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LÜHISELGITUS

Käesolev arvamuse projekt on vastus Euroopa Komisjoni 2020. aasta jaanuari 
seadusandlikule ettepanekule luua õiglase ülemineku fond, millega toetatakse territooriume ja 
kogukondi ELi üleminekul ringmajandusele ja kliimaneutraalsele majandusele 2050. aastaks 
kooskõlas Pariisi kokkuleppega.

Põllumajandustootjad on kliimamuutuste valdkonnas eesliinil ning on seetõttu selle eesmärgi 
saavutamisel peamisi huvitatud isikuid.

Arvamuses kinnitatakse, et õiglase ülemineku fond peab toimima uute rahastamisvahendite 
lisavahendina. Kõik peamised mitmeaastase finantsraamistiku fondid, sealhulgas ÜPP, 
peavad kaasama otsuste tegemisse kliimakaalutlused, et aidata kaasa majanduse süsinikuheite 
vähendamisele, milleks on vaja piisavat rahastamist. Õiglase ülemineku fond peaks täiendama 
ELi muude pikaajaliste poliitikavaldkondade tegevust, mitte seda kahjustama.

Ühised jõupingutused on olulised kliimaneutraalse majanduse ühise eesmärgi saavutamiseks 
ning seetõttu peaks juurdepääs õiglase ülemineku fondile sõltuma 2050. aasta 
kliimaneutraalsuse riikliku eesmärgi ning 2030. aastaks seatud vahe-eesmärkide 
heakskiitmisest.

Arvamuses rõhutatakse, et eritähelepanu tuleb pöörata neile eriti mõjutatud territooriumidele, 
mis on maapiirkonnad või äärealad ja mis seisavad silmitsi juba niigi sügavamate sotsiaalsete 
ja majanduslike probleemidega, mis vähendavad veelgi nende suutlikkust reageerida 
üleminekuprotsessi väljakutsetele. Need piirkonnad, sealhulgas nende piirkondadega 
külgnevad alad võivad ka etendada olulist rolli taastuvenergia investeeringute arendamisel.

Kaasav poliitika ja strateegiad on vajalikud selleks, et vältida ebavõrdsuse süvenemist 
üleminekuprotsessis ja tagada kogukondadele vajalik sotsiaalne toetus. Selleks pakutakse 
välja mõned uued abikõlblikud sotsiaalset laadi tegevused, samuti alt-üles lähenemisviis 
sidusrühmade kaasamisele.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil võtta 
arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Liidu ühtekuuluvuspoliitikat 
aastateks 2021–2027 reguleeriv 
õigusraamistik aitab järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku raames täita liidu 

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

kohustust rakendada Pariisi 
kliimakokkulepet ja ÜRO kestliku arengu 
eesmärke, keskendades liidu rahastamise 
keskkonnasõbralikele eesmärkidele ja CO2 
heite vähendamisele ning Euroopa 
sotsiaalõiguste sambale. Käesoleva 
määrusega rakendatakse ühte 
prioriteetidest, mis on sätestatud teatises 
Euroopa rohelise kokkuleppe kohta 
(edaspidi „Euroopa roheline kokkulepe“),11 
ja mis on osa kestliku Euroopa 
investeerimiskavast,12 millega nähakse ette 
sihtotstarbeline rahastamine õiglase 
ülemineku mehhanismi alusel 
ühtekuuluvuspoliitika raames, et tegeleda 
majanduslike ja sotsiaalsete kuludega, mis 
tulenevad 2050. aastaks kliimaneutraalsele 
majandusele ja ringmajandusele 
üleminekust, kus ülejäävaid 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
kompenseeritakse samaväärse 
absorptsiooniga. Lisaks võtab õiglase 
ülemineku fond arvesse COVID-19 kriisi 
enneolematut mõju.

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

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(3) Edu saavutamiseks peab üleminek 
olema kõigi jaoks õiglane, kaasav, 
teaduslikult põhjendatud ja sotsiaalselt 
vastuvõetav. Seetõttu peavad nii liit kui ka 
liikmesriigid koos piirkondlike ja kohalike 
ametiasutuste ja sidusrühmadega võtma 
algusest peale arvesse ülemineku 
majanduslikku ja sotsiaalset mõju ning 
kasutama kõiki võimalikke vahendeid 
eeldatavate kahjulike tagajärgede 
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leevendamiseks, järgides seejuures 
Euroopa rohelise kokkuleppe põhimõtet 
„ära tekita kahju“. Liidu eelarvel on selles 
oluline roll.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3a) Põhimõte integreerida 
kliimamuutuste küsimus kõikidesse liidu 
programmidesse on äärmiselt oluline 
selleks, et saavutada 2050. aastaks 
kliimaneutraalne majandus kooskõlas 
Pariisi kliimakokkuleppe eesmärkidega. 
Kõik peamised mitmeaastase 
finantsraamistiku fondid, sealhulgas 
ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP), 
peavad kaasama otsuste tegemisse 
kliimakaalutlused ja aitama kaasa 
majanduse süsinikuheite vähendamisele. 
Ainult piisavate eelarvevahendite 
olemasolul saavad need programmid olla 
tulemuslikud ausa ja õiglase ülemineku 
tagamisel kõigi jaoks. Mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 2021–2027 
peaks seega andma tugeva ja 
ambitsioonika finantsraamistiku selle 
eesmärgi tulemuslikuks täitmiseks ning 
eraldama uusi rahalisi vahendeid, et 
õiglase ülemineku fond saaks toimida 
lisavahendina kliimameetmete jaoks, 
täiendades ja mitte kahjustades liidu 
muude pikaajaliste poliitikavaldkondade 
tegevust ja mõju. Õiglase ülemineku fondi 
loomine ei tohi vähendada muudele 
mitmeaastase finantsraamistiku fondidele, 
eelkõige ÜPP-le ega 
ühtekuuluvuspoliitikale eraldatud 
vahendeid.

Muudatusettepanek 4
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(4) Nagu on sätestatud Euroopa 
rohelises kokkuleppes ja kestliku Euroopa 
investeerimiskavas, peaks õiglase 
ülemineku mehhanism täiendama järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku (2021–
2027) muid meetmeid. Liit peaks olema 
kaasatud ja toetama piirkondi ja seal 
elavaid inimesi kliimaneutraalsuse suunas 
liikumisel, saavutades tasakaalu selliste 
vajaduste vahel nagu tööhõive, 
energiasõltumatus, toiduga kindlustatus 
ja liidu kliimaneutraalsuse eesmärk, 
koondades liidu eelarvekulutused kliima-, 
ühtekuuluvuse ja sotsiaalsetele 
eesmärkidele igal asjaomasel tasandil. 
Sellega seoses on tulevases ÜPPs oluline 
roll metsa säästval majandamisel ja 
kestlikul põllumajandusel ning sellega 
seotud sektoritel.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

määratakse täpselt kindlaks alternatiivsed 
vahendid kohalikul tasandil ja 
rakendatakse neid ning leevendatakse 
negatiivset mõju tööhõivele. See peaks 
aitama ära hoida keskkonnaseisundi 
halvenemise. Õiglase ülemineku fondist 
toetatavad meetmed peaksid 
tasakaalustama piirkondade 
rahvastikukadu energiasüsteemi 
ümberkujundamise protsessis. See 
kajastub õiglase ülemineku fondi 
erieesmärgis, mis on kehtestatud samal 
tasandil ja loetletud koos määruse (EL) 
[uus ühissätete määrus] artiklis [4] 
sätestatud poliitikaeesmärkidega.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(6) Võttes arvesse, kui oluline on 
võidelda kliimamuutuste vastu kooskõlas 
liidu kohustustega rakendada Pariisi 
kliimakokkulepet, ÜRO kestliku arengu 
eesmärkidega seotud kohustustega ja liidu 
suurema ambitsioonikusega, nagu on 
kavandatud Euroopa rohelises kokkuleppes 
ja määruses (EL).../... (Euroopa 
kliimaseadus), et luua võimalusi jõukama, 
kaasavama, tervema ja 
keskkonnasäästlikuma maailmajao 
loomiseks, peaks õiglase ülemineku fond 
andma olulise panuse kliimameetmete 
peavoolustamisse ja aitama üleminekul 
täielikult taastuvatel energiaallikatel 
põhinevale, ressursi- ja energiatõhusale 
ning kliimaneutraalsele majandusele 
2050. aastaks. Õiglase ülemineku fondi 
omavahendid täiendavad investeeringuid, 
mida on vaja, et saavutada üldeesmärk, st 
liidu eelarvekulutustest 25 % eraldamine 
kliimaeesmärkide saavutamise toetamiseks. 
ERFist ja ESF+-st ümberpaigutatud 
vahendid võivad aidata täiel määral kaasa 
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selle eesmärgi saavutamisele.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6a) Üleminek kliimaneutraalsele ja 
kestlikule majandusele ja ühiskonnale on 
liidu üks tähtsamaid ühiseid eesmärke, 
mille saavutamiseks on oluline teha 
ühiseid jõupingutusi. Kuna õiglase 
ülemineku fond on Euroopa rohelise 
kokkuleppe osa, tuleks juurdepääs õiglase 
ülemineku fondile siduda tingimusega 
tunnustada riikliku eesmärgina 
kliimaneutraalsuse saavutamist 
2050. aastaks ja vahe-eesmärkide 
saavutamist 2030. aastaks.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(7) Õiglase ülemineku fondi vahendid 
peaksid täiendama ühtekuuluvuspoliitika ja 
ÜPP maaelu arengu poliitika raames 
kättesaadavaid vahendeid ning riiklikke ja 
piirkondlikke investeeringuid ja 
erakapitali ega tohiks ühelgi viisil 
asendada neid investeeringuid.

Selgitus

ÜPP on poliitika, mis peaks toetama põllumajandustootjaid üleminekul kestlikkumatele 
tavadele ja vähendama sõltuvust fossiilkütustest. Lisaks ei tohiks kaotada, vaid peaksid 
säilima maaelu arengu ÜPP kaudu rahastamise sotsiaalsed ja kogukondlikud meetmed ning 
õiglase ülemineku fond peaks toimima kõrvuti nende meetmetega lisavahendina.
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(10) Käesolevas määruses määratakse 
kindlaks investeeringute liigid, mille 
kulusid õiglase ülemineku fond võib 
toetada. Kõik toetatavad tegevused peaksid 
olema täielikus kooskõlas liidu kliima- ja 
keskkonnaprioriteetidega. Investeeringute 
loetellu peaksid kuuluma investeeringud, 
mis toetavad inimesi, kogukondi ja 
kohalikku majandust ning on pikas 
perspektiivis kestlikud ja kooskõlas 
Euroopa rohelise kokkuleppe ja Pariisi 
kokkuleppe eesmärkidega. Rahastatavad 
projektid peaksid toetama üleminekut 
kliimaneutraalsele ringmajandusele. 



PE648.613v02-00 10/34 AD\1207536ET.docx

ET

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

Hääbuvate sektorite puhul, nagu söel, 
pruunsöel, turbal ja põlevkivil või 
kõnealuste fossiilkütuste kaevandamisel 
põhinev energiatootmine, peaks toetus 
olema seotud asjaomase tegevuse 
järkjärgulise lõpetamisega ja tööhõive 
taseme vastava vähendamisega. Suure 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
sektorite ümberkujundamiseks tuleks 
toetusega edendada uusi tegevusi, võttes 
kasutusele uusi tehnoloogiaid, uusi 
protsesse või tooteid, mis toovad kaasa 
heitkoguste märkimisväärse vähendamise, 
kooskõlas ELi 2030. aasta 
kliimaeesmärkide ja kliimaneutraalsuse 
eesmärgiga aastaks 2050,13 säilitades ja 
suurendades samal ajal tööhõivet ning 
vältides keskkonnaseisundi halvenemist. 
Samuti tuleks toetada uuenduslikke 
tavasid maakasutuse ja põllumajanduse 
valdkonnas, mis aitavad vähendada 
põllumajandussektori süsinikujalajälge, 
ja ning maaelu arengu meetmeid, millega 
edendatakse maapiirkondade kohaliku 
majanduse mitmekesistamist. Erilist 
tähelepanu tuleks pöörata ka tegevustele, 
millega edendatakse innovatsiooni ja 
teadusuuringuid arenenud ja säästvate 
tehnoloogiate valdkonnas, samuti 
digiteerimise ja ühenduvuse valdkonnas, 
tingimusel et sellised meetmed 
suurendavad kestlike töökohtade loomist, 
toetavad 2050. aastaks kliimaneutraalsele 
majandusele ja ringmajandusele 
üleminekut ja aitavad leevendada sellise 
ülemineku negatiivseid kõrvalmõjusid.

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

13 Nagu on sätestatud komisjoni teatises 
Euroopa Parlamendile, Euroopa 
Ülemkogule, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, 
Regioonide Komiteele ning Euroopa 
Investeerimispangale „Puhas planeet kõigi 
jaoks – Euroopa pikaajaline strateegiline 
visioon, et jõuda jõuka, nüüdisaegse, 
konkurentsivõimelise ja kliimaneutraalse 
majanduseni“, COM(2018) 773 final.
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10a) Üleminek fossiilkütustelt võib olla 
keeruline, kuna mõnikord eesmärgid 
lahknevad. See võib nii olla hüdroenergia 
projektide puhul, millel võib olla 
negatiivne mõju veekogude 
keskkonnaseisundile, nende seotusele, 
kalapopulatsioonidele ja sellest tulenevalt 
kohalikele kogukondadele ja nende 
elatusallikatele. Õiglase ülemineku fond 
peaks rahastama üksnes selliseid 
lahendusi, mis on kindlalt saavutatavad ja 
igakülgselt kasulikud nii keskkonna kui 
ka kliima seisukohalt. Need lahendused 
tuleks välja tuua projekti kirjelduses ja 
kui see on asjakohane, peavad need 
kuuluma projekti kohaldamisalasse.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10b) Selleks et kliimamuutuste vastu 
võidelda ja saavutada kliimaneutraalne 
majandus, peaks õiglase ülemineku fond 
toetama tugeva ringbiomajanduse 
arengut, et edendada kestlikkust 
põllumajandussektoris. Põllumajandus-, 
metsandus- ja merendussektoris 
keskkonnahoidlikult ja tõhusalt toodetud 
biomass, millega antakse väärtus 
kõrvaljäätmete voogudele ja 
biojäätmetele, võib aidata 
märkimisväärselt kaasa liidu 
kliimakohustuste täitmisele.
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Kliimamuutustega seotud 
üleminekust enim mõjutatud kodanike 
kaitsmiseks peaks õiglase ülemineku fond 
hõlmama ka mõjutatud töötajate oskuste 
täiendamist ja ümberõpet, et aidata neil 
kohaneda uute töövõimalustega ning 
pakkuda tööotsijatele abi töö otsimisel ja 
aktiivset kaasamist tööturule.

(11) Kliimamuutustega seotud 
üleminekust enim mõjutatud kodanike 
kaitsmiseks peaks õiglase ülemineku fond 
hõlmama ka mõjutatud töötajate oskuste 
täiendamist ja ümberõpet, et nad saaksid 
omandada uusi kutsekvalifikatsioone, 
mille keskmes on tulevikku suunatud 
sektorid, ning nende juhatamist uute 
tööhõivevaldkondade juurde, et aidata neil 
kohaneda uute töövõimalustega ning 
pakkuda tööotsijatele tööotsingualast abi 
ja neid nõustada, tagades ilma 
diskrimineerimiseta võrdse juurdepääsu 
kõigile inimrühmadele ja nende aktiivse 
kaasamise tööturule.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Selleks et suurendada üleminekust 
mõjutatud territooriumide majanduslikku 
mitmekesisust, peaks õiglase ülemineku 
fond toetama tulusaid investeeringuid 
VKEdesse. Tulusat investeeringut tuleks 
käsitada investeeringuna ettevõtete 
põhivarasse või immateriaalsesse varasse 
eesmärgiga toota kaupu ja teenuseid, 
aidates seega kaasa kapitali 
kogumahutusele ja tööhõivele. Ettevõtete 
puhul, mis ei ole VKEd, tuleks tulusaid 
investeeringuid toetada üksnes siis, kui 
need on vajalikud üleminekust tingitud 
töökohtade kaotuse leevendamiseks, luues 
uusi või kaitstes märkimisväärsel arvul 
olemasolevaid töökohti, ning kui need ei 
põhjusta ümberpaigutamist ega tulene 
sellest. Investeeringud olemasolevatesse 

(12) Selleks et suurendada üleminekust 
mõjutatud territooriumide majanduslikku 
mitmekesisust, ajakohastamist ja 
ümberkorraldamist, peaks õiglase 
ülemineku fond toetama VKEdesse 
tehtavaid tulusaid investeeringuid, mille 
puhul võetakse arvesse asjaomases liidu 
õiguses määratletud kestlikke ja 
keskkonnahoidlikke tegevusi ning mis 
aitavad kaasa liidu ringmajanduse 
eesmärkide saavutamisele. Tulusat 
investeeringut tuleks käsitada 
investeeringuna ettevõtete põhivarasse või 
immateriaalsesse varasse eesmärgiga toota 
kaupu ja teenuseid, aidates seega kaasa 
kapitali kogumahutusele ja tööhõivele. 
Ettevõtete puhul, mis ei ole VKEd, tuleks 
tulusaid investeeringuid, mille puhul 
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tööstusrajatistesse, sealhulgas liidu 
heitkogustega kauplemise süsteemiga 
hõlmatud rajatistesse, peaksid olema 
lubatud, kui need aitavad kaasa 2050. 
aastaks kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekule ja on oluliselt väiksemad 
asjakohastest võrdlusalustest, mis on 
kehtestatud saastekvootide tasuta 
eraldamiseks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ14 alusel, 
ning kui nende tulemuseks on 
märkimisväärse arvu töökohtade kaitse. Iga 
sellist investeeringut tuleks vastavalt 
põhjendada asjakohases õiglase ülemineku 
territoriaalses kavas. Siseturu terviklikkuse 
ja ühtekuuluvuspoliitika kaitsmiseks peaks 
toetus ettevõtjatele olema kooskõlas liidu 
riigiabi eeskirjadega, nagu on sätestatud 
ELi toimimise lepingu artiklites 107 ja 108, 
ning eelkõige peaks muude ettevõtjate kui 
VKEde tulusate investeeringute toetamine 
piirduma ettevõtjatega, kes asuvad 
piirkondades, mis on määratletud abi 
saavate piirkondadena ELi toimimise 
lepingu artikli 107 lõike 3 tähenduses.

võetakse arvesse asjaomases liidu õiguses 
määratletud kestlikke ja 
keskkonnahoidlikke tegevusi, toetada 
üksnes siis, kui need on vajalikud 
üleminekust tingitud töökohtade kaotuse 
leevendamiseks, luues uusi või kaitstes 
märkimisväärsel arvul olemasolevaid 
töökohti, ning kui need ei põhjusta 
ümberpaigutamist ega tulene sellest. 
Investeeringud olemasolevatesse 
tööstusrajatistesse, sealhulgas liidu 
heitkogustega kauplemise süsteemiga 
hõlmatud rajatistesse, peaksid olema 
lubatud, kui need aitavad kaasa 2050. 
aastaks kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekule ja on oluliselt väiksemad 
asjakohastest võrdlusalustest, mis on 
kehtestatud saastekvootide tasuta 
eraldamiseks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ14 alusel, 
ning kui nende tulemuseks on 
märkimisväärse arvu töökohtade kaitse. Iga 
sellist investeeringut tuleks vastavalt 
põhjendada asjakohases õiglase ülemineku 
territoriaalses kavas. Siseturu terviklikkuse 
ja võrdsete tingimuste ning 
ühtekuuluvuspoliitika kaitsmiseks peaks 
toetus ettevõtjatele olema kooskõlas liidu 
riigiabi eeskirjadega, nagu on sätestatud 
ELi toimimise lepingu artiklites 107 ja 108, 
ning eelkõige peaks muude ettevõtjate kui 
VKEde tulusate investeeringute toetamine 
piirduma ettevõtjatega, kes asuvad 
piirkondades, mis on määratletud abi 
saavate piirkondadena ELi toimimise 
lepingu artikli 107 lõike 3 tähenduses.

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

14 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. 
oktoobri 2003. aasta direktiiv 2003/87/EÜ, 
millega luuakse ühenduses 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
kauplemise süsteem ja muudetakse 
nõukogu direktiivi 96/61/EÜ (ELT L 275, 
25.10.2003, lk 32).
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12a) Vaja on kaasavaid 
poliitikameetmeid ja strateegiaid, et 
vältida ebavõrdsuse süvenemist õiglase 
ülemineku protsessis, mis peaks tooma 
kasu kõigile. Sotsiaalse ühtekuuluvuse 
edendamiseks peaks õiglase ülemineku 
fondi toetuse puhul olema juhtpõhimõte 
edendada soolist võrdõiguslikkust, tagada 
maapiirkondade elujõulisus, parandada 
rändajate, hooajatöötajate, noorte ja 
vanade töötajate ning madala 
kvalifikatsiooniga töötajate töötingimusi 
ning tagada, et kedagi ei jäeta kõrvale. 
Hindamised on näidanud, kui oluline on 
arvestada soolise võrdõiguslikkuse 
eesmärke tegevusprogrammide 
ettevalmistamise, jälgimise, rakendamise 
ja hindamise igas mõõtmes ja etapis 
õigeaegselt ja järjepidevalt, tagades 
samas, et võetaks spetsiaalseid meetmeid 
soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Vastavalt määruse (EL) [uus ühissätete 
määrus] artiklile 21a võidakse õiglase 
ülemineku fondi vahendeid suurendada 
ERFist ja ESF+-st saadava täiendava 
rahastamisega. ERFist ja ESF+-st 
ümberpaigutatud asjaomased summad 
peaksid olema kooskõlas õiglase 
ülemineku territoriaalsetes kavades 
sätestatud tegevuste liikidega.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Õiglase ülemineku territoriaalsetes 
kavades tuleks kindlaks määrata kõige 

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

negatiivsemalt mõjutatud territooriumid, 
kuhu õiglase ülemineku fondi toetus tuleks 
koondada, ning kirjeldada konkreetseid 
meetmeid, mida tuleb võtta 
kliimaneutraalse majanduse saavutamiseks, 
eelkõige seoses fossiilkütuste tootmist või 
muid suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega tegevusi hõlmavate 
rajatiste järkjärgulise ümberkorraldamise 
või järkjärgulise sulgemisega, säilitades ja 
suurendades samas üleminekust 
mõjutatud territooriumidel 
tööhõivevõimalusi töötajate ümberõppe ja 
nende muud tüüpi tööle ülemineku 
hõlbustamise abil, et vältida sotsiaalset 
tõrjutust. Need territooriumid peaksid 
vastama NUTS 3. tasandi piirkondadele 
või olema nende osad. Kavades tuleks 
üksikasjalikult kirjeldada nende 
territooriumide probleeme ja vajadusi ning 
määrata kindlaks vajalikud tegevused 
viisil, mis tagab kliimamuutustele 
vastupanuvõimelise ning 
kliimaneutraalsusele üleminekuga ja 
rohelise kokkuleppe eesmärkidega 
kokkusobiva majandustegevuse ühtse 
arengu. Õiglase ülemineku fondist peaksid 
rahalist toetust saama ainult need 
investeeringud, mis on kooskõlas 
üleminekukavadega. Õiglase ülemineku 
territoriaalsed kavad peaksid olema osa 
programmidest (mida toetavad olenevalt 
asjaoludest kas ERF, ESF+, 
Ühtekuuluvusfond või JTF) ja need tuleks 
esitada heakskiitmiseks komisjonile. 

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15a) Liikmesriigid peaksid soodustama 
alt-üles suunatud strateegiate 
vastuvõtmist õiglase ülemineku 
territoriaalsete kavade koostamisel ja 
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rakendamisel, tagades asjaomaste 
ametiasutuste, kõigi tegevussektorite 
majandus- ja sotsiaalpartnerite ning kõigi 
muude asjaomaste kodanikuühiskonna 
sidusrühmade, sealhulgas 
põllumajandussektori aktiivse osalemise. 
Selleks et tegevus oleks kohalikul tasandil 
tõhus, peaksid sidusrühmad mõjutatud 
territooriumide tasandil olema võimaluse 
korral aktiivselt kaasatud õiglase 
ülemineku territoriaalsete kavade 
koostamisse.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16a) Eritähelepanu tuleks pöörata ja 
eritoetust anda üleminekust mõjutatud 
maapiirkondadele ja äärealadele. Paljud 
neist piirkondadest ning seal tegutsevatest 
põllumajandustootjatest ja 
väikeettevõtetest peavad toime tulema 
niigi suuremate sotsiaalsete ja 
majanduslike probleemidega, näiteks 
rahvastiku vananemine, noorte 
väljaränne, üldine rahvastikukadu, väike 
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asustustihedus, väiksemad oskused, 
vähemdigitaalne taristu, väiksem 
ühenduvus, sh väiksem 
energiaühenduvus, mille tagajärjel on 
neil üleminekuga kaasnevaid probleeme 
veel raskem lahendada. Neil piirkondadel 
võib samuti olla oluline roll 
taastuvenergiarajatistesse investeerimise 
võimaluste tagamisel, kaitstes samal ajal 
põllumajandusmaad. Seepärast tuleks 
territoriaalsetes kavades kaaluda 
võimalust arvata taastuvenergia 
tehnoloogia ja taristu kasutuselevõtuks 
kõlblike territooriumide hulka ka nendega 
külgnevad maapiirkonnad.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Käesoleva määrusega asutatakse 
õiglase ülemineku fond, et toetada inimesi 
ja territooriume, kes vajavad lisatoetust, et 
tulla toime suurte sotsiaal-majanduslike 
probleemidega, mis kaasnevad 
2050. aastaks liidu kliimaneutraalsele 
majandusele ja ringmajandusele 
ülemineku protsessiga, ning muuta 
probleemid võimalusteks, eelkõige uute 
kestlike töökohtade loomise võimaluseks, 
kuid tehes seda nii, et 
keskkonnaeesmärkide saavutamine ei 
satu ohtu ja loodusvarad on kaitstud.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlas määruse (EL) [uus ühissätete 
määrus] artikli [4 lõike 1] teise lõiguga 

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

õiglase ülemineku fond kaasa ühtsele 
erieesmärgile võimaldada piirkondadel, 
inimestel ja ettevõtetel tegeleda 
kliimaneutraalsele ringmajandusele 
sujuva ülemineku sotsiaalsete, 
majanduslike, tervishoiualaste ja 
keskkonnamõjudega ning aidata samal 
ajal kaasa Euroopa loodusvarade 
säilimisele ja hoida ära 
keskkonnaseisundi halvenemine.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Õiglase ülemineku fond toetab 
tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärki kõigis 
liikmesriikides, Euroopa rohelise 
kokkuleppe üldeesmärke, eelkõige liidu 
kliimaneutraalsuse eesmärki, mis on 
sätestatud määruses (EL) 2020/... 
(Euroopa kliimaseadus), et lahendada 
kliima- ja keskkonnaprobleeme ning 
tagada samal ajal õiglane üleminek, kus 
kedagi ei jäeta kõrvale.

Muudatusettepanek 25

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

kooskõlas kohaldatava alusaktiga. Õiglase 
ülemineku fondi ei tohi rahastada teistele 
mitmeaastase finantsraamistiku fondidele 
eraldatud vahendite, sh ÜPP vahendite 
arvelt. See summa on lisavahend ja selle 
rahastamise tõttu ei tohi vähendada 
teistele mitmeaastase finantsraamistiku 
fondidele, eelkõige ÜPP-le ega 
ühtekuuluvuspoliitikale eraldatud 
vahendeid1a.
__________________
1a Oma 14. novembri 2018. aasta 
resolutsioonis, mis käsitleb mitmeaastast 
finantsraamistikku aastateks 2021–2027 – 
parlamendi seisukoht kokkuleppe 
saavutamiseks, pooldas Euroopa 
Parlament seda, et 27 liikmesriigiga ELi 
ühtekuuluvuspoliitikale ja ÜPP-le 
eraldatavad rahasummad jääksid 
reaalväärtuses samaks mis 2014.–
2020. aasta eelarves. Õiglase ülemineku 
fondist eraldatav raha on sellele lisanduv 
ressurss.

Muudatusettepanek 26

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 3a. Õigus õiglase ülemineku fondist 
raha saada sõltub sellest, kuidas 
liikmesriik pingutab 2050. aasta 
kliimaneutraalsuse riikliku eesmärgi ning 
2030. aastaks seatud CO2 heite 
vähendamise vahe-eesmärkide 
saavutamise nimel.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandina määruse (EL) [uus 
ühissätete määrus] artiklist [21a] ei nähta 
selliste lõikes 2 osutatud täiendavate 
vahendite puhul, mis on õiglase 
ülemineku fondile liidu eelarvest või 
muudest vahenditest eraldatud, ette 
täiendavat toetust ERFist või ESF+-st.

välja jäetud

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 29

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) tulusad investeeringud VKEdesse, 
sealhulgas idufirmadesse, mis toovad kaasa 
töökohtade loomise, majanduse 
mitmekesistamise ja ümberkorraldamise 
ning mille puhul võetakse arvesse 
asjaomases liidu õiguses määratletud 
kestlikke ja keskkonnahoidlikke tegevusi;

Muudatusettepanek 30

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

c) investeeringud teadus- ja 
innovatsioonitegevusse ning 
kõrgtehnoloogiale, sealhulgas 
maakasutuses ja põllumajanduses CO2 
heite vähendamiseks kasutatavatele 
uuenduslikele tavadele, ülemineku ning 
selle tehnoloogia ja nende tavade parema 
kättesaadavuse edendamine;

Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

d) investeeringud taskukohase puhta 
energia tehnoloogia ja taristu 
kasutuselevõttu, maapiirkondades 
saastevabade ühissõidukite 
kasutuselevõttu, kasvuhoonegaaside heite 
vähendamisse, energiatõhususse ja 
taastuvenergiasse, sh kindlaksmääratud 
territooriumidega külgnevates 
maapiirkondades, kui see on 
nõuetekohaselt põhjendatud;

Muudatusettepanek 32

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) investeeringud digitaliseerimisse ja 
digitaalsesse ühenduvusse;

e) investeeringud digitaliseerimisse ja 
digitaalsesse ühenduvusse, eelkõige kiire 
lairibaühenduse kasutuselevõttu 
äärealadel ja maapiirkondades, kõigile 
digitehnoloogia kättesaadavuse 
soodustamine, sh digitaalses 
põllumajanduses;
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Muudatusettepanek 33

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

f) investeeringud asjaomaste kohtade 
taastamisse ja saastest puhastamisse, 
maapinna korrastamisse ja otstarbe 
muutmist käsitlevatesse projektidesse, 
seades vajaduse korral esikohale rohelise 
taristu arendamise ning selle kasutamise 
põllumajanduses ja metsanduses, tagades 
samal ajal põhimõtte „saastaja maksab“ 
järgimise;

Muudatusettepanek 34

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 35

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ga) investeeringud projektidesse, 
millega võideldakse energiaostuvõimetuse 
ohu vastu ja parandatakse 
energiatõhusust;

Muudatusettepanek 36

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) töötajate oskuste täiendamine ja 
ümberõpe;

h) töötajate ja tööotsijate oskuste 
täiendamine ja ümberõpe ning 
programmid, mille eesmärk on 
integreerida töötajad ja tööotsijad uutesse 
tegevusvaldkondadesse;

Muudatusettepanek 37

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) tööotsijatele tööotsingualase abi 
pakkumine;

i) tööotsijatele tööotsingualase abi ja 
nõu pakkumine;

Muudatusettepanek 38

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) tööotsijate aktiivne kaasamine; j) tööotsijate aktiivne kaasamine, 
tagades võrdse juurdepääsu ning 
edendades soolist võrdõiguslikkust;

Muudatusettepanek 39

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ja) investeeringud, mis aitavad 
vähendada üleminekust mõjutatud 
territooriumidel, eelkõige 
maapiirkondades, rahvastikukao ohtu;
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Muudatusettepanek 40

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

jb) investeeringud sotsiaalsesse 
infrastruktuuri ja üldist huvi 
pakkuvatesse sotsiaalteenustesse väikese 
kaetusega piirkondades, eelkõige 
maapiirkondades, ning nende eluliselt 
tähtsate töötajate kaitsesse, keda mõjutab 
üleminek või nende sektoris tekkinud 
kriis;

Muudatusettepanek 41

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) tehniline abi. k) tehniline abi ja nõustamisteenused;

Muudatusettepanek 42

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Lisaks võib õiglase ülemineku fondist 
toetada ELi toimimise lepingu artikli 107 
lõike 3 punktide a ja c kohaselt ning 
kooskõlas liidu riigiabi normidega, mis 
on sätestatud ELi toimimise lepingu 
artiklites 107 ja 108, 
eritoetuspiirkondadena määratletud 
piirkondades tulusaid investeeringuid 
muudesse ettevõtetesse kui VKEd, 
tingimusel et sellised investeeringud on 
heaks kiidetud osana õiglase ülemineku 
territoriaalsest kavast, mis põhineb 
käesoleva määruse artikli 7 lõike 2 
punktiga h nõutaval teabel. Sellised 
investeeringud on toetuskõlblikud üksnes 
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juhul, kui need on vajalikud õiglase 
ülemineku territoriaalse kava 
rakendamiseks. Õiglase ülemineku 
fondist võib toetada ka investeeringuid, 
mis on mõeldud 
põllumajandustootjatele ja väikestele 
maaettevõtjatele, kes tegelevad 
peamiselt säästva põllumajanduse ja 
metsandusega.

Muudatusettepanek 43

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

c) komisjoni määruse (EL) nr 
651/201416 artikli 2 punktis 18 määratletud 
raskustes olevaid ettevõtjaid, v.a, kui 
raskused tulenevad COVID-19 kriisist;

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

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

Muudatusettepanek 44

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjon kiidab asjaomases õiglase 
ülemineku territoriaalses kavas sisalduva 
programmi heaks üksnes juhul, kui 
üleminekuprotsessist kõige negatiivsemalt 
mõjutatud territooriumide 
kindlaksmääramine on nõuetekohaselt 
põhjendatud ja asjaomane õiglase 
ülemineku territoriaalne kava on kooskõlas 
asjaomase liikmesriigi riikliku energia- ja 
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kliimakavaga. kliimakavaga, 2050. aastaks 
kliimaneutraalsuse saavutamise eesmärgi 
ja Euroopa rohelise kokkuleppe 
eesmärkidega.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Õiglase ülemineku fondi prioriteet 
või prioriteedid hõlmavad õiglase 
ülemineku fondi vahendeid, mis koosnevad 
õiglase ülemineku fondi kogueraldisest või 
osalisest eraldisest liikmesriikidele ning 
vahenditest, mille võib üle kanda määruse 
(EL) [uus ühissätete määrus] artikli [21a] 
kohaselt. Õiglase ülemineku fondi 
prioriteedile üle kantavate ERFi ja ESF+ 
vahendite kogusumma ei tohi olla rohkem 
kui kolm korda suurem kui õiglase 
ülemineku fondist sellele prioriteedile 
antava toetuse summa.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid koostavad koos 
asjaomaste territooriumide vastavate 
kohalike asutustega ühe õiglase ülemineku 
territoriaalse kava või mitu õiglase 
ülemineku territoriaalset kava, mis 
hõlmavad üht või mitut mõjutatud 
territooriumi, mis vastavad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 
1059/2003 (mida on muudetud komisjoni 
määrusega (EL) nr 868/2014)17 kehtestatud 
ühise statistiliste territoriaalüksuste 
liigituse 3. tasandile (edaspidi „NUTS 3. 
tasandi piirkonnad“) või selle osadele, 

1. Liikmesriigid koostavad koos 
asjaomaste territooriumide vastavate 
ametiasutuste ja sidusrühmadega, 
sealhulgas kohalike ja piirkondlike 
omavalitsustega, ühe õiglase ülemineku 
territoriaalse kava või mitu õiglase 
ülemineku territoriaalset kava, mis 
hõlmavad üht või mitut mõjutatud 
territooriumi, mis vastavad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 
1059/2003 (mida on muudetud komisjoni 
määrusega (EL) nr 2016/206617) 
kehtestatud ühise statistiliste 
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vastavalt II lisas esitatud vormile. 
Territooriumid peavad olema sellised, mis 
on ülemineku majandusliku ja sotsiaalse 
mõju tõttu kõige negatiivsemalt mõjutatud, 
eelkõige seoses eeldatava töökohtade 
kaotamisega fossiilkütuse tootmises ja 
kasutamises ning suurima 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tööstusrajatiste tootmisprotsesside 
ümberkujundamise vajadusega.

territoriaalüksuste liigituse 3. tasandile 
(edaspidi „NUTS 3. tasandi piirkonnad“) 
või selle osadele, vastavalt II lisas esitatud 
vormile. Territooriumid peavad olema 
sellised, mis on ülemineku majandusliku ja 
sotsiaalse mõju tõttu kõige negatiivsemalt 
mõjutatud, eelkõige seoses eeldatava 
töökohtade kaotamisega fossiilkütuse 
tootmises, töötlemises ja kasutamises ning 
suurima kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega tööstusrajatiste 
tootmisprotsesside ümberkujundamise 
vajadusega.

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

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

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) 2050. aastaks kliimaneutraalse 
majanduse eesmärgi saavutamiseks 
riiklikul tasandil toimuva 
üleminekuprotsessi kirjeldus, sealhulgas 
täpne ajakava, mille alusel tuleb läbida 
peamised üleminekuetapid 2030. aastaks 
seatud CO2 heite vähendamise vahe-
eesmärkideni, mis on kooskõlas riikliku 
energia- ja kliimakava kõige viimasema 
versiooniga;

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

selliste territooriumide 
kindlaksmääramiseks, mida punktis a 
osutatud üleminekuprotsess kõige 
negatiivsemalt mõjutab ja mida õiglase 
ülemineku fondist toetatakse, ning 
vajaduse korral külgnevate piirkondade 
kindlaksmääramiseks, mis võivad 
üleminekule kaasa aidata või mida 
kindlaksmääratud territooriumide 
üleminekuprotsess majanduslikus ja 
sotsiaalses mõttes mõjutab, eelkõige 
maapiirkonnad;

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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keskkonnamõjuga tegelemisel;

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

e) hinnang selle kohta, kas kava on 
kooskõlas muude riiklike, piirkondlike või 
territoriaalsete strateegiate ja kavadega, 
ning selle kohta, milline mõju võib 
külgnevatele piirkondadele üle kanduda;

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ea) nimekiri asjaomasel territooriumil 
tegutsevatest partneritest ja 
sidusrühmadest, kellega on 
konsulteeritud;

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Õiglase ülemineku territoriaalsete 
kavade ettevalmistamisse ja rakendamisse 
kaasatakse vastavalt alt üles 
lähenemisviisile asjaomased partnerid 
kooskõlas määruse (EL) [uus ühissätete 
määrus] artikliga [6] ja võimaluse korral 
asjaomased sidusrühmad käesoleva artikli 
lõikes 1 osutatud mõjutatud 
territooriumide geograafilisel tasandil.
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Muudatusettepanek 54

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Õiglase ülemineku territoriaalsed 
kavad peavad olema kooskõlas määruse 
(EL) [uus ühissätete määrus] artiklis [23] 
osutatud territoriaalsete strateegiatega, 
asjaomaste aruka spetsialiseerumise 
strateegiatega, riiklike energia- ja 
kliimakavadega ning Euroopa 
sotsiaalõiguste sambaga, samuti 
kohustustega, mille liit on võtnud Pariisi 
kokkuleppe kohaselt, ja ÜRO kestliku 
arengu eesmärkidega. Õiglase ülemineku 
territoriaalsete kavadega tugevdatakse 
kohalikku majandust ning lühikesi 
majandus- ja tarneahelaid.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teises lõigus osutatud vahehindamisel 
tuleb hinnata ka edusamme, mis on 
tehtud 2050. aastaks seatud nullilähedase 
heite eesmärgi ja 2030. aastaks seatud 
vahe-eesmärkide saavutamisel.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Kui komisjon on määruse (EL) [uus 
ühissätete määrus] artikli [14 lõike 2] 
kohaselt esitatud programmi muutmise 
taotluse heaks kiitnud, võib eesmärke 
põhjendatud asjaolude korral muuta.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kui komisjon järeldab programmi lõpliku 
tulemusaruande läbivaatamise põhjal, et 
vähemalt 70 % õiglase ülemineku fondi 
vahendite ühe või mitme väljund- või 
tulemusnäitaja jaoks kehtestatud 
eesmärgist ei ole saavutatud, võib ta teha 
määruse (EL) [uus ühissätete määrus] 
artikli [98] kohaselt finantskorrektsioone, 
vähendades õiglase ülemineku fondist 
asjaomasele prioriteedile antavat toetust 
võrdeliselt saavutustega.
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