mida komisjon rakendab 
eelarve otsese täitmise raames, olema 
kuludega sidumata rahastamise vormis. 
Selline rahastamise vorm peaks õhutama 
projektiarendajaid laenurahastu eesmärkide 
saavutamises osalema ja sellele tõhusal 
viisil kaasa aitama, võttes arvesse laenu 
suurust. Laenukomponendi peaks tagama 

(7) Rahastust tuleks anda toetust liidu 
toetuse vormis koos rahastamispartneri 
antud laenudega. Vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, 
Euratom) 2018/104612 (edaspidi 
„finantsmäärus“) artiklile 125 peaks 
toetuskomponendi jaoks kavandatud 
rahastamispakett, mida komisjon rakendab 
eelarve otsese täitmise raames, olema 
kuludega sidumata rahastamise vormis. 
Selline rahastamise vorm peaks õhutama 
projektiarendajaid laenurahastu eesmärkide 
saavutamises osalema ja sellele tõhusal 
viisil kaasa aitama, võttes arvesse laenu 
suurust. Laenukomponendi peaks tagama 
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Euroopa Investeerimispank (edaspidi 
„EIP“). Rahastut võib laiendada ka teistele 
laenukomponenti pakkuvatele 
rahastamispartneritele, kui 
toetuskomponendi jaoks on olemas 
lisavahendid või kui seda on vaja 
nõuetekohaseks rakendamiseks.

Euroopa Investeerimispank (edaspidi 
„EIP“). Rahastut võib laiendada ka teistele 
laenukomponenti pakkuvatele 
rahastamispartneritele, kui 
toetuskomponendi jaoks on olemas 
lisavahendid või kui seda on vaja 
nõuetekohaseks rakendamiseks. Sellisel 
juhul peaksid teised rahastamispartnerid 
järgima kliima-, keskkonna-, sotsiaalseid 
ja läbipaistvusstandardeid, mis on EIP 
standarditega vähemalt samaväärsed.

_________________ _________________
12 Määrus (EL, Euratom) 2018/1046. 12 Määrus (EL, Euratom) 2018/1046.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Tagamaks, et kõikidele 
liikmesriikidele antakse võimalus toetust 
saada, tuleks luua mehhanism, et 
kehtestada sihtotstarbelised riiklikud 
eraldised, millest tuleb esimeses etapis 
kinni pidada, lähtudes õiglase ülemineku 
fondi määruses kavandatud 
jaotamispõhimõttest. Kuid selleks, et viia 
see eesmärk kooskõlla vajadusega 
optimeerida laenurahastu ja selle 
rakendamise majanduslikku mõju, ei tohiks 
selliseid riiklikke eraldisi ette näha pärast 
31. detsembrit 2024. Seejärel tuleks 
ülejäänud toetuskomponendi jaoks ette 
nähtud vahendid eraldada ilma eelnevalt 
kindlaksmääratud riikliku eraldiseta ja 
konkurentsipõhiselt liidu tasandil, tagades 
samal ajal investeeringute prognoositavuse 
ning järgides vajadusepõhist ja 
piirkondlikku lähenemist.

(13) Tagamaks, et kõikidele 
liikmesriikidele antakse võimalus toetust 
saada, tuleks luua mehhanism, et 
kehtestada sihtotstarbelised riiklikud 
eraldised, millest tuleb esimeses etapis 
kinni pidada, lähtudes õiglase ülemineku 
fondi määruses kavandatud 
jaotamispõhimõttest. Arvesse tuleks võtta 
selliste vähem arenenud piirkondade 
vajadusi, millele on osutatud [Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 
2020/XXX (millega kehtestatakse 
ühissätted Euroopa Regionaalarengu 
Fondi, Euroopa Sotsiaalfond+, 
Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning 
nende ja Varjupaiga- ja Rändefondi, 
Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja 
viisade rahastamisvahendi suhtes 
kohaldatavad finantsreeglid (ühissätete 
määrus))] artikli [102 lõikes 2]. Kuid 
selleks, et viia see eesmärk kooskõlla 
vajadusega optimeerida laenurahastu ja 
selle rakendamise majanduslikku mõju, ei 
tohiks selliseid riiklikke eraldisi ette näha 
pärast 31. detsembrit 2024. Seejärel tuleks 
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ülejäänud toetuskomponendi jaoks ette 
nähtud vahendid eraldada ilma eelnevalt 
kindlaksmääratud riikliku eraldiseta ja 
konkurentsipõhiselt liidu tasandil, tagades 
samal ajal investeeringute prognoositavuse 
ning järgides vajadusepõhist ja 
piirkondlikku lähenemist ning edendades 
majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Tööprogrammis ja konkursikutses 
tuleks sätestada toetuskõlblikkuse 
eritingimused ja toetuse andmise 
kriteeriumid. Nende toetuskõlblikkuse 
tingimuste ja toetuse andmise 
kriteeriumide puhul tuleks arvesse võtta 
projekti asjakohasust õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades kirjeldatud 
arenguvajaduste kontekstis, üldist eesmärki 
edendada piirkondlikku ja territoriaalset 
lähenemist ning toetuse olulisust 
projektide elujõulisuse tagamisel. 
Käesoleva määrusega kehtestatud liidu 
toetus tuleks seega teha kättesaadavaks 
ainult neile liikmesriikidele, kellel on 
vähemalt üks õiglase ülemineku 
territoriaalne kava. Tööprogrammis ja 
konkursikutsetes võetakse arvesse ka 
liikmesriikide esitatud õiglase ülemineku 
territoriaalseid kavasid, et tagada 
mehhanismi eri sammaste ülene sidusus ja 
järjepidevus.

(14) Tööprogrammis ja konkursikutses 
tuleks sätestada toetuskõlblikkuse 
eritingimused ja toetuse andmise 
kriteeriumid. Nende toetuskõlblikkuse 
tingimuste ja toetuse andmise 
kriteeriumide puhul tuleks arvesse võtta 
projekti asjakohasust õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades kirjeldatud 
arenguvajaduste kontekstis, üldist eesmärki 
edendada piirkondlikku ja territoriaalset 
lähenemist, toetuse olulisust projektide 
elujõulisuse tagamisel ja 
määruse (EL) 2020/852 kohaselt 
kehtestatud sõelumiskriteeriume. 
Käesoleva määrusega kehtestatud liidu 
toetus tuleks seega teha kättesaadavaks 
ainult neile liikmesriikidele, kellel on 
vähemalt üks õiglase ülemineku 
territoriaalne kava. Tööprogrammis ja 
konkursikutsetes võetakse arvesse ka 
liikmesriikide esitatud õiglase ülemineku 
territoriaalseid kavasid, et tagada 
mehhanismi eri sammaste ülene sidusus ja 
järjepidevus.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Rahastust tuleks toetust anda ainult 
projektidele, mis ei tooda piisavat omatulu 
selleks, et olla rahaliselt tasuvad, ja mida 
saaks rahastada üksnes turutingimustel 
antavate laenudega. Omatulud peaksid 
vastama tuludele (välja arvatud 
eelarveülekanded), mis on saadud otseselt 
projekti raames toimunud tegevustest, 
näiteks müügist, tasudest või maksudest, 
ning olemasolevate varade täiustamise 
tulemusel tekkinud lisakokkuhoiust.

(15) Rahastust tuleks toetust anda ainult 
projektidele, mille puhul on järgitud 
määrusega (EL) 2020/852 kehtestatud 
ELi taksonoomiat ja nimetatud määruses 
osutatud põhimõtet „ei kahjusta oluliselt“ 
ning mis ei tooda piisavat omatulu, et olla 
rahaliselt tasuvad, ja mida saaks rahastada 
üksnes turutingimustel antavate laenudega 
ning mis seetõttu võiksid käesolevast 
rahastust antava liidu toetuseta jääda ellu 
viimata. Omatulud peaksid vastama 
tuludele (välja arvatud eelarveülekanded), 
mis on saadud otseselt projekti raames 
toimunud tegevustest, näiteks müügist, 
tasudest või maksudest, ning olemasolevate 
varade täiustamise tulemusel tekkinud 
lisakokkuhoiust.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Rahastu tõhusa rakendamise 
tagamiseks võib olla vaja anda 
nõustamistoetust projektide 
ettevalmistamiseks, arendamiseks ja 
rakendamiseks. Seda toetust tuleks anda 
InvestEU nõustamiskeskuse kaudu.

(17) Rahastu tõhusa rakendamise 
tagamiseks võib olla vaja anda 
nõustamistoetust projektide 
ettevalmistamiseks, arendamiseks ja 
rakendamiseks, pidades eelkõige silmas 
kestlikkust ja määrusega (EL) 2020/852 
kehtestatud ELi taksonoomia järgimist. 
Seda toetust tuleks anda InvestEU 
nõustamiskeskuse kaudu.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18a) Et parandada rahastu läbipaistvust 
ja sellega seotud aruandekohustuse 
täitmist, peaksid rahastamispartnerid 
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avalikustama iga rahastatud projektiga 
seotud kogu asjakohase teabe ning 
komisjon peaks võimaldama üldsusel 
tutvuda arvamustega, mille ta on iga EIP 
valitud või rahastatud projekti kohta 
esitanud. Samuti peaks komisjon esitama 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
rahastu rakendamise kohta igal aastal 
aruande, mis puudutab eelkõige seda, 
milliseid tulemusi ja mõju on rahastuga 
selle eesmärkide ja tulemusnäitajate 
mõttes saavutatud.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Liikmesriigid üksi ei suuda 
piisavalt saavutada käesoleva määruse 
eesmärki kasutada avaliku sektori 
investeeringuid territooriumidel, mida 
kliimaneutraalsusele üleminek kõige enam 
mõjutab, vastavaid arenguvajadusi 
käsitledes. Siin on peamiseks põhjuseks 
see, et avaliku sektori asutustel on 
keeruline toetada investeeringuid, mis ilma 
ELi toetusteta ei tooda piisavalt omatulu 
ega too kasu territooriumidele, mida 
kliimamuutus kõige rohkem mõjutab, ning 
vajadus ühtse rakendusraamistiku järele 
otsese eelarve täitmise raames. 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,

(22) Liikmesriigid üksi ei suuda 
piisavalt saavutada käesoleva määruse 
eesmärki kasutada avaliku sektori 
investeeringuid territooriumidel, mida 
kliimaneutraalsusele ja ringmajandusele 
üleminek kõige enam mõjutab, vastavaid 
arenguvajadusi käsitledes. Siin on 
peamiseks põhjuseks see, et avaliku sektori 
asutustel on keeruline toetada 
investeeringuid, mis ilma ELi toetusteta ei 
tooda piisavalt omatulu ega too kasu 
territooriumidele, mida kliimamuutus 
kõige rohkem mõjutab, ning vajadus ühtse 
rakendusraamistiku järele otsese eelarve 
täitmise raames. 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,
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahastust toetatakse liidu territooriume, 
mis seisavad silmitsi tõsiste sotsiaalsete, 
keskkonnaalaste ja majanduslike 
probleemidega, mis on seotud 2050. 
aastaks liidu kliimaneutraalsele 
majandusele ülemineku protsessiga.

Rahastust toetatakse liidu territooriume ja 
seal elavaid inimesi, kes peavad toime 
tulema mitmete suurte sotsiaalsete, 
keskkonnaalaste ja majanduslike 
probleemidega, mis on seotud 
üleminekuga, mida on vaja liidu 
ajakohastatud kliima- ja 
energiaeesmärkide saavutamiseks, nagu 
on kindlaks määratud [määruses (EL) 
2020/XXX, millega kehtestatakse 
kliimaneutraalsuse saavutamise raamistik 
ja muudetakse määrust (EL) 2018/1999 
(Euroopa kliimaseadus)], ning liidu 
majanduse muutmiseks hiljemalt 
2050. aastaks kliimaneutraalseks 
ringmajanduseks.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. „õiglase ülemineku territoriaalne 
kava“ – määruse [õiglase ülemineku fondi 
määrus] artikli 7 kohaselt koostatud ja 
komisjoni poolt heaks kiidetud kava;

5. „õiglase ülemineku territoriaalne 
kava“ – koos asjaomase territooriumi 
sidusrühmadega kohalike ja piirkondlike 
omavalitsuste poolt määruse [õiglase 
ülemineku fondi määrus] artikli 7 kohaselt 
koostatud ja komisjoni poolt heaks kiidetud 
kava;

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Rahastu üldeesmärk on lahendada 1. Rahastu üldeesmärk on lahendada 
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kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekust põhjustatud tõsiseid sotsiaal-
majanduslikke probleeme, et toetada neid 
liidu territooriume, mis on kindlaks 
määratud õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades, mille 
liikmesriigid on koostanud kooskõlas 
määruse [õiglase ülemineku fondi määrus] 
artikliga 7.

suuri sotsiaal-majanduslikke ja 
keskkonnaprobleeme, mis kaasnevad 
liidus hiljemalt 2050. aastaks 
kliimaneutraalsele, keskkonnasäästlikule, 
energia- ja ressursitõhusale 
ringmajandusele üleminekuga, et toetada 
neid liidu territooriume, mis on kindlaks 
määratud õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades, mille 
liikmesriigid on koostanud kooskõlas 
määruse [õiglase ülemineku fondi määrus] 
artikliga 7, ja aidata saavutada Euroopa 
rohelise kokkuleppe eesmärke, eelkõige 
eesmärki muuta majandus hiljemalt 
2050. aastaks kliimaneutraalseks.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Rahastu erieesmärk on suurendada 
avaliku sektori investeeringuid, et täita 
õiglase ülemineku territoriaalsetes kavades 
kindlaks määratud piirkondade 
arenguvajadusi, hõlbustades selliste 
projektide rahastamist, mis ei tooda 
piisavat omatulu ja mida ilma liidu 
eelarvest antava toetuseta ei rahastataks.

2. Rahastu erieesmärk on suurendada 
avaliku sektori investeeringuid, et täita 
õiglase ülemineku territoriaalsetes kavades 
kindlaks määratud piirkondade 
arenguvajadusi, hõlbustades selliste 
projektide rahastamist, mis on kooskõlas 
liidu poliitika, Pariisi kokkuleppe ja 
kohustusega saavutada hiljemalt 
2050. aastaks kliimaneutraalsus, ning mis 
ei tooda piisavat omatulu ja mida ilma liidu 
eelarvest antava toetuseta ellu ei viidaks.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liidu toetust antakse rahastu 
raames toetuste vormis vastavalt 
finantsmääruse VIII jaotisele.

1. Liidu toetust antakse rahastu 
raames toetuste vormis vastavalt 
finantsmääruse VIII jaotisele ja tingimusel, 
et on esitatud komisjoni poolt heaks 
kiidetud riiklikud kestliku ülemineku 
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kavad.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Toetuste puhul, mis on antud alates 
1. jaanuarist 2025 käivitatud 
projektikonkursside alusel, antakse 
toetuskõlblikele projektidele liidu toetust 
ilma eelnevalt kindlaksmääratud riikliku 
eraldiseta ja konkurentsipõhiselt liidu 
tasandil kuni järelejäänud vahendite 
ammendumiseni. Selliste toetuste andmisel 
võetakse arvesse vajadust tagada 
investeeringute prognoositavus ja edendada 
piirkondlikku lähenemist.

3. Toetuste puhul, mis on antud alates 
1. jaanuarist 2025 käivitatud 
projektikonkursside alusel, antakse 
toetuskõlblikele projektidele liidu toetust 
ilma eelnevalt kindlaksmääratud riikliku 
eraldiseta ja konkurentsipõhiselt liidu 
tasandil kuni järelejäänud vahendite 
ammendumiseni. Selliste toetuste andmisel 
võetakse arvesse vajadust tagada 
investeeringute prognoositavus ja edendada 
piirkondlikku majanduslikku, sotsiaalset 
ja territoriaalset ühtekuuluvust ning 
pööratakse eritähelepanu vähem 
arenenud piirkondadele, millele on 
osutatud [Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) 2020/XXX 
(millega kehtestatakse ühissätted Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfond+, Ühtekuuluvusfondi ning 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
kohta ning nende ja Varjupaiga- ja 
Rändefondi, Sisejulgeolekufondi ning 
piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi 
suhtes kohaldatavad finantsreeglid 
(ühissätete määrus))] artikli [102 lõikes 
2].

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab rakendusaktiga 
vastu otsuse, milles sätestatakse määruse 
[õiglase ülemineku fondi määrus] I lisas 
sätestatud metoodika kohaldamisest 

4. Komisjon võtab artikli 17 kohase 
delegeeritud õigusaktiga vastu otsuse, 
milles sätestatakse määruse [õiglase 
ülemineku fondi määrus] I lisas sätestatud 
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tulenevad eraldised iga liikmesriigi kohta 
protsentidena olemasolevatest 
koguvahenditest.

metoodika kohaldamisest tulenevad 
eraldised iga liikmesriigi kohta 
protsentidena olemasolevatest 
koguvahenditest. 

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4a. Rahastust toetuse saamise 
tingimus on riikliku eesmärgi 
vastuvõtmine kliimaneutraalsuse 
saavutamiseks hiljemalt 2050. aastaks. 
Nende liikmesriikide puhul, kes ei ole 
kliimaneutraalsuse riiklikku eesmärki 
veel vastu võtnud, vabastatakse riiklikust 
eraldisest ainult 50 % ning ülejäänud 
50 % tehakse kättesaadavaks pärast seda, 
kui nad on eesmärgi vastu võtnud.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) projektidel on märgatav mõju 
kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekust põhjustatud tõsiste 
sotsiaalsete, majanduslike või 
keskkonnaalaste probleemide 
lahendamisele ning neist saavad kasu 
õiglase ülemineku territoriaalses kavas 
kindlaksmääratud territooriumid, isegi kui 
kõnealuseid projekte kõnealustel 
territooriumidel ei rakendata;

a) projektidel on märgatav mõju 
selliste suurte sotsiaalsete, majanduslike 
või keskkonnaalaste probleemide 
lahendamisele, mis kaasnevad 
üleminekuga, mida on vaja liidu 
ajakohastatud kliima- ja 
energiaeesmärkide saavutamiseks, nagu 
on kindlaks määratud [määruses (EL) 
2020/XXX, millega kehtestatakse 
kliimaneutraalsuse saavutamise raamistik 
ja muudetakse määrust (EL) 2018/1999 
(Euroopa kliimaseadus)], ning liidu 
majanduse muutmiseks hiljemalt 
2050. aastaks kliimaneutraalseks, 
keskkonnasäästlikuks, energia- ja 
ressursitõhusaks ringmajanduseks, ning 
need aitavad täita õiglase ülemineku 
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territoriaalses kavas kindlaksmääratud 
territooriumide eesmärke ja vajadusi, 
isegi kui kõnealuseid projekte kõnealustel 
territooriumidel ei rakendata; 

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

aa) projektid on kooskõlas määrusega 
(EL) 2020/852 kehtestatud tehniliste 
sõelumiskriteeriumidega;

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) projektid ei tooda piisavat omatulu, 
mis võimaldaks neid rahastada ilma liidu 
eelarvest antava toetuseta.

d) projektid ei tooda piisavat omatulu 
ning neid ei viidaks ilma liidu eelarvest 
antava toetuseta ellu. 

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle rahastu raames antava liidu toetuse 
kohaldamisalast jäetakse välja järgmised 
tegevused:
a) investeeringud, mis ei ole 
kooskõlas EIP energialaenupoliitikaga;
b) projektid, mis ei ole kooskõlas 
vajadusega saavutada liidu kliima- ja 
keskkonnaeesmärgid ega 
määruse (EL) 2020/852 artiklis 17 
osutatud põhimõttega „ei kahjusta 



RR\1216169ET.docx 43/100 PE655.767v02-00

ET

oluliselt“; 
c) [määruse (EL) 2020/XXX, millega 
luuakse õiglase ülemineku fond (õiglase 
ülemineku fondi määrus)] artikli [5] 
alusel välja jäetud tegevused.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahastut rakendatakse finantsmääruse 
artikliga 110 kehtestatud tööprogrammide 
kaudu. Tööprogrammides määratakse 
käesoleva määruse artikli 4 lõike 1 ja 
artikli 6 lõike 2 alusel iga liikmesriigi 
kohta kindlaks riiklikud ressursieraldised, 
sealhulgas mis tahes lisavahendid.

Rahastut rakendatakse tööprogrammide 
kaudu. Tööprogrammide kehtestamiseks 
võtab komisjon kooskõlas artikliga 17 
vastu delegeeritud õigusaktid. 
Tööprogrammides sätestatakse projektide 
valimise ja tähtsusjärjekorda seadmise 
kriteeriumid ja tingimused, võttes arvesse 
määruse (EL) 2020/852 kohaselt 
kehtestatud asjakohaseid 
sõelumiskriteeriume, projekti suutlikkust 
täita õiglase ülemineku territoriaalsetes 
kavades kindlaks määratud eesmärke ja 
vajadusi, panust liidu majanduse 
muutmisse hiljemalt 2050. aastaks 
kliimaneutraalseks, 
keskkonnasäästlikuks, energia- ja 
ressursitõhusaks ringmajanduseks ning 
üldeesmärki, mille kohaselt tuleb 
edendada piirkondlikku ja territoriaalset 
lähenemist, ning toetuse olulisust 
projektide elujõulisuse tagamisel. 
Tööprogrammides määratakse käesoleva 
määruse artikli 4 lõike 1 ja artikli 6 lõike 2 
alusel iga liikmesriigi kohta kindlaks 
riiklikud ressursieraldised, sealhulgas mis 
tahes lisavahendid.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab kooskõlas artikliga 17 
vastu delegeeritud õigusaktid, milles 
sätestatakse iga-aastased tööprogrammid. 
Nendes tööprogrammides nähakse ette 
konkursikutsed, sealhulgas võimalus 
siduda kõik riiklikud eraldised kuni 
31. detsembrini 2024 kulukohustustega.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13a
Muude rahastamispartnerite kui EIP 

valimine
Komisjon võtab kooskõlas artikliga 17 
vastu delegeeritud õigusaktid, milles 
sätestatakse muude rahastamispartnerite 
kui EIP valimiseks üksikasjalikud 
sobivustingimused ja kord.
Muude rahastamispartnerite kui EIP 
sobivustingimustes võetakse arvesse 
rahastu eesmärke.
Eelkõige võtab komisjon 
rahastamispartnerite valimisel arvesse 
partneri suutlikkust
a) tagada, et tema energialaenupoliitika ja 
-standardid on EIP omadega vähemalt 
samaväärsed;
b) saavutada omavahendite abil liidu 
tagatise võimalikult suur mõju;
c) tagada rahastu asjakohane 
geograafiline mitmekesisus ja võimaldada 
väiksemate projektide rahastamist;
d) täielikult täita finantsmääruse 
artikli 155 lõigete 2 ja 3 nõudeid, mis 
puudutavad maksustamise vältimist, 
maksupettust, maksudest 
kõrvalehoidumist, rahapesu, terrorismi 
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rahastamist ja koostööd mittetegevaid 
jurisdiktsioone;
e) tagada läbipaistvus ja üldsuse 
juurdepääs iga projekti käsitlevale 
teabele;
f) tagada laenupoliitika kooskõla liidu 
uute 2030. aastaks seatud kliima- ja 
energiaeesmärkidega ning eesmärgiga 
saavutada liidus kliimaneutraalne 
majandus ning kooskõla Pariisi 
kokkuleppest tulenevate ELi 
kohustustega;
g) analüüsida projektide valimisel ja 
hindamisel keskkonna-, kliima-, sotsiaal- 
ja juhtimistegureid.
Komisjon avaldab valikutulemused.

Selgitus

Lisatakse EIP standarditega seotud punkt a, mida raporti projekti loetelus ei olnud.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Võtmetähtsusega tulemuslikkuse 
põhinäitajad rahastu rakendamise ja 
artiklis 3 sätestatud eesmärkide 
saavutamisel tehtud edusammude 
jälgimiseks on esitatud II lisas.

1. Võtmetähtsusega tulemuslikkuse ja 
kestlikkuse põhinäitajad, mis võimaldavad 
jälgida rahastu rakendamist ning 
edusamme kliimaneutraalsuse ja muude 
liidu keskkonnaeesmärkide saavutamisel, 
määruses (EL) 2020/852 osutatud 
põhimõtte „ei kahjusta oluliselt“ 
järgimisel ja artiklis 3 sätestatud 
eesmärkide saavutamisel, on esitatud II 
lisas.
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Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tulemusaruannete süsteem peab 
tagama, et andmeid lõikes 1 osutatud 
põhinäitajate kohta kogutakse tõhusalt, 
tulemuslikult ja õigeaegselt. Toetusesaajad 
esitavad koos rahastamispartneritega 
komisjonile andmed nende näitajate kohta.

2. Tulemusaruannete süsteem peab 
tagama, et andmeid lõikes 1 osutatud 
võtmetähtsusega tulemuslikkuse ja 
kestlikkuse põhinäitajate kohta kogutakse 
tõhusalt, tulemuslikult, õigeaegselt, 
usaldusväärselt ja sõltumatult. 
Toetusesaajad esitavad koos 
rahastamispartneritega komisjonile andmed 
nende näitajate kohta.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Komisjon esitab kooskõlas 
finantsmääruse artikliga 250 igal aastal 
rahastu rakendamise kohta aruande. 
Aruandes esitatakse teave rahastu 
tulemuste ja mõju kohta seoses selle 
eesmärkide ja tulemusnäitajatega, 
eelkõige selle kohta, kuidas on rahastu 
aidanud saavutada liidu finants- ja 
investeerimiseesmärke seoses kliima- ja 
keskkonnaküsimuste integreerimisega 
üleminekuga kaasnevate vajaduste 
täitmisel. Selleks esitavad 
rahastamispartnerid ja toetusesaajad igal 
aastal kogu vajaliku teabe ja kõik 
vajalikud andmed.
Nii vahe- kui ka lõpphindamisel 
hinnatakse ka panust liidu ajakohastatud 
2030. aasta kliima- ja energiaeesmärkide 
saavutamisse, nagu on sätestatud 
[määruses (EL) 2020/XXX, millega 
kehtestatakse kliimaneutraalsuse 
saavutamise raamistik ja muudetakse 
määrust (EL) 2018/1999 (Euroopa 
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kliimaseadus)], ning panust riikliku 
eesmärgi saavutamisse, mis peaks viima 
2050. aastaks kliimaneutraalsuseni.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Auditid liidu rahalise toetuse 
kasutamise kohta, mille on teinud isikud 
või üksused, sealhulgas muud kui need, kes 
on saanud selleks volitused liidu 
institutsioonidelt või asutustelt, on aluseks 
finantsmääruse artikli 127 kohasele 
üldisele kindlusele.

1. Auditid liidu rahalise toetuse 
kasutamise kohta, mille on teinud isikud 
või üksused, sealhulgas muud kui need, kes 
on saanud selleks volitused liidu 
institutsioonidelt või asutustelt, on aluseks 
finantsmääruse artikli 127 kohasele 
üldisele kindlusele ning tagavad määruses 
(EL) 2020/852 kehtestatud ELi 
taksonoomia ja nimetatud määruses 
osutatud põhimõtte „ei kahjusta oluliselt“ 
järgimise.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18a
Komisjon teeb üldsusele kättesaadavaks 
kõik arvamused, mis on EIP põhikirja 
artiklis 19 sätestatud korras käesoleva 
rahastu raames välja valitud või 
rahastatud projektide kohta esitatud.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 6 – alapunkt 6.4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.4 Ülemineku otsetoetus 6.4 Kliimamuutustega seotud 
ülemineku, CO2 heite vähendamise, 
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(taastuvenergia, energiatõhusus) eelkõige taastuvenergia ja energiatõhususe 
ning muude keskkonnaeesmärkide 
otsetoetus

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7a. Loodud uute töökohtade arv

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7b. Mõju toetatava territooriumi SKP-
le
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TÖÖSTUSE, TEADUSUURINGUTE JA ENERGEETIKAKOMISJONI ARVAMUS
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ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus õiglase ülemineku 
mehhanismi raames loodava avaliku sektori laenurahastu kohta
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Arvamuse koostaja: Izabela-Helena Kloc

LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja väljendab heameelt kavatsuse üle luua kõnealuses ettepanekus ette nähtud 
avaliku sektori laenurahastu. Avalikul sektoril on liidu kliimaneutraalsele majandusele 
ülemineku protsessis eriline koht. Oluline on tunnistada, et selle komponentidel, nagu 
sotsiaalsed investeeringud, maa rekultiveerimine ja kütteostuvõimetuse leevendamine, on 
suurem väärtus kui lühiajalisel finantstulul ja neid tuleb erinevalt käsitleda. Avaliku sektori 
üks olulisi ülesandeid on sekkuda, kui turg ei toimi piisavalt hästi. 

Erilist tähelepanu tuleb pöörata piirkondadele, mis traditsiooniliselt sõltuvad suurel määral 
söe kaevandamisest. Söekaevanduspiirkondades on tugevalt juurdunud ja omavahel seotud 
kogukonnad. Süsi on oluline majanduslik tegur, mis annab 11 ELi liikmesriigi 31 piirkonnas 
kaevandustes ja elektrijaamades tööd ligikaudu 230 000 inimesele. Kaevanduste sulgemine 
tekitab nendes piirkondades ühiskonnale märkimisväärse surve. Sageli võib kuulda lööklauset 
„kedagi ei jäeta kõrvale“ ja seepärast on arvamuse koostaja veendunud, et nendes 
piirkondades elavad inimesed väärivad erilist tähelepanu.

Arvamuse koostaja arvates peaks avaliku sektori laenurahastu olema väga paindlik ja 
võimaldama rahastada mitmesuguseid investeeringuid, mille eesmärk on lahendada 
sotsiaalseid, keskkonnaalaseid, majanduslikke ja energiajulgeolekuga seotud probleeme. 
Määruse sätetes tuleks arvesse võtta asjaolu, et liikmesriigid ja nende piirkonnad alustavad 
üleminekuprotsessi erinevalt lähtekohtalt, ning võimaldada seetõttu kulutõhusate 
üleminekutehnoloogiate rahastamist. 

Arvamuse koostaja esitab mitu olulist muudatusettepanekut, mille peamine eesmärk on teksti 
sätteid täpsustada.

Esiteks täpsustatakse toetusesaaja määratlust. Mõiste „avalik-õiguslik juriidiline isik“ hõlmab 
nii avalik-õigusliku asutusena asutatud üksust kui ka avaliku teenuse osutamise ülesandega 
eraõiguslikke üksusi. Mõiste ei paista hõlmavat ettevõtteid, mis ei ole ametlikult avaliku 
sektori üksused, kuid mis täidavad olulisi avalikke ülesandeid, nagu jäätmekäitlus, 
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ringlussevõtt, linnavalgustus jne. Arvamuse koostaja on seisukohal, et selline väljajätmine ei 
ole põhjendatud ja takistaks paljude oluliste avaliku huvi projektide elluviimist ning teeb 
seepärast ettepaneku teha vastavad muudatused. Kuna liikmesriikide õigusaktides ei 
määratleta ega tõlgendata mõistet „avaliku teenuse osutamise ülesanne“ ühtmoodi, tuuakse 
sõnaselgelt välja, et avaliku sektori asutusega avaliku ja erasektori partnerluse sõlmimist tuleb 
käsitada avaliku teenuse osutamise ülesandena. Nii kaob ebaselgus, kas eraõiguslikul üksusel 
on üldine avaliku teenuse osutamise kohustus, st enne avaliku ja erasektori partnerluse 
sõlmimist ja sellest väljaspool, või tuleb, vastupidi, avaliku sektori asutusega avaliku ja 
erasektori partnerluse sõlmimist käsitada avaliku teenuse osutamise ülesandena. 

Teiseks rõhutab arvamuse koostaja, et laenurahastu peab hõlmama suurt hulka 
investeeringuid. Arvesse tuleb võtta üleminekuprotsessist tulenevaid ulatuslikumaid 
arenguvajadusi, mida on üksikasjalikult kirjeldatud õiglase ülemineku territoriaalsetes 
kavades. Selleks et edendada uusi majandustegevusi, mis asendavad majandustegevusi, 
millest ELi ambitsioonika kliimapoliitika tõttu järk-järgult loobutakse, ja suurendada 
mõjutatud territooriumide majanduslikku mitmekesisust, peaks laenurahastu hõlmama 
suuremat hulka investeeringuid kui esimene sammas. Rohkemad toetuskõlblikud 
investeeringud peaksid kajastama mõjutatud piirkondade erivajadusi, mida on kirjeldatud 
nende õiglase ülemineku territoriaalsetes kavades, nt sellistes valdkondades, nagu transport, 
jäätmekäitlus, tänavavalgustus, kaugküte ning energiajaotus ja -ülekanne. See peaks hõlmama 
investeeringuid maagaasi, mis sillutab teed taastuvatele energiaallikatele ning pakub 
majandusele tõhusat ja taskukohast võimalust minna saastavatelt allikatelt üle vähese heitega 
lahendustele ja tagab üleminekuga kaasnevate kulude kontrolli all hoidmise. 

Kolmandaks on arvamuse koostaja seisukohal, et kolmandad isikud ei tohiks otsustada, mis 
suunas peaks arenema ELi poliitika, mida kujundatakse liikmesriikide ühisel kokkuleppel, 
mistõttu peaksid käesoleva määruse sätted olema rahastamispartnerite, sealhulgas EIP 
laenupoliitika suhtes ülimuslikud. Võttes arvesse asjaolu, et finantsasutustel on erinev 
laenupoliitika, mis sageli välistab teatavat liiki investeeringud, on oluline tagada, et 
laenurahastul oleksid halduslepingud eri finantspartneritega, sealhulgas riiklike pankadega, et 
oleks võimalik rahastada suurt hulka vajalikke avaliku sektori investeeringuid, mis on ette 
nähtud liikmesriikide õiglase ülemineku territoriaalsetes kavades. Finantspartnerite avatud 
kataloog võimaldab rahastamisvahendi laiemat kasutamist liikmesriikides ning on kooskõlas 
komisjoni senise poliitikaga, mis annab võimaluse kaasata riiklikke arengupanku nende 
rahastamisvahendite rakendamisse, mida komisjon haldab otse.

Neljandaks on arvamuse koostaja arvamusel, et toetuskõlblike projektide puhul peaks olema 
võimalik saada toetust ka muudest liidu programmidest. Selle võimaluse välistamine võib 
tähendada, et vähem arenenud piirkondades jääb vahendite kasutamise määr 
kaasrahastamisega seotud raskuste tõttu allapoole loodetud taset.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutavatel eelarvekomisjonil ning 
majandus- ja rahanduskomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Komisjon võttis 11. detsembril 
2019 vastu teatise Euroopa rohelise 
kokkuleppe kohta9, milles on esitatud 
Euroopa uus majanduskasvu poliitika 
tegevuskava ning ambitsioonikad 
eesmärgid kliimamuutustega võitlemiseks 
ja keskkonnakaitseks. Kooskõlas 
eesmärgiga saavutada 2050. aastaks ELi 
kliimaneutraalsus tõhusal ja õiglasel viisil 
tehti Euroopa rohelises kokkuleppes 
ettepanek õiglase ülemineku mehhanismi 
kohta, et näha ette vahendid 
kliimaprobleemidega toimetulemiseks, 
seejuures kedagi kõrvale jätmata. 
Kliimamuutuste ja keskkonnaseisundi 
halvenemise negatiivsed mõjud ohustavad 
enim just kõige haavatavamaid piirkondi ja 
inimesi. Samal ajal nõuab ülemineku 
juhtimine olulisi struktuurimuutusi.

(1) Komisjon võttis 11. detsembril 
2019 vastu teatise Euroopa rohelise 
kokkuleppe kohta9, milles on esitatud 
Euroopa uus majanduskasvu poliitika 
tegevuskava ning ambitsioonikad 
eesmärgid kliimamuutustega võitlemiseks 
ja keskkonnakaitseks. Kooskõlas 
eesmärgiga saavutada liidu 2030. aasta 
energia- ja kliimaeesmärgid ning 2050. 
aastaks ELi kliimaneutraalsus tõhusal, 
õiglasel ja solidaarsel viisil ning võttes 
arvesse Pariisi kokkuleppega kehtestatud 
üldist raamistikku, tehti Euroopa rohelises 
kokkuleppes ettepanek õiglase ülemineku 
mehhanismi kohta, et näha ette vahendid 
ülemineku probleemidega 
toimetulemiseks, seejuures kedagi kõrvale 
jätmata. Kliimamuutuste ja 
keskkonnaseisundi halvenemise 
negatiivsed mõjud ohustavad enim just 
kõige haavatavamaid piirkondi ja inimesi. 
Samal ajal nõuab ülemineku juhtimine 
olulisi struktuurimuutusi.

__________________ __________________
9 COM(2019)640 final. 9 COM(2019)640 final.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1a) Liidu kliimaeesmärkide 
saavutamiseks on vaja tegeleda liidus 
kliimameetmete osas eri kiirusel toimuva 
ülemineku probleemiga, aga ka ohuga, et 
piirkondadevahelised sotsiaal-
majanduslikud erinevused suurenevad 
ning potentsiaalselt ebasoodsas olukorras 
olevate sotsiaalsete rühmade 
rahulolematus kasvab. Äärmiselt oluline 
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on keskendada jõupingutused majanduse 
ümberkujundamisele ja asjaomaste 
piirkondade, näiteks 
söekaevanduspiirkondade 
taaselustamisele, selle asemel et loota 
töötajate liikuvusele ning leppida 
rahvaarvu vähenemise ja tervete 
piirkondade stagneerumise ohuga. Selleks 
et säilitada sidusus ülemineku eesmärkide 
ning liidu prioriteetide ja eesmärkide 
vahel, nagu töökohtade loomine, vaesuse 
ja ebavõrdsuse vähendamine, tuleks 
tõhusalt toetada kohaliku majanduse 
mitmekesistamist usaldusväärsete 
investeeringute abil ja jätkusuutlike 
töökohtade loomist, mis aitaks tagada 
üleminekust mõjutatud sektorite töötajate 
naasmise kohalikule tööturule. 

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Komisjon võttis 14. jaanuaril 2020 
vastu Euroopa rohelise kokkuleppe 
investeerimiskava käsitleva teatise10, 
kehtestades sellega õiglase ülemineku 
mehhanismi, mis keskendub piirkondadele 
ja sektoritele, mida üleminek kõige rohkem 
mõjutab, võttes arvesse nende sõltuvust 
fossiilkütustest, sealhulgas söest, turbast ja 
põlevkivist, või suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega tööstusprotsessidest, kuid 
mille suutlikkus vajalikke investeeringud 
rahastada on väiksem. Õiglase ülemineku 
mehhanism koosneb kolmest sambast: 
õiglase ülemineku fond, mida rakendatakse 
eelarve jagatud täitmise raames, 
sihtotstarbeline õiglase ülemineku kava 
InvestEU raames ja avaliku sektori 
laenurahastu, et kaasata asjaomastesse 
piirkondadesse täiendavaid 
investeeringuid.

(2) Komisjon võttis 14. jaanuaril 2020 
vastu Euroopa rohelise kokkuleppe 
investeerimiskava käsitleva teatise10, 
kehtestades sellega õiglase ülemineku 
mehhanismi, mis keskendub piirkondadele, 
kogukondadele ja sektoritele, mida 
üleminek kõige rohkem mõjutab, võttes 
arvesse nende sõltuvust fossiilkütustest, 
sealhulgas söest, turbast ja põlevkivist, või 
suure kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tööstusprotsessidest, ning nende 
tööhõivestruktuuri, kuid mille suutlikkus 
vajalikke investeeringud rahastada on 
väiksem. Õiglase ülemineku mehhanism 
koosneb kolmest sambast: õiglase 
ülemineku fond, mida rakendatakse eelarve 
jagatud täitmise raames, sihtotstarbeline 
õiglase ülemineku kava InvestEU raames 
ja avaliku sektori laenurahastu, et kaasata 
asjaomastesse piirkondadesse täiendavaid 
investeeringuid.
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__________________ __________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020) 21 final.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3a) Avalikul sektoril on liidu 
kliimaneutraalsele majandusele 
ülemineku protsessis eriline koht. Oluline 
on tunnistada, et kliimaneutraalse 
majanduse komponentidel, nagu 
taastuvad energiaallikad, tegusam areng 
vähese CO2-heitega majanduse suunas, 
valdkondadevaheline innovatsioon ja 
sotsiaalsed investeeringud, on suurem 
väärtus kui lühiajalisel finantstulul, 
mistõttu tuleb neid erinevalt käsitleda. 
Avaliku sektori üks olulisi ülesandeid on 
sekkuda, kui turg ei toimi piisavalt hästi.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Tuleks ette näha avaliku sektori 
laenurahastu (edaspidi „rahastu“). See 
kujutab endast õiglase ülemineku 
mehhanismi kolmandat sammast, mis 
toetab avaliku sektori asutusi 
investeeringute tegemisel. Sellised 
investeeringud peaksid vastama 
arenguvajadustele, mis tulenevad 
komisjoni poolt vastu võetud õiglase 
ülemineku territoriaalsetes kavades 
kirjeldatud üleminekuprobleemidest. 
Kavandatavad toetusmeetmed peaksid 
olema kooskõlas õiglase ülemineku 
mehhanismi kahe ülejäänud samba raames 
toetatavate meetmetega ja neid täiendama.

(4) Tuleks ette näha avaliku sektori 
laenurahastu (edaspidi „rahastu“). See 
kujutab endast õiglase ülemineku 
mehhanismi kolmandat sammast, mis 
toetab avaliku sektori asutusi 
investeeringute tegemisel. Sellised 
investeeringud peaksid vastama 
arenguvajadustele, mis tulenevad 
komisjoni poolt heaks kiidetud õiglase 
ülemineku territoriaalsetes kavades 
kirjeldatud üleminekuprobleemidest. 
Kavandatavad toetusmeetmed peaksid 
olema kooskõlas õiglase ülemineku 
mehhanismi kahe ülejäänud samba raames 
toetatavate meetmetega ja neid täiendama.
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Selleks et suurendada üleminekust 
mõjutatud territooriumide majanduslikku 
mitmekesisust, peaks laenurahastu 
hõlmama suurt hulka investeeringuid, 
tingimusel et need aitavad kaasa 
arenguvajaduste rahuldamisele üleminekul 
kliimaneutraalsele majandusele, nagu on 
kirjeldatud õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades. Toetatavad 
investeeringud võivad hõlmata energia- ja 
transporditaristut, kaugküttevõrke, 
keskkonnahoidlikku liikuvust, arukat 
jäätmekäitlust, puhast energiat ja 
energiatõhususe meetmeid, sealhulgas 
hoonete renoveerimist, ringmajandusele 
ülemineku toetamist, maapinna 
korrastamist ja saastest puhastamist ning 
töötajate täiendus- ja ümberõpet, koolitust 
ja sotsiaalset taristut, sealhulgas 
sotsiaaleluruume. Taristu arendamine võib 
hõlmata ka lahendusi, mis suurendavad 
selle vastupidavust katastroofidele. 
Eelkõige suurte üleminekuvajadustega 
territooriumide puhul tuleks eelistada 
terviklikku investeerimiskäsitlust. Samuti 
võiks toetada investeeringuid muudesse 
sektoritesse, kui need investeeringud on 
kooskõlas vastuvõetud õiglase ülemineku 
territoriaalsete kavadega. Toetades 
investeeringuid, mis ei tooda piisavat tulu, 
on laenurahastu eesmärk anda avaliku 
sektori asutustele täiendavaid vahendeid, 
mis on vajalikud kliimamuutustega 
kohanemisest tulenevate sotsiaalsete, 
majanduslike ja keskkonnaalaste 
probleemide lahendamiseks. Rahastu 
raames suure positiivse keskkonnamõjuga 
toetuskõlblike investeeringute 
kindlakstegemiseks võib kasutada ELi 
keskkonnasäästliku majandustegevuse 

(5) Selleks et suurendada üleminekust 
mõjutatud territooriumide majanduslikku 
mitmekesisust, peaks laenurahastu 
hõlmama esimese sambaga võrreldes 
suuremat hulka investeeringuid, 
tingimusel et need aitavad kaasa sotsiaalse, 
majandusliku, tööjõu, energiajulgeoleku 
või keskkonna arengu vajaduste 
rahuldamisele üleminekul liidu 2030. aasta 
kliima- ja energiaeesmärkide 
saavutamisele ja 2050. aastaks 
kliimaneutraalsele majandusele, nagu on 
kirjeldatud õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades. Ülemineku 
eesmärk on kaotada seos ressursside 
tarbimisega ning kaotada 
kasvuhoonegaaside netoheide ja muud 
kahjulikud mõjud inimeste tervisele ja 
keskkonnale, mis on muu hulgas seotud 
bioloogilise mitmekesisuse ja 
ökosüsteemide kahjustamise, ressursside 
ületarbimise või keemilise saastusega. 
Toetusmehhanism peaks vältima liidu 
piirkondade majandusliku ebavõrdsuse 
edasist suurenemist ja keskenduma 
sotsiaalse ühtekuuluvuse tugevdamisele 
kõigi liidu kodanike seas. Toetatavad 
investeeringud võivad hõlmata energia- ja 
transporditaristut, kaugküttesüsteeme, 
keskkonnahoidlikku ja säästlikku 
liikuvust, arukat jäätmekäitlust, puhast ja 
vähese CO2-heitega energiat ning 
energiatõhususe meetmeid, sealhulgas 
hoonete renoveerimist, investeeringuid 
teadus- ja innovatsioonitegevusse, 
ringmajandusele ülemineku toetamist, 
linnade keskkonnataristut, kultuuri- ja 
ajaloopärandi kaitsmist ning töötajate 
täiendus- ja ümberõpet, koolitust ja 
sotsiaalset taristut, sealhulgas 
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taksonoomiat. sotsiaaleluruume. Taristu arendamine võib 
hõlmata ka lahendusi, mis suurendavad 
selle vastupidavust katastroofidele. 
Investeeringud võivad hõlmata ka 
maapinna korrastamist ja saastest 
puhastamist, välja arvatud juhul, kui see 
kuulub ELi toimimise lepingu artiklis 191 
osutatud põhimõtte „saastaja maksab“ 
kohaselt keskkonnakahju põhjustaja 
vastutuse alla. Eelkõige suurte 
üleminekuvajadustega territooriumide 
puhul tuleks eelistada terviklikku 
investeerimiskäsitlust. Samuti võiks 
toetada investeeringuid muudesse 
sektoritesse, kui need investeeringud on 
kooskõlas vastuvõetud õiglase ülemineku 
territoriaalsete kavadega. Toetades 
investeeringuid, mis ei tooda piisavat tulu, 
on laenurahastu eesmärk anda avalikule 
sektorile täiendavaid vahendeid, mis on 
vajalikud kliimapöördega kohanemisest 
tulenevate sotsiaalsete, majanduslike, 
keskkonnaalaste ja energiajulgeoleku 
probleemide lahendamiseks ning selleks, et 
pakkuda pikaajalisi töövõimalusi 
majanduse ümberkorraldamisest 
mõjutatud töötajatele. Rahastu raames 
suure positiivse keskkonnamõjuga 
toetuskõlblike investeeringute 
kindlakstegemiseks võib kasutada ELi 
keskkonnasäästliku majandustegevuse 
taksonoomiat.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5a) Maagaasiga seotud projektid 
peaksid olema toetuskõlblikud tingimusel, 
et selliseid investeeringuid kasutatakse 
sütt, pruunsütt, turvast ja põlevkivi 
asendava üleminekutehnoloogiana, kuni 
muud heitevabad ja uuenduslikud 
tehnoloogiad võetakse täielikult 
kasutusele sellisel määral, mis on piisav 
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energiavarustuse ja -julgeoleku 
järjepidevuse ja energia taskukohasuse 
tagamiseks ning mis näitab, et need 
aitavad märkimisväärselt vähendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja 
võimaldavad taastuvatest energiaallikatest 
toodetud gaasi edasist kasutamist. Sellised 
investeeringud peaksid olema vajalikud 
[õiglase ülemineku fondi määruse] artikli 
7 kohaselt kehtestatud õiglase ülemineku 
territoriaalsete kavade rakendamiseks ja 
olema selgelt kooskõlas liidu 
kliimaneutraalsuse eesmärgi 
saavutamisega 2050. aastaks.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5b) Selleks et vältida varade 
kasutuskõlbmatuks muutumist ja tagada, 
et avaliku sektori vahendeid kasutatakse 
kõige kulutõhusamalt, peaks toetust 
saavatel projektidel olema pikaajaline 
keskkonnahoidlik ja kestlik mõju ning 
nad peaksid aitama saavutada 
kliimaneutraalsuse 2050. aastaks.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5c) Kliimaneutraalsusele üleminek 
pakub ka uusi majanduslikke võimalusi. 
Üleminekul taastuvatel energiaallikatel 
põhinevale majandusele on 
märkimisväärne töökohtade loomise 
potentsiaal, mille tõhusa ärakasutamise 
korral on võimalik saavutada praegu 
fossiilkütustest sõltuvates piirkondades 
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kõrge tööhõive tase. Üleminek 
taastuvenergiale võimaldab kohalikel 
kogukondadel saada energiasüsteemi 
ümberkujundamises aktiivseteks 
osalejateks ja omanikeks ning liikuda ühe 
tööstusharu mudelilt mitut tööstusharu 
hõlmavale mudelile. Eelkõige võib endiste 
kaevanduste ümberkujundamine 
taastuvenergia tootmiseks ja 
salvestamiseks ning taastuvenergia taristu 
ehitamine sellistele kaevandusaladele või 
naaberpiirkondadesse luua 
kogukondadele keskkonnahoidlikke 
töökohti. Lisaks võib ümberkujundamine 
aidata tugevdada energiajulgeolekut ja 
vastupanuvõimet, tuginedes 
detsentraliseeritud energiasüsteemi 
mudelile.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5d) Toetatavaid investeeringuid, 
eelkõige energiatõhususe, 
jäätmehierarhiaga kooskõlas oleva 
jäätmekäitluse ja reoveekäitluse 
valdkonnas, võiks edukalt rakendada 
avaliku ja erasektori partnerluste kaudu. 
Seepärast peaks laenurahastu hõlmama 
avaliku ja erasektori partnerlusi. 
Eraõiguslik üksus, olenemata sellest, kas 
ta tegutseb avalikus sektoris või mitte, kes 
on käesolevas määruses sätestatud 
kriteeriumidele vastava projekti 
elluviimiseks sõlminud avaliku sektori 
asutusega pikaajalise avaliku ja 
erasektori partnerluse, peaks olema 
laenurahastust toetuse saamise 
tingimustele vastav toetusesaaja. Asjaolu, 
et eraõiguslik üksus on sõlminud avaliku 
sektori asutusega avaliku ja erasektori 
partnerluse, tuleks käsitada avaliku 
teenuse osutamise ülesandena.
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Tööprogrammis ja konkursikutses 
tuleks sätestada toetuskõlblikkuse 
eritingimused ja toetuse andmise 
kriteeriumid. Nende toetuskõlblikkuse 
tingimuste ja toetuse andmise 
kriteeriumide puhul tuleks arvesse võtta 
projekti asjakohasust õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades kirjeldatud 
arenguvajaduste kontekstis, üldist 
eesmärki edendada piirkondlikku ja 
territoriaalset lähenemist ning toetuse 
olulisust projektide elujõulisuse tagamisel. 
Käesoleva määrusega kehtestatud liidu 
toetus tuleks seega teha kättesaadavaks 
ainult neile liikmesriikidele, kellel on 
vähemalt üks õiglase ülemineku 
territoriaalne kava. Tööprogrammis ja 
konkursikutsetes võetakse arvesse ka 
liikmesriikide esitatud õiglase ülemineku 
territoriaalseid kavasid, et tagada 
mehhanismi eri sammaste ülene sidusus ja 
järjepidevus.

(14) Kui nõudlus ületab riiklike 
eraldiste raames eraldatavaid rahalisi 
vahendeid, tuleks tööprogrammis ja 
konkursikutses sätestada toetuskõlblikkuse 
eritingimused ja toetuse andmise 
kriteeriumid. Nende toetuskõlblikkuse 
tingimuste ja toetuse andmise 
kriteeriumide puhul tuleks arvesse võtta 
projekti suutlikkust täita õiglase 
ülemineku territoriaalsetes kavades 
kirjeldatud eesmärgid ja arenguvajadused 
ning üldine eesmärk edendada 
piirkondlikku ja territoriaalset lähenemist, 
kuid arvestada tuleks ka üldist mõju 
piirkondlikule tööturule ning toetuse 
olulisust projekti elujõulisuse tagamisel. 
Käesoleva määrusega kehtestatud liidu 
toetus tuleks seega teha kättesaadavaks 
ainult neile liikmesriikidele, kellel on 
vähemalt üks õiglase ülemineku 
territoriaalne kava. Tööprogrammis ja 
konkursikutsetes võetakse arvesse ka 
liikmesriikide esitatud õiglase ülemineku 
territoriaalseid kavasid, et tagada 
mehhanismi eri sammaste ülene sidusus ja 
järjepidevus.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16a) Arvestades suhteliselt madalat 
toetusmäära, ei pruugi paljudel 
projektidel jätkuda omatulu, et piisaks 
üksnes laenurahastu toetusest. See võib 
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tähendada, et vähem arenenud 
piirkondades, kus väiksema sissetulekuga 
avalikul sektoril võib olla 
kaasrahastamisel raskusi, jääb vahendite 
kasutamise määr allapoole loodetud taset. 
Seepärast võiks toetuskõlblike projektide 
puhul olla võimalik saada toetust ka 
muudest liidu programmidest.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Liikmesriigid üksi ei suuda 
piisavalt saavutada käesoleva määruse 
eesmärki kasutada avaliku sektori 
investeeringuid territooriumidel, mida 
kliimaneutraalsusele üleminek kõige enam 
mõjutab, vastavaid arenguvajadusi 
käsitledes. Siin on peamiseks põhjuseks 
see, et avaliku sektori asutustel on 
keeruline toetada investeeringuid, mis ilma 
ELi toetusteta ei tooda piisavalt omatulu 
ega too kasu territooriumidele, mida 
kliimamuutus kõige rohkem mõjutab, 
ning vajadus ühtse rakendusraamistiku 
järele otsese eelarve täitmise raames. 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,

(22) Liikmesriigid üksi ei suuda 
piisavalt saavutada käesoleva määruse 
eesmärki kasutada avaliku sektori 
investeeringuid territooriumidel, mida 
kliimaneutraalsusele üleminek kõige enam 
mõjutab, vastavaid arenguvajadusi 
käsitledes. Siin on peamiseks põhjuseks 
see, et avaliku sektori asutustel on 
keeruline toetada investeeringuid, mis 
toovad kasu piirkondadele, mida kliima- 
ja energiaalane üleminek kõige rängemalt 
mõjutab, kuid mis ei tooda piisavalt 
omatulu ning mida projektiedendaja ei 
rahastaks sama aja jooksul või samas 
ulatuses ilma liidu eelarvest antava 
toetuseta, ning vajadus ühtse 
rakendusraamistiku järele otsese eelarve 
täitmise raames. 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,
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahastust toetatakse liidu territooriume, 
mis seisavad silmitsi tõsiste sotsiaalsete, 
keskkonnaalaste ja majanduslike 
probleemidega, mis on seotud 2050. 
aastaks liidu kliimaneutraalsele 
majandusele ülemineku protsessiga.

Rahastust toetatakse liidu territooriume, 
mis seisavad silmitsi tõsiste sotsiaalsete, 
keskkonnaalaste, majanduslike ja 
energiajulgeoleku probleemidega, mis on 
seotud liidu 2030. aasta kliima- ja 
energiaeesmärkidele ning 2050. aastaks 
kliimaneutraalsele majandusele ülemineku 
protsessiga.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. „toetusesaaja“ – avalik-õiguslik 
juriidiline isik, mis on asutatud 
liikmesriigis avalik-õigusliku asutusena või 
avaliku teenuse osutamise ülesandega 
eraõigusliku isikuna, kellega on rahastu 
raames sõlmitud toetusleping;

2. „toetusesaaja“ – juriidiline isik, mis 
on asutatud liikmesriigis avalik-õigusliku 
asutusena või avaliku ja erasektori 
partnerluse rakendamise või muu avaliku 
teenuse osutamise ülesandega eraõigusliku 
isikuna, kellega on rahastu raames 
sõlmitud toetusleping;

Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. „rahastamispartnerid“ – EIP, muud 
rahvusvahelised finantsasutused, riiklikud 
tugipangad ja finantsasutused, kellega 
komisjon sõlmib halduslepingu rahastu 
raames koostöö tegemiseks;

3. „rahastamispartnerid“ – EIP, muud 
rahvusvahelised finantsasutused, riiklikud 
ja piirkondlikud tugipangad ja 
finantsasutused, kellega komisjon sõlmib 
halduslepingu rahastu raames koostöö 
tegemiseks;
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6a. „täiendavus“ – toetus projektidele, 
mis ei tooda piisavat omatulu ja mida ei 
rahastataks ilma liidu eelarvest antava 
toetuseta ning mis aitavad saavutada 
artiklis 3 sätestatud üldeesmärke.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Rahastu üldeesmärk on lahendada 
kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekust põhjustatud tõsiseid sotsiaal-
majanduslikke probleeme, et toetada neid 
liidu territooriume, mis on kindlaks 
määratud õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades, mille 
liikmesriigid on koostanud kooskõlas 
määruse [õiglase ülemineku fondi määrus] 
artikliga 7.

1. Rahastu üldeesmärk on kooskõlas 
Pariisi kokkuleppe eesmärkidega ja 
tulenevalt konkurentsivõime 
suurendamise vajadusest lahendada liidu 
2030. aasta kliima- ja 
energiaeesmärkidele ning 2050. aastaks 
kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekust põhjustatud tõsiseid sotsiaal-
majanduslikke probleeme ja kasutada ära 
sellest tulenevaid võimalusi, et toetada 
neid liidu territooriume, mis on kindlaks 
määratud õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades, mille 
liikmesriigid on koostanud kooskõlas 
määruse [õiglase ülemineku fondi määrus] 
artikliga 7.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Rahastu erieesmärk on suurendada 
avaliku sektori investeeringuid, et täita 
õiglase ülemineku territoriaalsetes kavades 

2. Rahastu erieesmärk on suurendada 
avaliku sektori investeeringuid, et toetada 
meetmeid ja lahendusi, mis on suunatud 
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kindlaks määratud piirkondade 
arenguvajadusi, hõlbustades selliste 
projektide rahastamist, mis ei tooda 
piisavat omatulu ja mida ilma liidu 
eelarvest antava toetuseta ei rahastataks.

energiasüsteemi õiglasele, tõhusale ja 
taskukohasele ümberkujundamisele, ning 
täita õiglase ülemineku territoriaalsetes 
kavades kindlaks määratud piirkondade 
arenguvajadusi, hõlbustades selliste 
projektide rahastamist, mis on kooskõlas 
liidu kliimaeesmärkidega ning loovad 
pikaajalisi ja kestlikke töövõimalusi, kuid 
mis ei tooda piisavat omatulu ja mida ilma 
liidu eelarvest antava toetuseta ei 
rahastataks.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 2 osutatud erieesmärgi 
saavutamiseks on käesoleva määruse 
eesmärgiks ka anda vajaduse korral 
nõustamistoetust toetuskõlblike projektide 
ettevalmistamiseks, arendamiseks ja 
rakendamiseks. Nõustamistoetust antakse 
kooskõlas määruse [InvestEU määrus] 
artikli [20] alusel loodud InvestEU 
nõustamiskeskuse eeskirjade ja 
rakendusmeetoditega.

3. Lõikes 2 osutatud erieesmärgi 
saavutamiseks on käesoleva määruse 
eesmärgiks ka anda vajaduse korral 
nõustamistoetust projektide 
toetuskõlblikkuse hindamiseks, 
ettevalmistamiseks, arendamiseks ja 
toetuskõlblike projektide rakendamiseks. 
Nõustamistoetust antakse kooskõlas 
määruse [InvestEU määrus] artikli [20] 
alusel loodud InvestEU nõustamiskeskuse 
eeskirjade ja rakendusmeetoditega.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) projektidel on märgatav mõju 
kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekust põhjustatud tõsiste 
sotsiaalsete, majanduslike või 
keskkonnaalaste probleemide 
lahendamisele ning neist saavad kasu 
õiglase ülemineku territoriaalses kavas 
kindlaksmääratud territooriumid, isegi kui 

(a) projektidel on märgatav mõju liidu 
2030. aasta kliima- ja 
energiaeesmärkidele ning 2050. aastaks 
kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekust põhjustatud tõsiste 
sotsiaalsete, majanduslike, tööjõu, 
energiajulgeoleku või keskkonnaalaste 
probleemide lahendamisele ning neist 
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kõnealuseid projekte kõnealustel 
territooriumidel ei rakendata;

saavad kasu õiglase ülemineku 
territoriaalses kavas kindlaksmääratud 
territooriumid, isegi kui kõnealuseid 
projekte kõnealustel territooriumidel ei 
rakendata;

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) projektid ei saa toetust ühegi teise 
liidu programmi raames;

välja jäetud

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Maagaasiga seotud projektid loetakse 
toetuskõlblikeks tingimusel, et sellised 
investeeringud on vajalikud [õiglase 
ülemineku fondi määruse] artikli 7 
kohaselt kehtestatud õiglase ülemineku 
territoriaalsete kavade rakendamiseks, 
ning järgmiste nõuetekohaselt 
põhjendatud asjaolude korral:
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) investeeringud aitavad kaasa liidu 
keskkonnaeesmärkide saavutamisele 
kliimamuutuste leevendamisel ja nendega 
kohanemisel, kiirendades söe, pruunsöe, 
turba või põlevkivi kasutamise lõpetamist;
c) investeeringud on kooskõlas liidu 
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energia- ja kliimaeesmärkide ja 
õigusaktidega ning 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 vähendada 
energiaostuvõimetust;
g) toetatavad tegevused ei takista 
taastuvate energiaallikate arendamist 
asjaomastel territooriumidel ning on 
kooskõlas ja koostoimes taastuvate 
energiaallikate tulevase kasutamisega.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olenemata finantsmääruse artiklis 197 
sätestatud kriteeriumidest võivad käesoleva 
määruse alusel potentsiaalsete 
toetusesaajatena taotlusi esitada üksnes 
sellised avalik-õiguslikud juriidilised 
isikud, mis on asutatud liikmesriigis 
avalik-õigusliku asutusena või avaliku 
teenuse osutamise ülesandega eraõigusliku 
isikuna.

Olenemata finantsmääruse artiklis 197 
sätestatud kriteeriumidest võivad käesoleva 
määruse alusel potentsiaalsete 
toetusesaajatena taotlusi esitada üksnes 
sellised juriidilised isikud, mis on asutatud 
liikmesriigis avalik-õigusliku asutusena või 
avaliku ja erasektori partnerluse 
rakendamise või muu avaliku teenuse 
osutamise ülesandega eraõigusliku isikuna.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toetuse summa ei tohi ületada 
15 % rahastamispartneri poolt rahastu 

2. Toetuse summa ei tohi ületada 
15 % rahastamispartneri poolt rahastu 
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raames antava laenu summast. Projektide 
puhul, mida viiakse ellu NUTS 2. tasandi 
piirkondades, mille SKP elaniku kohta ei 
ületa 75 % ELi 27 liikmesriigi keskmisest 
SKPst, nagu on osutatud määruse [uus 
ühissätete määrus] artikli [102 lõikes 2], ei 
tohi toetuse summa olla suurem kui 20 % 
rahastamispartneri antud laenu summast.

raames antava laenu summast. Projektide 
puhul, mida viiakse ellu NUTS 2. tasandi 
piirkondades, mille SKP elaniku kohta ei 
ületa 75 % ELi 27 liikmesriigi keskmisest 
SKPst, nagu on osutatud määruse [uus 
ühissätete määrus] artikli [102 lõikes 2], ei 
tohi toetuse summa olla suurem kui 25 % 
rahastamispartneri antud laenu summast. 
Projektide puhul, mida viiakse ellu NUTS 
2. tasandi piirkondades, mille SKP 
elaniku kohta jääb vahemikku 75–100 % 
ELi 27 liikmesriigi keskmisest SKPst, 
nagu on osutatud määruse [uus ühissätete 
määrus] artikli [102 lõikes 2], ning mis 
olid programmitöö perioodil 2014–2020 
liigitatud vähem arenenud piirkondadeks, 
ei tohi toetuse summa olla suurem kui 25 
% rahastamispartneri antud laenu 
summast.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lisaks finantsmääruse artikli 131 
lõikes 4 sätestatud alustele ja pärast 
rahastamispartneriga konsulteerimist võib 
toetuse summat vähendada või 
toetuslepingu lõpetada, kui kahe aasta 
jooksul alates toetuslepingu 
allkirjastamisest ei ole alla kirjutatud 
majanduslikult kõige olulisemale 
tarnelepingule, ehitustööde hankelepingule 
või teenuste hankelepingule, kui sellise 
lepingu sõlmimine on toetuslepingus ette 
nähtud.

1. Lisaks finantsmääruse artikli 131 
lõikes 4 sätestatud alustele ja pärast 
rahastamispartneriga konsulteerimist võib 
toetuse summat vähendada või 
toetuslepingu lõpetada, kui kolme aasta 
jooksul alates toetuslepingu 
allkirjastamisest ei ole alla kirjutatud 
majanduslikult kõige olulisemale 
tarnelepingule, ehitustööde hankelepingule 
või teenuste hankelepingule, kui sellise 
lepingu sõlmimine on toetuslepingus ette 
nähtud.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13a
Muude rahastamispartnerite kui EIP 

valimine
Komisjon kehtestab tingimused ja 
menetlused muude rahastamispartnerite 
kui EIP valimiseks. Nimetatud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
määruse (EL) nr 182/2011 artiklis 5 
osutatud menetlusega.
Muud rahastamispartnerid kui EIP, kes 
on edukalt läbinud finantsmääruse 
artiklis 154 sätestatud sambapõhise 
hindamise menetluse, on rahastu 
rakendamiseks kõlblikud.
Muude rahastamispartnerite kui EIP 
valimise toetuskõlblikkuse tingimused 
kajastavad rahastu eesmärke. Eelkõige 
võtab komisjon rahastamispartnerite 
valimisel arvesse nende suutlikkust
a) maksimeerida omavahendite kaudu 
liidu toetuskomponendi mõju;
b) tagada rahastu asjakohane 
geograafiline mitmekesisus ja võimaldada 
väiksemate projektide rahastamist;
c) tagada läbipaistvus ja üldsuse 
juurdepääs iga projekti käsitlevale 
teabele;
d) tagada, et rahastust toetuse saamiseks 
valitud projektid on kooskõlas rahastu 
eesmärkidega ning liidu 2030. aasta 
kliima- ja energiaeesmärkide ning 2050. 
aastaks kliimaneutraalsele majandusele 
ülemineku eesmärkidega;
e) integreerida keskkonna-, kliima-, 
sotsiaal- ja juhtimistegurite analüüs 
projektide valikusse ja hindamisse.
Komisjon avaldab valiku tulemused.
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Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonil on õigus võtta II lisa 
muutmiseks vastu delegeeritud õigusakte 
kooskõlas artikliga 17, muutes lõikes 1 
osutatud näitajaid.

3. Kui artikli 15 lõikes 2 osutatud 
vahehindamise käigus selgub, et II lisas 
esitatud näitajad ei võimalda rahastut 
nõuetekohaselt hinnata, on komisjonil 
õigus võtta II lisa muutmiseks vastu 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
17, muutes lõikes 1 osutatud näitajaid.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14a
Läbipaistvus

1. Toetusesaajad tagavad käesoleva 
rahastamisvahendi raames võetavate 
meetmete läbipaistvuse üldsuse huvides 
ning avaliku sektori ja riigi rahastatud 
teabe laialdase taaskasutamise kogu 
liidus. Nad avaldavad asjakohase teabe 
rahastatud projektide kohta, näiteks 
projekti kirjelduse, mõjuhinnangu ning 
hindamis- ja auditiaruanded internetis 
avatud ja masinloetaval kujul, nagu on 
sätestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi (EÜ) 2019/1024 artikli 
5 lõikes 1.
2. Rahastamispartnerid 
avalikustavad kogu asjakohase teabe iga 
rahastatud projekti kohta ja teevad selle 
teabe oma veebisaidil üldsusele 
kättesaadavaks, ilma et see piiraks 
konfidentsiaalsust ja ametisaladust 
käsitlevate kohaldatavate liidu ja 
siseriiklike normide kohaldamist.
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3. Komisjon tagab toetusesaajaid 
käsitleva teabe avaldamise vastavalt 
finantsmääruse artiklile 38.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Rahastu vahehindamine viiakse läbi 
30. juuniks 2025, kui rahastu rakendamise 
kohta on eeldatavasti piisavalt teavet. 
Hindamine näitab eelkõige, kuidas rahastu 
raames antav liidu toetus on aidanud kaasa 
õiglase ülemineku territoriaalseid kavasid 
rakendavate territooriumide vajaduste 
rahuldamisele.

2. Rahastu vahehindamine viiakse läbi 
30. juuniks 2025, kui rahastu rakendamise 
kohta on eeldatavasti piisavalt teavet. 
Hindamine näitab eelkõige, kuidas rahastu 
raames antav liidu toetus on aidanud kaasa 
õiglase ülemineku territoriaalseid kavasid 
rakendavate territooriumide vajaduste 
rahuldamisele. Hindamise käigus 
analüüsitakse ka seda, kuidas rahastu 
raames antud liidu toetus on aidanud 
saavutada liidu kestliku arengu poliitika 
eesmärke, eelkõige liidu 2030. aasta 
kliima- ja energiaeesmärke ning eesmärki 
minna 2050. aastaks üle 
kliimaneutraalsele majandusele.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7a. Säilitatud töökohtade arv

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7b. Loodud töökohtade arv
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Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 7 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7c. Mõju toetust saava territooriumi 
SKP-le



PE655.767v02-00 72/100 RR\1216169ET.docx

ET

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri Õiglase ülemineku mehhanismi raames loodav avaliku sektori 
laenurahastu

Viited COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD)

Vastutavad komisjonid
 istungil teada andmise kuupäev

BUDG
17.6.2020

ECON
17.6.2020

Arvamuse esitajad
 istungil teada andmise kuupäev

ITRE
17.6.2020

Arvamuse koostaja
 nimetamise kuupäev

Izabela-Helena Kloc
10.7.2020

Artikkel 58 – Komisjonide ühismenetlus
 istungil teada andmise kuupäev

 
23.7.2020

Läbivaatamine parlamendikomisjonis 1.9.2020

Vastuvõtmise kuupäev 1.10.2020

Lõpphääletuse tulemus +:
–:
0:

54
13
4

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Michael Bloss, Manuel Bompard, Paolo 
Borchia, Marc Botenga, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Carlo 
Calenda, Andrea Caroppo, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Josianne 
Cutajar, Nicola Danti, Pilar del Castillo Vera, Martina Dlabajová, 
Christian Ehler, Valter Flego, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, 
Claudia Gamon, Nicolás González Casares, Bart Groothuis, Christophe 
Grudler, András Gyürk, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, 
Ivars Ijabs, Romana Jerković, Eva Kaili, Seán Kelly, Izabela-Helena 
Kloc, Łukasz Kohut, Zdzisław Krasnodębski, Andrius Kubilius, 
Miapetra Kumpula-Natri, Thierry Mariani, Eva Maydell, Joëlle Mélin, 
Angelika Niebler, Ville Niinistö, Aldo Patriciello, Mauri Pekkarinen, 
Mikuláš Peksa, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, Markus Pieper, 
Clara Ponsatí Obiols, Sira Rego, Manuela Ripa, Jérôme Rivière, Robert 
Roos, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Jessica Stegrud, Beata Szydło, 
Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Marie 
Toussaint, Isabella Tovaglieri, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos 
Zorrinho

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliikmed

Damian Boeselager, Tomas Tobé



RR\1216169ET.docx 73/100 PE655.767v02-00

ET

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

54 +
PPE Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria Da Graça 

Carvalho, Pilar Del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Eva 
Maydell, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Markus Pieper, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Tomas Tobé, 
Henna Virkkunen, Pernille Weiss

S&D Carlo Calenda, Josianne Cutajar, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Robert Hajšel, Ivo Hristov, 
Romana Jerković, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Tsvetelina Penkova, Patrizia Toia, 
Carlos Zorrinho

RENEW Nicola Beer, Nicola Danti, Martina Dlabajová, Valter Flego, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Christophe 
Grudler, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen

ID Paolo Borchia, Andrea Caroppo, Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Isabella Tovaglieri

ECR Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský

13 -
VERTS/ALE Michael Bloss, Damien Boeslager, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Mikuláš Peksa, Marie 

Toussaint

ECR Robert Roos, Jessica Stegrud

GUE Manuel Bompard, Marc Botenga, Sira Rego

NI Ignazio Corrao

4 0
PPE François-Xavier Bellamy

S&D Niels Fuglsang

VERTS/ALE Manuela Ripa

NI Clara Ponsatí Obiols

Kasutatud tähised:
+ : poolt
- : vastu
0 : erapooletu



PE655.767v02-00 74/100 RR\1216169ET.docx

ET

1.10.2020

REGIONAALARENGUKOMISJONI ARVAMUS

majandus- ja rahanduskomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus õiglase ülemineku 
mehhanismi raames loodava avaliku sektori laenurahastu kohta
(COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD))

Arvamuse koostaja: Cristina Maestre Martín De Almagro

MUUDATUSETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutavatel eelarvekomisjonil ning majandus- ja 
rahanduskomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Komisjon võttis 11. detsembril 
2019 vastu teatise Euroopa rohelise 
kokkuleppe kohta,1 milles on esitatud 
Euroopa uus majanduskasvu poliitika 
tegevuskava ning ambitsioonikad 
eesmärgid kliimamuutustega võitlemiseks 
ja keskkonnakaitseks. Kooskõlas 
eesmärgiga saavutada 2050. aastaks ELi 
kliimaneutraalsus tõhusal ja õiglasel viisil 
tehti Euroopa rohelises kokkuleppes 
ettepanek õiglase ülemineku mehhanismi 
kohta, et näha ette vahendid 
kliimaprobleemidega toimetulemiseks, 
seejuures kedagi kõrvale jätmata. 
Kliimamuutuste ja keskkonnaseisundi 
halvenemise negatiivsed mõjud ohustavad 
enim just kõige haavatavamaid piirkondi ja 
inimesi. Samal ajal nõuab ülemineku 

(1) Komisjon võttis 11. detsembril 
2019 vastu teatise Euroopa rohelise 
kokkuleppe kohta,1 milles on esitatud 
Euroopa uus majanduskasvu poliitika 
tegevuskava ning ambitsioonikad 
eesmärgid kliimamuutustega võitlemiseks 
ja keskkonnakaitseks. Kooskõlas 
eesmärgiga saavutada liidu 2030. aasta 
energia- ja kliimaeesmärgid ning 2050. 
aastaks ELi kliimaneutraalsus tõhusal ja 
õiglasel viisil tehti Euroopa rohelises 
kokkuleppes ettepanek õiglase ülemineku 
mehhanismi kohta, et näha ette toetus ja 
vahendid kliimaprobleemidega 
toimetulemiseks, seejuures kedagi kõrvale 
jätmata. Kliimamuutuste ja 
keskkonnaseisundi halvenemise 
negatiivsed mõjud ohustavad enim just 
kõige haavatavamaid piirkondi ja inimesi, 
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juhtimine olulisi struktuurimuutusi. põhjustades mõjutatud piirkondades 
rahvastikukadu. Samal ajal nõuab 
ülemineku juhtimine olulisi 
struktuurimuutusi, mis nõuavad liidult 
ambitsioonikat rahastamist, ning kuigi 
liikmesriikide lähtepositsioon on erinev, 
on vähim arenenud piirkonnad, 
äärepoolseimad piirkonnad, mäed, 
saared, hõredalt asustatud, 
maapiirkonnad, kauged ja geograafiliselt 
ebasoodsas olukorras olevad väikese 
rahvastikuga piirkonnad need, kus 
energiasüsteemi üleminekut 
kliimaneutraalsusele on raskem ellu viia. 

__________________ __________________
1 COM(2019) 640 final. 1 COM(2019) 640 final.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Komisjon võttis 14. jaanuaril 2020 
vastu Euroopa rohelise kokkuleppe 
investeerimiskava käsitleva teatise,2 
kehtestades sellega õiglase ülemineku 
mehhanismi, mis keskendub piirkondadele 
ja sektoritele, mida üleminek kõige rohkem 
mõjutab, võttes arvesse nende sõltuvust 
fossiilkütustest, sealhulgas söest, turbast ja 
põlevkivist, või suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega tööstusprotsessidest, kuid 
mille suutlikkus vajalikke investeeringud 
rahastada on väiksem. Õiglase ülemineku 
mehhanism koosneb kolmest sambast: 
õiglase ülemineku fond, mida rakendatakse 
eelarve jagatud täitmise raames, 
sihtotstarbeline õiglase ülemineku kava 
InvestEU raames ja avaliku sektori 
laenurahastu, et kaasata asjaomastesse 
piirkondadesse täiendavaid 
investeeringuid.

(2) Komisjon võttis 14. jaanuaril 2020 
vastu Euroopa rohelise kokkuleppe 
investeerimiskava käsitleva teatise,2 
kehtestades sellega õiglase ülemineku 
mehhanismi, mis keskendub piirkondadele, 
inimestele ja sektoritele, mida üleminek 
kõige rohkem mõjutab, võttes arvesse 
nende sõltuvust fossiilkütustest, sealhulgas 
söest, turbast ja põlevkivist, või suure 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tööstusprotsessidest, kuid mille suutlikkus 
vajalikke investeeringud rahastada on 
väiksem. Õiglase ülemineku mehhanism 
koosneb kolmest sambast: õiglase 
ülemineku fond, mida rakendatakse eelarve 
jagatud täitmise raames, sihtotstarbeline 
õiglase ülemineku kava InvestEU raames 
ja avaliku sektori laenurahastu, et kaasata 
asjaomastesse piirkondadesse täiendavaid 
investeeringuid.

__________________ __________________
2 COM(2020) 21 final. 2 COM(2020) 21 final.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Komisjon võttis õiglase ülemineku 
fondi loomise ettepaneku vastu 14. 
jaanuaril 20203. Fondi paremaks 
kavandamiseks ja rakendamiseks tuleb 
vastu võtta õiglase ülemineku 
territoriaalsed kavad, milles sätestatakse 
üleminekuprotsessi põhietapid ja ajakava 
ning määratakse kindlaks territooriumid, 
mida üleminek kliimaneutraalsele 
majandusele kõige negatiivsemalt mõjutab 
ja millel on väiksem suutlikkus 
üleminekuprobleemidega toime tulla.

(3) Komisjon võttis õiglase ülemineku 
fondi loomise ettepaneku vastu 14. 
jaanuaril 20203. Fondi paremaks 
kavandamiseks ja rakendamiseks tuleb 
vastu võtta õiglase ülemineku 
territoriaalsed kavad, milles sätestatakse 
üleminekuprotsessi põhietapid ja ajakava, 
et saavutada määruse (EL) 2018/19993a 
artikli 1 lõikes 11 sätestatud liidu 
kliimaeesmärgid aastaks 2030, ning 
määratakse kindlaks territooriumid, mida 
üleminek kliimaneutraalsele majandusele 
aastaks 2050 kõige negatiivsemalt mõjutab 
ja millel on väiksem suutlikkus sotsiaalsete 
ja keskkonnaalaste 
üleminekuprobleemidega toime tulla. 
Õiglase ülemineku territoriaalsete kavade 
ettevalmistamisel, rakendamisel, 
järelevalvel ja hindamisel tuleks 
kohaldada partnerluse põhimõtet, nagu 
on osutatud määruse [õiglase ülemineku 
fondi määrus] artiklis [7].

__________________ __________________
3 COM(2020) 22 final. 3 COM(2020) 22 final.

3a 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).



RR\1216169ET.docx 77/100 PE655.767v02-00

ET

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Tuleks ette näha avaliku sektori 
laenurahastu (edaspidi „rahastu“). See 
kujutab endast õiglase ülemineku 
mehhanismi kolmandat sammast, mis 
toetab avaliku sektori asutusi 
investeeringute tegemisel. Sellised 
investeeringud peaksid vastama 
arenguvajadustele, mis tulenevad 
komisjoni poolt vastu võetud õiglase 
ülemineku territoriaalsetes kavades 
kirjeldatud üleminekuprobleemidest. 
Kavandatavad toetusmeetmed peaksid 
olema kooskõlas õiglase ülemineku 
mehhanismi kahe ülejäänud samba raames 
toetatavate meetmetega ja neid täiendama.

(4) Tuleks ette näha avaliku sektori 
laenurahastu (edaspidi „rahastu“). See 
kujutab endast õiglase ülemineku 
mehhanismi kolmandat sammast, mis 
toetab avaliku sektori asutusi 
investeeringute tegemisel. Sellised 
investeeringud peaksid vastama 
arenguvajadustele, mis tulenevad 
komisjoni poolt vastu võetud õiglase 
ülemineku territoriaalsetes kavades 
kirjeldatud üleminekuprobleemidest, võttes 
nõuetekohaselt arvesse arendatava 
piirkonna iseärasusi ja potentsiaali. 
Kavandatavad toetusmeetmed peaksid 
olema kooskõlas õiglase ülemineku 
mehhanismi kahe ülejäänud samba raames 
toetatavate meetmetega, neid täiendama ja 
tagama nendega koostoime. Selline 
tegevus peaks olema kooskõlas ka 2030. 
aasta heitkoguste vähendamise 
eesmärkidega ja selle eesmärk peaks 
olema saavutada 2050. aastaks 
kliimaneutraalne majandus.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Selleks et suurendada üleminekust 
mõjutatud territooriumide majanduslikku 
mitmekesisust, peaks laenurahastu 
hõlmama suurt hulka investeeringuid, 
tingimusel et need aitavad kaasa 
arenguvajaduste rahuldamisele üleminekul 
kliimaneutraalsele majandusele, nagu on 
kirjeldatud õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades. Toetatavad 
investeeringud võivad hõlmata energia- ja 
transporditaristut, kaugküttevõrke, 

(5) Selleks et suurendada üleminekust 
kõige negatiivsemalt mõjutatud 
territooriumide majanduslikku 
mitmekesisust, peaks laenurahastu 
hõlmama suurt hulka investeeringuid, 
tingimusel et need aitavad kaasa 
arenguvajaduste rahuldamisele üleminekul 
liidu 2030. aasta 2030. aasta kliima- ja 
energiaeesmärkide saavutamisele ja 
kliimaneutraalsele majandusele ülemineku 
saavutamisele 2050. aastaks, nagu on 
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keskkonnahoidlikku liikuvust, arukat 
jäätmekäitlust, puhast energiat ja 
energiatõhususe meetmeid, sealhulgas 
hoonete renoveerimist, ringmajandusele 
ülemineku toetamist, maapinna 
korrastamist ja saastest puhastamist ning 
töötajate täiendus- ja ümberõpet, koolitust 
ja sotsiaalset taristut, sealhulgas 
sotsiaaleluruume. Taristu arendamine võib 
hõlmata ka lahendusi, mis suurendavad 
selle vastupidavust katastroofidele. 
Eelkõige suurte üleminekuvajadustega 
territooriumide puhul tuleks eelistada 
terviklikku investeerimiskäsitlust. Samuti 
võiks toetada investeeringuid muudesse 
sektoritesse, kui need investeeringud on 
kooskõlas vastuvõetud õiglase ülemineku 
territoriaalsete kavadega. Toetades 
investeeringuid, mis ei tooda piisavat tulu, 
on laenurahastu eesmärk anda avaliku 
sektori asutustele täiendavaid vahendeid, 
mis on vajalikud kliimamuutustega 
kohanemisest tulenevate sotsiaalsete, 
majanduslike ja keskkonnaalaste 
probleemide lahendamiseks. Rahastu 
raames suure positiivse keskkonnamõjuga 
toetuskõlblike investeeringute 
kindlakstegemiseks võib kasutada ELi 
keskkonnasäästliku majandustegevuse 
taksonoomiat.

kirjeldatud õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades. Toetatavad 
investeeringud võivad hõlmata arukaid 
energiasüsteeme, keskkonnasõbralikku ja 
vähese CO2-heitega transpordisektori 
taristut, väga tõhusaid kaugküttevõrke, 
CO2-heiteta, arukat ja säästvat liikuvust, 
investeeringuid teadus- ja 
innovatsioonitegevusse, sealhulgas 
ülikoolidesse ja riiklikesse 
teadusasutustesse, arenenud ja turuvalmis 
tehnoloogia siirde soodustamist, 
investeeringuid digiteerimisse, 
digiinnovatsiooni ja digiühenduvusse, 
sealhulgas digi- ja 
täppispõllumajandusse, jäätmekäitlust 
vastavalt jäätmehierarhiale, 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist, puhast energiat ja 
energiatõhususse meetmeid, sealhulgas 
hoonete renoveerimist ja 
ümberkujundamist, ringmajandusele 
ülemineku toetamist, võitlust 
rahvastikukao vastu, maapinna 
korrastamist ja saastest puhastamist, kui 
„saastaja maksab“ põhimõtet ei saa 
rakendada, ning töötajate täiendus- ja 
ümberõpet, koolitust ja sotsiaalset taristut, 
sealhulgas sotsiaaleluruume, aga ka 
piirkondade digitaalset hõlmatust ja 
lairibaühenduse parandamist. Kõik 
rahastatavad projektid peaksid olema 
kooskõlas 2030. aastaks seatud 
kliimaeesmärkidega, seega peaks 
komisjon uurima, kas need projektid 
vastavad heitkoguste vähendamise 
eesmärgile. Taristu arendamine võib 
hõlmata ka lahendusi, mis suurendavad 
selle vastupidavust katastroofidele, ja 
kriisidele reageerimise suutlikkuse 
koordineerimist, eelkõige piirkondades, 
mida on viimastel aastatel rängalt 
tabanud äärmuslikud ilmastikunähtused. 
Eelkõige suurte üleminekuvajadustega 
territooriumide puhul tuleks eelistada 
terviklikku investeerimiskäsitlust. Samuti 
võiks toetada investeeringuid muudesse 
sektoritesse, kui need investeeringud on 
kooskõlas vastuvõetud õiglase ülemineku 
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territoriaalsete kavadega ja kui neid 
sektoreid on mõjutanud kliimamuutused, 
aga nad ei ole saanud kasutada õiglase 
ülemineku mehhanismi esimest sammast 
ehk õiglase ülemineku fondi. Toetades 
investeeringuid, mis ei tooda piisavat tulu, 
on laenurahastu eesmärk anda avaliku 
sektori asutustele täiendavaid vahendeid, 
mis on vajalikud kliimamuutustega 
kohanemisest tulenevate sotsiaalsete, 
majanduslike ja keskkonnaalaste 
probleemide lahendamiseks. Asjaomased 
kohalikud ja piirkondlikud ametiasutused, 
majandus- ja sotsiaalpartnerid ning 
asjaomaste territooriumide 
kodanikuühiskond tuleks kaasata 
rahastust toetatavate investeeringute 
kindlaksmääramisse kooskõlas määruse 
(EL).../... [uus ühissätete määrus] artiklis 
6 sätestatud partnerluse põhimõttega. 
Rahastu raames suure positiivse 
keskkonnamõjuga toetuskõlblike 
investeeringute kindlakstegemiseks tuleks 
kasutada ELi keskkonnasäästliku 
majandustegevuse taksonoomiat. Arvesse 
tuleks võtta ka COVID-19 laastavaid 
tagajärgi paljudele liidu piirkondadele 
ning viiruse ebaühtlast mõju, et tagada 
toetuse andmine kõige negatiivsemalt 
mõjutatud piirkondadele.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5a) Majandusliku, territoriaalse ja 
sotsiaalse ühtekuuluvuse suurendamise 
püüdluste kontekstis peaks rahastu 
aitama kaasa ka ebavõrdsuse kaotamisele, 
soolise võrdõiguslikkuse edendamisele ja 
soolise aspekti integreerimisele, samuti 
võitlusele diskrimineerimisega soo, 
rassilise või etnilise päritolu, 
usutunnistuse või veendumuste, puude, 
vanuse või seksuaalse sättumuse alusel, 
nagu on sätestatud Euroopa Liidu lepingu 



PE655.767v02-00 80/100 RR\1216169ET.docx

ET

(ELi leping) artiklis 2, ELi toimimise 
lepingu artiklis 10 ja Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta artiklis 21. Kõik 
rahastu rakendamise kõigis etappides 
osalevad sidusrühmad peaksid võtma 
endale kohustuse edendada soolist 
võrdõiguslikkust ja eelkõige tagama, et 
võetakse arvesse mõju naistele, arvestades 
et naised on kliimamuutustest ja 
üleminekuprotsessist 
ebaproportsionaalselt mõjutatud.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Samuti tuleks ette näha vahendid 
nõustamistoetuseks, et edendada projektide 
ettevalmistamist, arendamist ja 
rakendamist.

(12) Samuti tuleks ette näha vahendid ja 
oskusteave nõustamistoetuseks, et 
edendada projektide ettevalmistamist, 
arendamist ja rakendamist.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Tagamaks, et kõikidele 
liikmesriikidele antakse võimalus toetust 
saada, tuleks luua mehhanism, et 
kehtestada sihtotstarbelised riiklikud 
eraldised, millest tuleb esimeses etapis 
kinni pidada, lähtudes õiglase ülemineku 
fondi määruses kavandatud 
jaotamispõhimõttest. Kuid selleks, et viia 
see eesmärk kooskõlla vajadusega 
optimeerida laenurahastu ja selle 
rakendamise majanduslikku mõju, ei tohiks 
selliseid riiklikke eraldisi ette näha pärast 
31. detsembrit 2024. Seejärel tuleks 
ülejäänud toetuskomponendi jaoks ette 
nähtud vahendid eraldada ilma eelnevalt 
kindlaksmääratud riikliku eraldiseta ja 
konkurentsipõhiselt liidu tasandil, tagades 
samal ajal investeeringute prognoositavuse 

(13) Tagamaks, et kõikidele 
liikmesriikidele antakse võimalus toetust 
saada, tuleks luua mehhanism, et 
kehtestada sihtotstarbelised riiklikud 
eraldised, millest tuleb esimeses etapis 
kinni pidada, lähtudes õiglase ülemineku 
fondi määruses kavandatud 
jaotamispõhimõttest. Arvesse tuleks võtta 
määruse .../... [uus ühissätete määrus] 
artikli [102 lõikes 2] osutatud vähem 
arenenud piirkondade vajadusi. Kuid 
selleks, et viia see eesmärk kooskõlla 
vajadusega optimeerida laenurahastu ja 
selle rakendamise majanduslikku mõju, ei 
tohiks selliseid riiklikke eraldisi ette näha 
pärast 31. detsembrit 2024. Seejärel tuleks 
ülejäänud toetuskomponendi jaoks ette 
nähtud vahendid eraldada ilma eelnevalt 
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ning järgides vajadusepõhist ja 
piirkondlikku lähenemist.

kindlaksmääratud riikliku eraldiseta ja 
konkurentsipõhiselt liidu tasandil, tagades 
samal ajal investeeringute prognoositavuse 
ning järgides vajadusepõhist lähenemist 
ning edendades majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust 
ning seades eelkõige esikohale vähem 
arenenud piirkonnad, kus avaliku sektori 
investeeringute tegemise suutlikkus on 
väiksem.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Tööprogrammis ja konkursikutses 
tuleks sätestada toetuskõlblikkuse 
eritingimused ja toetuse andmise 
kriteeriumid. Nende toetuskõlblikkuse 
tingimuste ja toetuse andmise 
kriteeriumide puhul tuleks arvesse võtta 
projekti asjakohasust õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades kirjeldatud 
arenguvajaduste kontekstis, üldist eesmärki 
edendada piirkondlikku ja territoriaalset 
lähenemist ning toetuse olulisust 
projektide elujõulisuse tagamisel. 
Käesoleva määrusega kehtestatud liidu 
toetus tuleks seega teha kättesaadavaks 
ainult neile liikmesriikidele, kellel on 
vähemalt üks õiglase ülemineku 
territoriaalne kava. Tööprogrammis ja 
konkursikutsetes võetakse arvesse ka 
liikmesriikide esitatud õiglase ülemineku 
territoriaalseid kavasid, et tagada 
mehhanismi eri sammaste ülene sidusus ja 
järjepidevus.

(14) Tööprogrammis ja konkursikutses 
tuleks sätestada toetuskõlblikkuse 
eritingimused ja toetuse andmise 
kriteeriumid. Nende toetuskõlblikkuse 
tingimuste ja toetuse andmise 
kriteeriumide puhul tuleks arvesse võtta 
asjakohaseid kriteeriume, mis on 
sätestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EL).../... [määrus, 
millega luuakse kestlike investeeringute 
soodustamise raamistik], projekti 
suutlikkust täita õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades kirjeldatud 
eesmärke arenguvajaduste kontekstis, 
panust liidu 2030. aasta kliima- ja 
energiaeesmärkide ning 2050. aasta 
kliimaneutraalsuse eesmärgi 
saavutamisse, üldist eesmärki edendada 
majanduslikku, sotsiaalset ja 
piirkondlikku sidusust ja vähendada 
piirkondade vahelist arengulõhet, ning 
toetuse olulisust projektide elujõulisuse 
tagamisel, aga ka liikmesriikide 
pühendumust seoses Euroopa rohelises 
kokkuleppes seatud kliimaeesmärkidega. 
Komisjon peaks tagama, et 
tööprogrammis võetakse arvesse ja 
edendatakse soolist võrdõiguslikkust ja 
soolise perspektiivi integreerimist. 
Käesoleva määrusega kehtestatud liidu 
toetus tuleks seega teha kättesaadavaks 
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ainult neile liikmesriikidele, kellel on 
vähemalt üks õiglase ülemineku 
territoriaalne kava. Tööprogrammis ja 
konkursikutsetes võetakse arvesse ka 
liikmesriikide esitatud õiglase ülemineku 
territoriaalseid kavasid, et tagada 
mehhanismi eri sammaste ülene sidusus ja 
järjepidevus.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Kuna toetuskomponent peaks 
kajastama liikmesriikide piirkondade 
erinevaid arenguvajadusi, tuleks sellist 
toetust kohandada. Võttes arvesse, et 
määruse [uus ühissätete määrus] artikli 102 
lõikes 2 määratletud vähem arenenud 
piirkondade avaliku sektori asutuste 
avaliku sektori investeerimissuutlikkus on 
üldiselt väiksem, peaksid sellistele 
asutustele antavate laenude suhtes 
kohaldatavad toetusmäärad olema 
suhteliselt kõrgemad.

(16) Kuna toetuskomponent peaks 
kajastama liikmesriikide piirkondade 
erinevaid arenguvajadusi ning nende 
piirkondade kinnipidamist 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise eesmärkidest, tuleks sellist 
toetust kohandada. Võttes arvesse, et 
määruse [uus ühissätete määrus] artikli 102 
lõikes 2 määratletud vähem arenenud 
piirkondade, ELi toimimise lepingu 
artiklis 349 määratletud äärepoolseimate 
piirkondade ning maapiirkondade, 
hõredalt asustatud ja rahvastikukao all 
kannatavate piirkondade avaliku sektori 
asutuste avaliku sektori 
investeerimissuutlikkus on üldiselt 
väiksem, peaksid sellistele asutustele 
antavate laenude suhtes kohaldatavad 
toetusmäärad olema suhteliselt kõrgemad.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Rakendamise kiirendamiseks ja 
vahendite õigeaegse kasutamise tagamiseks 
tuleks käesolevas määruses sätestada 
toetuslepingutesse lisatavad konkreetsed 
kaitsemeetmed. Seda eesmärki silmas 
pidades peaks komisjonil olema kooskõlas 

(18) Rakendamise kiirendamiseks ja 
vahendite õigeaegse kasutamise tagamiseks 
tuleks käesolevas määruses sätestada 
toetuslepingutesse lisatavad konkreetsed 
kaitsemeetmed. Seda eesmärki silmas 
pidades peaks komisjonil olema kooskõlas 
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proportsionaalsuse põhimõttega võimalik 
vähendada mis tahes liidu toetust või see 
lõpetada, kui projekti rakendamisel ei ole 
tehtud olulisi edusamme. Finantsmääruses 
on sätestatud liidu eelarve täitmise 
eeskirjad. Selleks et tagada liidu 
rahastamisprogrammide sidus 
rakendamine, tuleks laenurahastust antava 
toetuse ja nõustamistoetuse jaoks 
ettenähtud vahendite suhtes kohaldada 
finantsmäärust.

proportsionaalsuse põhimõttega võimalik 
vähendada mis tahes liidu toetust või see 
lõpetada, kui projekti rakendamisel ei ole 
tehtud olulisi edusamme või kui 
heitkoguste vähendamise eesmärgist ei ole 
kinni peetud. Komisjon peaks pärast 
asjaomase liikmesriigi teavitamist liidu 
toetuse vähendamisest või lõpetamisest 
teavitama nõukogu ja Euroopa 
Parlamenti vähendamise või lõpetamise 
põhjustest. Finantsmääruses on sätestatud 
liidu eelarve täitmise eeskirjad. Selleks et 
tagada liidu rahastamisprogrammide sidus 
rakendamine, tuleks laenurahastust antava 
toetuse ja nõustamistoetuse jaoks 
ettenähtud vahendite suhtes kohaldada 
finantsmäärust.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Vastavalt finantsmäärusele, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 
(EL, Euratom) nr 883/2013, nõukogu 
määrusele (Euratom, EÜ) nr 2988/95, 
nõukogu määrusele (Euratom, EÜ) nr 
2185/96 ja nõukogu määrusele (EL) 
2017/1939 tuleb liidu finantshuve kaitsta 
proportsionaalsete meetmetega, mis 
hõlmavad õigusnormide rikkumise ja 
pettuste ärahoidmist, avastamist, 
kõrvaldamist ja uurimist, kaotatud, 
alusetult väljamakstud või ebaõigesti 
kasutatud summade tagasinõudmist ja 
vajaduse korral halduskaristuste 
kehtestamist. Eelkõige võib Euroopa 
Pettustevastane Amet (OLAF) korraldada 
haldusjuurdlusi, sealhulgas kohapealseid 
kontrolle ja inspekteerimisi vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EL, Euratom) nr 2185/96 ning nõukogu 
määruse (Euratom, EÜ) nr 883/2013 
sätetele, et tuvastada, kas on toimunud on 
pettus, korruptsioon või muu liidu 
finantshuve kahjustavat ebaseaduslikku 

(19) Vastavalt finantsmäärusele, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 
(EL, Euratom) nr 883/2013, nõukogu 
määrusele (Euratom, EÜ) nr 2988/95, 
nõukogu määrusele (Euratom, EÜ) nr 
2185/96 ja nõukogu määrusele (EL) 
2017/1939 tuleb liidu finantshuve kaitsta 
proportsionaalsete meetmetega, mis 
hõlmavad õigusnormide rikkumise ja 
pettuste ärahoidmist, avastamist, 
kõrvaldamist ja uurimist, kaotatud, 
alusetult väljamakstud või ebaõigesti 
kasutatud summade tagasinõudmist ja 
vajaduse korral halduskaristuste 
kehtestamist. Kõigist tuvastatud 
õigusnormide rikkumistest tuleks teatada 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 
Eelkõige võib Euroopa Pettustevastane 
Amet (OLAF) korraldada haldusjuurdlusi, 
sealhulgas kohapealseid kontrolle ja 
inspekteerimisi vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, 
Euratom) nr 2185/96 ning nõukogu 
määruse (Euratom, EÜ) nr 883/2013 
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tegevus. Euroopa Prokuratuur võib 
kooskõlas määrusega (EL) 2017/1939 
uurida liidu finantshuve kahjustavaid 
süütegusid ja esitada nende kohta 
süüdistusi, nagu on sätestatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 
2017/1371. Finantsmääruse kohaselt peab 
iga isik või üksus, kes saab liidu rahalisi 
vahendeid, tegema liidu finantshuvide 
kaitsel täielikult koostööd, andma 
komisjonile, OLAFile, Euroopa 
Prokuratuurile määruse (EL) 2017/1939 
kohases tõhustatud koostöös osalevate 
liikmesriikide puhul ning Euroopa 
Kontrollikojale vajalikud õigused ja 
nõutava juurdepääsu ning tagama, et 
kolmandad isikud, kes on kaasatud liidu 
vahendite haldamisse, annavad 
samaväärsed õigused.

sätetele, et tuvastada, kas on toimunud on 
pettus, korruptsioon või muu liidu 
finantshuve kahjustavat ebaseaduslikku 
tegevus. Euroopa Prokuratuur võib 
kooskõlas määrusega (EL) 2017/1939 
uurida liidu finantshuve kahjustavaid 
süütegusid ja esitada nende kohta 
süüdistusi, nagu on sätestatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 
2017/1371. Finantsmääruse kohaselt peab 
iga isik või üksus, kes saab liidu rahalisi 
vahendeid, tegema liidu finantshuvide 
kaitsel täielikult koostööd, andma 
komisjonile, OLAFile, Euroopa 
Prokuratuurile määruse (EL) 2017/1939 
kohases tõhustatud koostöös osalevate 
liikmesriikide puhul ning Euroopa 
Kontrollikojale vajalikud õigused ja 
nõutava juurdepääsu ning tagama, et 
kolmandad isikud, kes on kaasatud liidu 
vahendite haldamisse, annavad 
samaväärsed õigused.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Selleks et näha laenurahastu 
toetuskomponendi jaoks ette asjakohane 
finantsraamistik kuni 31. detsembrini 2024, 
tuleks komisjonile anda 
rakendamisvolitused, et määrata kindlaks 
vahendite jaotus liikmesriikide vahel 
osadena laenurahastu üldisest 
rahastamispaketist iga liikmesriigi kohta 
vastavalt määruse [õiglase ülemineku 
fondi määrus] I lisas sätestatud 
metoodikale. Rakendusvolitused tuleks 
anda ilma komiteemenetluseta, võttes 
arvesse, et vahendite jaotus tuleneb 
otseselt eelnevalt kindlaks määratud 
arvutusmeetodi kohaldamisest.

(21) Selleks et näha laenurahastu 
toetuskomponendi jaoks ette asjakohane 
finantsraamistik kuni 31. detsembrini 2024, 
tuleks komisjonile delegeerida kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 
290 õigus võtta vastu õigusakte, et määrata 
kindlaks vahendite jaotus liikmesriikide 
vahel osadena laenurahastu üldisest 
rahastamispaketist iga liikmesriigi kohta. 
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahastust toetatakse liidu territooriume, mis 
seisavad silmitsi tõsiste sotsiaalsete, 
keskkonnaalaste ja majanduslike 
probleemidega, mis on seotud 2050. aastaks 
liidu kliimaneutraalsele majandusele 
ülemineku protsessiga.

Rahastust toetatakse liidu territooriume, 
mis seisavad silmitsi tõsiste sotsiaalsete, 
keskkonnaalaste ja majanduslike 
probleemidega, mis on seotud liidu 2030. 
aasta kliima- ja energiaeesmärkidega 
ning 2050. aastaks liidu kliimaneutraalsele 
majandusele ülemineku protsessiga.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. „toetusesaaja“ – avalik-õiguslik 
juriidiline isik, mis on asutatud 
liikmesriigis avalik-õigusliku asutusena või 
avaliku teenuse osutamise ülesandega 
eraõigusliku isikuna, kellega on rahastu 
raames sõlmitud toetusleping;

2. „toetusesaaja“ – avalik-õiguslik 
juriidiline isik, mis on asutatud 
liikmesriigis avalik-õigusliku asutusena, 
või eraõiguslik isik, kellele on usaldatud 
avaliku ja erasektori partnerluse 
rakendamine või muu avaliku teenuse 
osutamise ülesanne ja kellega on rahastu 
raames sõlmitud toetusleping;

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. „õiglase ülemineku territoriaalne 
kava“ – määruse [õiglase ülemineku fondi 
määrus] artikli 7 kohaselt koostatud ja 
komisjoni poolt heaks kiidetud kava;

5. „õiglase ülemineku territoriaalne 
kava“ – määruse [õiglase ülemineku fondi 
määrus] artikli 7 kohaselt ja kooskõlas 
määruse (EL).../... [uus ühissätete 
määrus] artiklis 6 sätestatud partnerluse 
põhimõttega koostatud ja komisjoni poolt 
heaks kiidetud kava;
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Rahastu üldeesmärk on lahendada 
kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekust põhjustatud tõsiseid sotsiaal-
majanduslikke probleeme, et toetada neid 
liidu territooriume, mis on kindlaks 
määratud õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades, mille 
liikmesriigid on koostanud kooskõlas 
määruse [õiglase ülemineku fondi määrus] 
artikliga 7.

1. Rahastu üldeesmärk on lahendada 
kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekust ja kliimaprobleemidest 
põhjustatud tõsiseid sotsiaal-majanduslikke 
probleeme, et toetada neid liidu 
territooriume, mis on kindlaks määratud 
õiglase ülemineku territoriaalsetes kavades, 
mille liikmesriigid on koostanud kooskõlas 
määruse [õiglase ülemineku fondi määrus] 
artikliga 7, ning aidata kaasa liidu 2030. 
aasta kliima- ja energiaeesmärkide 
saavutamisele ning liidus 
kliimaneutraalsuse saavutamisele aastaks 
2050 kooskõlas Pariisi kokkuleppe 
eesmärkidega.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Rahastu erieesmärk on suurendada 
avaliku sektori investeeringuid, et täita 
õiglase ülemineku territoriaalsetes kavades 
kindlaks määratud piirkondade 
arenguvajadusi, hõlbustades selliste 
projektide rahastamist, mis ei tooda 
piisavat omatulu ja mida ilma liidu 
eelarvest antava toetuseta ei rahastataks.

2. Rahastu erieesmärk on suurendada 
avaliku sektori investeeringuid, et täita 
õiglase ülemineku territoriaalsetes kavades 
kindlaks määratud piirkondade 
arenguvajadusi, hõlbustades selliste 
keskkonnasäästlike projektide rahastamist, 
mis ei tooda piisavat omatulu ja mida ilma 
liidu eelarvest antava toetuseta ei 
rahastataks. Erilist tähelepanu pööratakse 
määruse .../... [uus ühissätete määrus] 
artikli [102 lõikes 2] osutatud vähem 
arenenud piirkondadele. 
Rahastu edendab ka üleminekut 
kliimaneutraalsele, keskkonnasäästlikule 
ning majanduslikult ja sotsiaalselt 
õiglasele majandusele, mis tagab liidu 
territooriumide sotsiaalse ühtekuuluvuse.
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 2 osutatud erieesmärgi 
saavutamiseks on käesoleva määruse 
eesmärgiks ka anda vajaduse korral 
nõustamistoetust toetuskõlblike projektide 
ettevalmistamiseks, arendamiseks ja 
rakendamiseks. Nõustamistoetust antakse 
kooskõlas määruse [InvestEU määrus] 
artikli [20] alusel loodud InvestEU 
nõustamiskeskuse eeskirjade ja 
rakendusmeetoditega.

3. Lõikes 2 osutatud erieesmärgi 
saavutamiseks on käesoleva määruse 
eesmärgiks ka anda vajaduse korral 
nõustamistoetust ja oskusteavet 
toetuskõlblike projektide 
ettevalmistamiseks, arendamiseks ja 
rakendamiseks. Nõustamistoetust antakse 
kooskõlas määruse [InvestEU määrus] 
artikli [20] alusel loodud InvestEU 
nõustamiskeskuse eeskirjade ja 
rakendusmeetoditega.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kuni 2 % lõikes 1 osutatud 
vahenditest võib kasutada rahastu 
rakendamiseks antava tehnilise ja 
haldusabi jaoks, näiteks ettevalmistus-, 
järelevalve-, kontrolli-, auditeerimis- ja 
hindamistegevuseks, sealhulgas ettevõtte 
info- ja tehnoloogiasüsteemide jaoks, ning 
rahastamispartnerite halduskuludeks ja -
tasudeks.

5. Kuni 2 % lõikes 1 osutatud 
vahenditest võib kasutada rahastu 
rakendamiseks antava tehnilise ja 
haldusabi jaoks, näiteks ettevalmistus-, 
järelevalve-, kontrolli-, auditeerimis-, 
teabe-, teavitamis-, avalikustamis- ja 
hindamistegevuseks, sealhulgas ettevõtte 
info- ja tehnoloogiasüsteemide jaoks, ning 
rahastamispartnerite halduskuludeks.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4a
Juurdepääs ressurssidele

1. Rahastule juurdepääsu tingimuseks on 
riikliku eesmärgi vastuvõtmine 
kliimaneutraalsuse saavutamiseks 2050. 
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aastaks. Nende liikmesriikide puhul, kes 
ei ole veel võtnud kliimaneutraalsuse 
riiklikku eesmärki, vabastatakse ainult 50 
% riiklikust eraldisest ning ülejäänud 50 
% tehakse kättesaadavaks pärast seda, kui 
nad on selle eesmärgi vastu võtnud.
2. Rahastule juurdepääsu tingimuseks on 
õigusriigi põhimõtte austamine, mis on 
usaldusväärse finantsjuhtimise ja 
tulemusliku liidupoolse rahastamise 
oluline eeltingimus, samuti inimõiguste, 
sealhulgas vähemuste õiguste, näiteks 
LGBTI-inimeste õiguste austamine, mida 
mitmes liikmesriigis kahjustatakse 
LGBTI-vabade piirkondade loomise 
tulemusel. Komisjon lükkab tagasi 
taotlused, mille on esitanud kohalikud 
ametiasutused, kes on võtnud vastu 
deklaratsiooni LGBT-vabade alade kohta.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Toetuste puhul, mis on antud alates 
1. jaanuarist 2025 käivitatud 
projektikonkursside alusel, antakse 
toetuskõlblikele projektidele liidu toetust 
ilma eelnevalt kindlaksmääratud riikliku 
eraldiseta ja konkurentsipõhiselt liidu 
tasandil kuni järelejäänud vahendite 
ammendumiseni. Selliste toetuste andmisel 
võetakse arvesse vajadust tagada 
investeeringute prognoositavus ja edendada 
piirkondlikku lähenemist.

3. Toetuste puhul, mis on antud alates 
1. jaanuarist 2025 käivitatud 
projektikonkursside alusel, antakse 
toetuskõlblikele projektidele liidu toetust 
ilma eelnevalt kindlaksmääratud riikliku 
eraldiseta ja konkurentsipõhiselt liidu 
tasandil kuni järelejäänud vahendite 
ammendumiseni. Selliste toetuste andmisel 
seatakse esikohale määruse .../... [uus 
ühissätete määrus] artikli [102 lõikes 2] 
osutatud vähem arenenud piirkonnad ja 
võetakse arvesse vajadust tagada 
investeeringute prognoositavus ja edendada 
piirkondlikku lähenemist.
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Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab rakendusaktiga 
vastu otsuse, milles sätestatakse määruse 
[õiglase ülemineku fondi määrus] I lisas 
sätestatud metoodika kohaldamisest 
tulenevad eraldised iga liikmesriigi kohta 
protsentidena olemasolevatest 
koguvahenditest. 

4. Komisjonile antakse vastavalt 
artikliga 17 volitused võtta vastu 
delegeeritud õigusaktid, milles 
sätestatakse määruse [õiglase ülemineku 
fondi määrus] I lisas sätestatud metoodika 
kohaldamisest tulenevad eraldised iga 
liikmesriigi kohta ja ümberjagamisteguri 
kohaldamine, võttes arvesse määruse .../... 
[uus ühissätete määrus] artikli [102 lõikes 
2] osutatud vähem arenenud piirkondade 
vajadusi, protsentidena olemasolevatest 
koguvahenditest. 

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) projektidel on märgatav mõju 
kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekust põhjustatud tõsiste 
sotsiaalsete, majanduslike või 
keskkonnaalaste probleemide 
lahendamisele ning neist saavad kasu 
õiglase ülemineku territoriaalses kavas 
kindlaksmääratud territooriumid, isegi kui 
kõnealuseid projekte kõnealustel 
territooriumidel ei rakendata;

(a) projektidel on märgatav mõju 
kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekust põhjustatud tõsiste 
sotsiaalsete, majanduslike, demograafiliste 
või keskkonnaalaste probleemide 
lahendamisele, nad aitavad kaasa liidu 
2030. aasta kliima- ja 
energiaeesmärkidele ja 
kliimaneutraalsuse saavutamisele aastaks 
2050 ning neist saavad kasu õiglase 
ülemineku territoriaalses kavas 
kindlaksmääratud territooriumid, isegi kui 
kõnealuseid projekte kõnealustel 
territooriumidel ei rakendata;
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(aa) need projektid on Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 
2020/85214a sätestatud kriteeriumide 
kohaselt keskkonnasäästlikud;

____________________
14a 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).

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) projektid ei saa toetust ühegi teise 
liidu programmi raames;

(b) projektid ei saa toetust ühegi teise 
liidu programmi raames või saavad sealt 
ebapiisavat toetust;

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(da) projektidega ei toetata määruse 
(EL).../... [õiglase ülemineku fondi 
määrus] artikli [5] kohaselt välja jäetud 
tegevusi;
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Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(db) projektidega tagatakse, et nad ei 
hõlma ühest liikmesriigist teise 
üleviidavaid töökohti, kapitali ega 
tootmisprotsesse.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toetuse summa ei tohi ületada 
15 % rahastamispartneri poolt rahastu 
raames antava laenu summast. Projektide 
puhul, mida viiakse ellu NUTS 2. tasandi 
piirkondades, mille SKP elaniku kohta ei 
ületa 75 % ELi 27 liikmesriigi keskmisest 
SKPst, nagu on osutatud määruse [uus 
ühissätete määrus] artikli [102 lõikes 2], ei 
tohi toetuse summa olla suurem kui 20 % 
rahastamispartneri antud laenu summast.

2. Toetuse summa ei tohi ületada 
15 % rahastamispartneri poolt rahastu 
raames antava laenu summast. Projektide 
puhul, mida viiakse ellu NUTS 2. tasandi 
piirkondades, mis on kehtestatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) 
nr 1059/200314b ja mille SKP elaniku 
kohta ei ületa 75 % ELi 27 liikmesriigi 
keskmisest SKPst, nagu on osutatud 
määruse [uus ühissätete määrus] artikli 
[102 lõikes 2], ning 
üleminekupiirkondade puhul, mille SKP 
on 75 % – 100 % ELi 27 liikmesriigi 
keskmisest SKPst ja mis on liigitatud 
finantsperspektiivis 2014–2020 
mahajäänud piirkondadeks, ning 
projektide puhul, mis asuvad ELi 
toimimise lepingu artiklis 349 
määratletud äärepoolseimates 
piirkondades, ei tohi toetuse summa olla 
suurem kui 20 % rahastamispartneri antud 
laenu summast..
__________________
14b 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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Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellistel juhtudel ja pärast 
rahastamispartneriga konsulteerimist võib 
toetuse summat vähendada või 
toetuslepingu lõpetada ning nõuda tagasi 
kõik lepingu kohased makstud summad 
vastavalt toetuslepingus sätestatud 
tingimustele.

Sellistel juhtudel ja pärast 
rahastamispartneriga konsulteerimist võib 
toetuse summat vähendada või 
toetuslepingu lõpetada ning nõuda tagasi 
kõik lepingu kohased makstud summad 
vastavalt toetuslepingus sätestatud 
tingimustele. Toetuse summat võib 
vähendada või toetuslepingu lõpetada, kui 
vahekokkuvõttes leitakse, et määruse 
(EÜ) nr artiklis 3 sätestatud eesmärgid ei 
ole täidetud.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahastut rakendatakse finantsmääruse 
artikliga 110 kehtestatud tööprogrammide 
kaudu. Tööprogrammides määratakse 
käesoleva määruse artikli 4 lõike 1 ja 
artikli 6 lõike 2 alusel iga liikmesriigi 
kohta kindlaks riiklikud ressursieraldised, 
sealhulgas mis tahes lisavahendid.

Rahastut rakendatakse finantsmääruse 
artikliga 110 kehtestatud tööprogrammide 
kaudu. Komisjonile antakse õigus võtta 
kooskõlas artikliga 17 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega sellised tööprogrammid 
vastu võetakse. Tööprogrammides 
nähakse ette toetuskõlblikkuse tingimused 
ja toetuse andmise kriteeriumid, võttes 
arvesse asjakohaseid kriteeriume, mis on 
sätestatud määruses (EL) 2020/852, 
projekti suutlikkust täita õiglase 
ülemineku territoriaalsetes kavades 
kirjeldatud eesmärke ja arenguvajadusi, 
panust liidu 2030. aasta kliima- ja 
energiaeesmärkide saavutamisse ning 
kliimaneutraalsuse saavutamisse aastaks 
2050, üldist eesmärki edendada 
piirkondlikku ja territoriaalset lähenemist 
ning toetuse olulisust projektide 
elujõulisuse tagamisel. Komisjon tagab, et 
tööprogrammis võetakse arvesse ja 
edendatakse soolist võrdõiguslikkust ja 
soolise perspektiivi integreerimist. 
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Tööprogrammides määratakse käesoleva 
määruse artikli 4 lõike 1 ja artikli 6 lõike 2 
alusel iga liikmesriigi kohta kindlaks 
riiklikud ressursieraldised, sealhulgas mis 
tahes lisavahendid.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hindamine Hindamine ja läbivaatamine

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Rakendusperioodi lõpus ja hiljemalt 
31. detsembriks 2031 koostatakse lõplik 
hindamisaruanne rahastu tulemuste ja 
pikaajalise mõju kohta.

3. Rakendusperioodi lõpus ja hiljemalt 
31. detsembriks 2031 esitatakse Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule lõplik 
hindamisaruanne rahastu tulemuste ja 
pikaajalise mõju kohta, et teha kindlaks, 
kas rahastatud projektid on aidanud 
asjakohastes piirkondades kaasa 
majanduslike, sotsiaalsete, 
demograafiliste ja keskkonnaprobleemide 
lahendamisele. Lõpphinnangus 
hinnatakse rahastu panust liidu 2030. 
aasta kliima- ja energiaeesmärkide 
saavutamisse ning kliimaneutraalse 
majanduse saavutamisse 2050. aastaks, 
samuti rahastu raames antava toetuse 
sotsiaalset ja majanduslikku mõju, 
sealhulgas mõju soolise võrdõiguslikkuse 
edendamisele.
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Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklis 14 osutatud õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile kuni 31. detsembrini 2028.

2. Artiklites 6, 13 ja 14 osutatud õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile kuni 31.detsembrini 2028.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament ja nõukogu 
võivad artiklis 14 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 artiklites 6, 13 ja 14 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 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toetusesaajad ja 
rahastamispartnerid tagavad rahastu raames 
antava liidu toetuse nähtavuse, eelkõige 
projektide ja nende tulemuste 
tutvustamisel, andes sihipärast teavet eri 
sihtrühmadele, sealhulgas meediale ja 
üldsusele.

1. Toetusesaajad ja 
rahastamispartnerid tagavad riigi ja 
piirkondlike asutuste toetusel rahastu 
raames antava liidu toetuse nähtavuse, 
eelkõige projektide ja nende tulemuste 
tutvustamisel, andes sihipärast teavet eri 
sihtrühmadele, sealhulgas meediale, 
sotsiaalmeediale ja üldsusele, kasutades 
selleks eri teabekanaleid.
Teavet liidu toetuse kohta antakse selgel, 
kättesaadaval ja atraktiivsel viisil, 
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kasutades eri teabekanaleid.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon kasutab rahastu, 
rahastatud projektide ja nende tulemustega 
seotud teabe- ja teabevahetusmeetmeid. 
Rahastule eraldatud rahalised vahendid 
peavad ühtlasi aitama kaasa liidu nende 
poliitiliste prioriteetide tutvustamisele, mis 
on seotud artiklis 3 osutatud eesmärkidega.

2. Komisjon kasutab rahastuga 
seotud teabe- ja teabevahetusmeetmeid, 
tagab läbipaistvuse ja üldsuse 
juurdepääsu rahastatud projekte ja nende 
tulemusi käsitlevale teabele ning mõõdab 
sõnumite mõjusust. Rahastule eraldatud 
rahalised vahendid peavad ühtlasi aitama 
kaasa liidu nende poliitiliste prioriteetide 
tutvustamisele, mis on seotud artiklis 3 
osutatud eesmärkidega.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7a. Võitlus rahvastikukaoga 
kliimapöördest mõjutatud piirkondades 
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