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LÜHISELGITUS

Euroopa kliimaseadus on ELi rohelise kokkuleppe peamine õigusakt. Kliimaneutraalsuse 
eesmärgi saavutamise kõrval peaks see edendama ka majanduskasvu ja tööhõivet kogu ELis. 
Samal ajal peab üleminek kliimaneutraalsusele olema õiglane ja kaasav.

Põllumajandussektor on ELi ja ülemaailmse toiduga kindlustatuse jaoks strateegilise 
tähtsusega, kuid see on ka sektor, kus kliimamuutuste mõju on kõige tuntavam. Seepärast 
tuleks ELi kliimaseadusega luua asjaomaste ELi institutsioonide ja liikmesriikide jaoks 
raamistik, et hõlbustada kohanemist, vastupanuvõimet ja vähese kasvuhoonegaaside heitega 
arengut viisil, mis ei ohusta toidutootmist, kooskõlas Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 
punktiga b. Selles artiklis rõhutatakse vajadust järgida kliimameetmete ja toiduainete tootmise 
puhul terviklikku lähenemisviisi, milles keskendutakse kohanemisele, vastupanuvõimele ja 
leevendamisele.

Olulisteks teguriteks tuleb pidada ka põllumajandus- ja metsandussektorit – ainsad sektorid, 
mis on ühtaegu nii CO2 tekitajad kui ka CO2 sidujad. Uuendusliku tehnoloogia potentsiaali 
täielikuks ärakasutamiseks on nendes sektorites vaja mastaapset teadus- ja arendustegevust. 
Vaja on ulatuslikku teadus- ja arendustegevust nii taime- kui ka loomakasvatuses, et aretada 
uusi ja vastupidavamaid põllukultuure ja rohtu, mis seovad rohkem süsinikku, samuti biogaasi 
ja biomassi väärtustamise vallas. Tuleks tõhustada kasvuhoonegaaside mõõtmismeetodeid. 

Sidumine ja negatiivne heide on ülitähtsad. Praegu käsitletakse sidumist ja heitkoguste 
vähendamist CO2-turgudel ühtmoodi. Atmosfäärist seotava süsiniku tonni hind peaks olema 
erinev atmosfääri paiskamata jäetava süsiniku tonni hinnast. Selleks et stimuleerida 
ulatuslikumat sidumist, peaks komisjon uurima sidumise ja negatiivsete heitkogustega eraldi 
kauplemise võimalust ELi ja ülemaailmsetel CO2-turgudel. Negatiivsete heitkogustega 
kauplemisest võib saada oluline kliimamuutuste vastase võitluse rahastamise allikas.

Samuti tuleb ELis, sealhulgas põllumajanduses, edendada kliimatõhusat tootmist ja muuta see 
nähtavaks. Kolmanda isiku poolne sertifitseerimine pakuks sellele keerulisele probleemile 
pragmaatilise lahenduse ning selle eesmärk oleks tunnustada osalejate, sealhulgas 
põllumajandustootjate ja ühistute täiendavaid jõupingutusi süsinikdioksiidi heitkoguste 
vähendamiseks kestlikus toidutootmises. Samuti tagaks see, et kõik liikmesriigid järgivad 
samu standardeid. 

Määruse täiustamiseks esitatakse mitu muudatusettepanekut. Nende muudatusettepanekute 
eesmärk on eelkõige:

• tagada, et kliimaneutraalsuse eesmärk kehtestatakse liidule tervikuna ja igale liikmesriigile 
eraldi, et seada ELile tervikuna ambitsioonikamad sihid;

• kehtestada poliitika sidususe põhimõte kõigi rohelises kokkuleppes ette nähtud algatuste 
puhul; selle põhimõtte kohaselt tuleks määruses sätestatud kaalutlusi kliimaneutraalsuse 
trajektoori kindlaksmääramisel kohaldada kõigi rohelise kokkuleppe algatuste suhtes;

• tagada, et vajalike meetmete võtmisel nii liidu kui ka riiklikul tasandil lähtutakse samadest 
kaalutlustest, sealhulgas siis, kui määratakse kindlaks heitkoguste vähendamise ja sidumise 
jaotus heitkogustega kauplemise süsteemi ja selleväliste poliitikavahendite vahel; 
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• kohustada COVID-19 kriisi silmas pidades komisjoni võtma kliimaneutraalsuse trajektoori 
kindlaksmääramisel arvesse toiduga kindlustatuse ja toidu taskukohasuse aspekti;

• kohustada liitu ja liikmesriike hõlbustama põllumajandustootjate kohanemist 
kliimamuutuste ebasoodsa mõjuga, edendama kliimamuutustele vastupanu võimet ja vähese 
kasvuhoonegaaside heitega arengut viisil, mis ei ohusta toidutootmist;

• kohustada komisjoni pärast seda, kui ta on hinnanud vajadust kehtestada 2040. aastaks siduv 
vahe-eesmärk, esitama seadusandliku ettepaneku, milles sätestatakse väärtused, mis tuleb 
saavutada 2040. aastaks, ja mis tahes muud vajalikud meetmed;

• näha ette kolmanda isiku poolne sertifitseerimine, et kehtestada ELis ühtne kliimatõhusa 
tootmise standard. Ühtlasi võimaldab ühtsete standardite kehtestamine premeerida neid 
põllumajandustootjaid ja ühistuid, kes suudavad toota vähemaga rohkem, piirates seeläbi 
toodangu CO2 jalajälge;

• näha ette nõue leida alternatiivid fossiilkütusel põhinevale majandusele. Biotoorainel 
põhinev ringmajandus pakub taastuvaid materjale, mis võivad asendada fossiilset toorainet.

Arvamuse koostaja esitab ka muudatusettepaneku, milles nõutakse, et komisjon määraks 
kliimaneutraalsuse saavutamise trajektoori kindlaks seadusandliku ettepanekuga, mitte 
delegeeritud õigusakti abil. Selline delegeeritud õigusakt käsitleks määruse olemuslikke 
aspekte, ent selliste aspektide muutmiseks ei ole komisjonil õigust delegeeritud õigusakte 
vastu võtta. 

Lisaks on arvamuse koostaja seisukohal, et oluline on valida välja edu tõotavad äriideed ja 
teha tegevuskavade koostamisel koostööd tulevaste ettevõtjatega, kes soovivad uutel turgudel 
kanda kinnitada. Piirkondlikul tasandil tuleks luua idufirmade toetusvõrgustik, mis pakuks 
kohandatud koolituskursusi ja nõustamisteenuseid.

Ajaliste piirangute tõttu ei olnud arvamuse koostajal võimalik kaasata käesoleva arvamuse 
koostamisse teisi fraktsioone või sidusrühmi. Kõik ettepanekud on väga teretulnud ja neid 
võetakse kompromissmuudatusettepanekute koostamisel arvesse. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja 
toiduohutuse komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Komisjon esitas 11. detsembri 
2019. aasta teatises „Euroopa roheline 
kokkulepe“19 uue majanduskasvu 
strateegia, mille eesmärk on muuta liit 
õiglaseks ja jõukaks, nüüdisaegse, 
ressursitõhusa ja konkurentsivõimelise 
majandusega ühiskonnaks, kus 
2050. aastaks ei ole enam 
kasvuhoonegaaside netoheidet ja kus 
majanduskasv on ressursikasutusest 
lahutatud. Samuti on selle eesmärk kaitsta, 
säilitada ja suurendada liidu looduskapitali 
ning kaitsta kodanike tervist ja heaolu 
keskkonnaga seotud ohtude ja mõjude eest. 
Samal ajal peab see üleminek olema 
õiglane ja kaasav, et kedagi ei jäetaks 
kõrvale.

(1) Komisjon esitas 11. detsembri 
2019. aasta teatises „Euroopa roheline 
kokkulepe“19 uue majanduskasvu 
strateegia, mille eesmärk on muuta liit 
õiglaseks ja jõukaks, nüüdisaegse, 
ressursitõhusa ja konkurentsivõimelise 
majandusega ühiskonnaks, kus 
2050. aastaks ei ole enam 
kasvuhoonegaaside netoheidet ja kus 
majanduskasv on ressursikasutusest 
lahutatud. Euroopa kliimaseadus on 
Euroopa rohelise kokkuleppe peamine 
õigusakt. Seetõttu peaks see edendama 
kestlikku majanduskasvu ja tööhõivet 
kogu liidus, võimaldades samal ajal 
saavutada kliimaneutraalsuse eesmärgi. 
Samuti on uue majanduskasvu strateegia 
eesmärk kaitsta, säilitada ja suurendada 
liidu looduskapitali ning kaitsta kodanike 
tervist ja heaolu keskkonnaga seotud 
ohtude ja mõjude eest. Samal ajal peab see 
üleminek olema õiglane ja kaasav, et 
kedagi – eriti maa- ja linnapiirkondade 
ning äärealade elanikke – ei jäetaks 
kõrvale.

__________________ __________________
19 Komisjoni teatis „Euroopa roheline 
kokkulepe“, COM(2019) 640 final, 11. 
detsember 2019.

19 Komisjoni teatis „Euroopa roheline 
kokkulepe“, COM(2019) 640 final, 11. 
detsember 2019.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Valitsustevahelise kliimamuutuste 
rühma (IPCC) eriaruanne, milles 
käsitletakse mõju, mis tuleneb üleilmsest 
soojenemisest 1,5 °C võrra üle 
tööstusajastu eelse taseme ja sellega seotud 
üleilmseid kasvuhoonegaaside heitkoguste 
muutuse suundumusi,20 loob 

(2) Valitsustevahelise kliimamuutuste 
rühma (IPCC) eriaruanne, milles 
käsitletakse mõju, mis tuleneb üleilmsest 
soojenemisest 1,5 °C võrra üle 
tööstusajastu eelse taseme ja sellega seotud 
üleilmseid kasvuhoonegaaside heitkoguste 
muutuse suundumusi,20 loob 



PE650.646v02-00 6/46 AD\1211640ET.docx

ET

kliimamuutustega võitlemiseks tugeva 
teadusliku aluse ning on selle tõenduseks, 
et kliimameetmeid on vaja tugevdada. 
Eriaruandes kinnitatakse, et 
kasvuhoonegaaside heidet tuleb kiiresti 
kahandada ja temperatuuri tõusu on vaja 
hoida 1,5 °C piires, eelkõige selleks, et 
vähendada äärmuslike ilmastikunähtuste 
tõenäosust. Valitsustevahelise bioloogilist 
mitmekesisust ja ökosüsteemi teenuseid 
käsitleva teaduslik-poliitilise foorumi 
(IPBES) 2019. aasta üleilmne 
hindamisaruanne21 annab tunnistust 
bioloogilise mitmekesisuse vähenemisest 
kogu maailmas, kusjuures kliimamuutused 
on tähtsuselt kolmas bioloogilist 
mitmekesisust vähendav tegur22.

kliimamuutustega võitlemiseks tugeva 
teadusliku aluse ning on selle tõenduseks, 
et kliimameetmeid on vaja tugevdada. 
Eriaruandes kinnitatakse, et 
kasvuhoonegaaside heidet tuleb kiiresti 
kahandada ja temperatuuri tõusu on vaja 
hoida 1,5 °C piires, eelkõige selleks, et 
vähendada äärmuslike ilmastikunähtuste 
tõenäosust. Valitsustevahelise bioloogilist 
mitmekesisust ja ökosüsteemi teenuseid 
käsitleva teaduslik-poliitilise foorumi 
(IPBES) 2019. aasta üleilmne 
hindamisaruanne21 juhib tähelepanu 
sellele, et looduse kestlik kasutamine on 
kliimasüsteemi kohanemiseks 
inimtegevusest tingitud ohtlike 
kliimamuutustega ja nende muutuste 
leevendamiseks ülioluline, ning annab 
tunnistust bioloogilise mitmekesisuse 
vähenemisest kogu maailmas, kusjuures 
kliimamuutused on tähtsuselt kolmas 
bioloogilist mitmekesisust ja ökosüsteeme 
vähendav tegur22.

_________________ _________________
20 IPCC, 2018: „Global Warming of 1.5°C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty.“ [Masson-Delmotte, V., 
Zhai, P., Pörtner, H.-O., Roberts, D., Skea, 
J., Shukla, P.R., Pirani, A., Moufouma-
Okia, W., Péan, C., Pidcock, R., Connors, 
S., Matthews, J.B.R., Chen, Y., Zhou, X., 
Gomis, M.I., Lonnoy, E., Maycock, T., 
Tignor, M. ja Waterfield, T. (toim.)].

20 IPCC, 2018: „Global Warming of 1.5°C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty.“ [Masson-Delmotte, V., 
Zhai, P., Pörtner, H.-O., Roberts, D., Skea, 
J., Shukla, P.R., Pirani, A., Moufouma-
Okia, W., Péan, C., Pidcock, R., Connors, 
S., Matthews, J.B.R., Chen, Y., Zhou, X., 
Gomis, M.I., Lonnoy, E., Maycock, T., 
Tignor, M. ja Waterfield, T. (toim.)].

21 IPBES 2019: „Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services“.

21 IPBES 2019: „Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services“.

22 Euroopa Keskkonnaameti aruanne 
„Euroopa keskkond – seisund ja 
väljavaated 2020. aastal“ (Luxembourg, 
Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2019). 

22 Euroopa Keskkonnaameti aruanne 
„Euroopa keskkond – seisund ja 
väljavaated 2020. aastal“ (Luxembourg, 
Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2019).
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Pikaajalise eesmärgi 
kindlaksmääramine on väga oluline selleks, 
et toetada majanduse ja ühiskonna 
ümberkujundamist, töökohtade loomist, 
majanduskasvu ja Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kestliku arengu 
eesmärkide saavutamist ning püüelda 
õiglasel ja kulutõhusal viisil Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni osaliste konverentsi 
21. istungjärgul vastu võetud 2015. aasta 
Pariisi kliimakokkuleppe (edaspidi „Pariisi 
kokkulepe“) temperatuurieesmärgi poole.

(3) Pikaajalise eesmärgi 
kindlaksmääramine on väga oluline selleks, 
et toetada majanduse ja ühiskonna 
ümberkujundamist, töökohtade säilitamist 
ja loomist, majanduskasvu ja Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni kestliku arengu 
eesmärkide saavutamist ning tagada 
õiglane ja kulutõhus üleminek Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni osaliste konverentsi 
21. istungjärgul vastu võetud 2015. aasta 
Pariisi kliimakokkuleppe (edaspidi „Pariisi 
kokkulepe“) temperatuurieesmärgi 
saavutamiseks.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Pariisi kokkuleppes on kokku 
lepitud pikaajaline eesmärk hoida üleilmse 
temperatuuri tõus tunduvalt allpool 2 °C 
võrreldes tööstusrevolutsioonieelse 
tasemega ja püüda piirata temperatuuri 
tõusu 1,5 °C-ni võrreldes 
tööstusrevolutsioonieelse tasemega23 ning 
selles rõhutatakse, kui oluline on kohaneda 
kliimamuutuste ebasoodsa mõjuga24 ja viia 
rahastamisvood kooskõlla arenguteega, mis 
on suunatud vähese kasvuhoonegaaside 
heite ja kliima muutumisele vastupidava 
arengu saavutamisele25.

(4) Pariisi kokkuleppes on kokku 
lepitud pikaajaline eesmärk hoida üleilmse 
temperatuuri tõus tunduvalt allpool 2 °C 
võrreldes tööstusrevolutsioonieelse 
tasemega ja püüda piirata temperatuuri 
tõusu 1,5 °C-ni võrreldes 
tööstusrevolutsioonieelse tasemega23 ning 
selles rõhutatakse, kui oluline on kohaneda 
kliimamuutuste ebasoodsa mõjuga24, 
soodustada kliimamuutustele vastupanu 
võimet ning vähese kasvuhoonegaaside 
heitega arengut (sealhulgas kohandamise 
ja leevendamisega põllumajanduses) 
viisil, mis tugevdab vastupanuvõimet, 
toiduainete tootmist ELis ja toiduga 
kindlustatust, ja viia rahastamisvood 
kooskõlla arenguteega, mis on suunatud 
vähese kasvuhoonegaaside heite ja kliima 
muutumisele vastupidava arengu 
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saavutamisele25.

__________________ __________________
23 Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 punkt 
a.

23 Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 punkt 
a.

24 Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 punkt 
b.

24 Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 punkt 
b.

25 Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 punkt 
c.

25 Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 punkt 
c.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Liidu ja liikmesriikide 
kliimameetmete eesmärk on kaitsta 
kestliku arengu tegevuskava 2030 raames 
ja Pariisi kokkuleppe eesmärkide poole 
püüeldes inimesi ja planeeti, heaolu, 
jõukust, tervist, toidusüsteeme, 
ökosüsteemide terviklikkust ja bioloogilist 
mitmekesisust kliimamuutuste ohu eest, 
samuti maksimeerida planeedi võimaluste 
piires jõukust ning suurendada ühiskonna 
vastupanuvõimet ja vähendada selle 
haavatavust kliimamuutuste suhtes.

(5) Liidu ja liikmesriikide 
kliimameetmete eesmärk on kaitsta 
kestliku arengu tegevuskava 2030 raames 
ja Pariisi kokkuleppe eesmärkide poole 
püüeldes inimesi ja planeeti, heaolu, 
jõukust, tervist, liidu põllumajandust ja 
toidusüsteeme, maapiirkondi, metsandust, 
ökosüsteemide terviklikkust ja bioloogilist 
mitmekesisust kliimamuutuste ohu eest, 
samuti maksimeerida planeedi võimaluste 
piires jõukust ning suurendada ühiskonna 
vastupanuvõimet ja vähendada selle 
haavatavust kliimamuutuste suhtes. 
Asjakohast rahalist ja tehnoloogilist 
toetust saades on põllumajandus- ja 
metsandussektor, eelkõige tänu oma 
võimele siduda süsihappegaasi, liidu 
eesmärkide saavutamiseks vajaliku 
lahenduse lahutamatu osa.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Kliimaneutraalsust peaksid aitama 
saavutada kõik majandussektorid. 

(6) Kõik majandussektorid peaksid 
aitama saavutada kliimaneutraalsust ja 



AD\1211640ET.docx 9/46 PE650.646v02-00

ET

Arvestades energia tootmise ja tarbimise 
suurt mõju kasvuhoonegaaside heitele, on 
oluline üle minna kestlikule, taskukohasele 
ja kindlale energiasüsteemile, mis tugineb 
hästitoimivale energia siseturule. 
Digiüleminek, tehnoloogiline 
innovatsioon ning teadus- ja 
arendustegevus on samuti tähtsad 
kliimaneutraalsuse eesmärgi saavutamise 
tegurid.

täita Pariisi kokkuleppe eesmärke, 
pöörates erilist tähelepanu fossiilkütuste 
heidete vähendamisele. Arvestades energia 
tootmise ja tarbimise suurt mõju 
kasvuhoonegaaside heitele, on oluline üle 
minna kestlikule, taskukohasele ja kindlale 
energiasüsteemile, mis tugineb 
hästitoimivale energia siseturule. 
Digiüleminek, ulatuslikum ligipääs 
tehnoloogilisele innovatsioonile ning 
teadus- ja arendustegevus on samuti 
tähtsad kliimaneutraalsuse eesmärgi 
saavutamise tegurid. Olulisteks teguriteks 
tuleb pidada ka põllumajandus- ja 
metsandussektorit – ainsad sektorid, mis 
on ühtlasi nii CO2 tekitajad kui ka CO2 
sidujad. Olemasolevate lahenduste ja 
kogu innovatsiooni potentsiaali täielikuks 
ärakasutamiseks on nendes sektorites vaja 
mastaapset teadus- ja arendustegevust. 
Erilist tähelepanu tuleks pöörata ka 
fossiilkütusemahukate materjalide 
asendamisele taastuvate ja 
bioressursipõhiste materjalidega (mida 
saadakse metsandusest ja 
põllumajandusest, samuti vähese CO2 
heitega materjalidega. Komisjon peaks 
esitama looduslike ja muude CO2 sidujate 
määratluse.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6a) Selguse huvides peaks komisjon 
esitama looduslike ja muude CO2 sidujate 
määratluse.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Peale selle tutvustas komisjon oma 
28. novembri 2018. aasta teatises „Puhas 
planeet kõigi jaoks. Euroopa pikaajaline 
strateegiline visioon, et jõuda jõuka, 
nüüdisaegse, konkurentsivõimelise ja 
kliimaneutraalse majanduseni“, visiooni 
sellest, kuidas jõuda liidus 2050. aastaks 
kasvuhoonegaaside netonullheiteni 
sotsiaalselt õiglase ja kulutõhusa 
ülemineku kaudu.

(8) Peale selle tutvustas komisjon oma 
28. novembri 2018. aasta teatises „Puhas 
planeet kõigi jaoks. Euroopa pikaajaline 
strateegiline visioon, et jõuda jõuka, 
nüüdisaegse, konkurentsivõimelise ja 
kliimaneutraalse majanduseni“, visiooni 
sellest, kuidas jõuda liidus 2050. aastaks 
kasvuhoonegaaside netonullheiteni 
sotsiaalselt õiglase ja kulutõhusa 
ülemineku kaudu. Kui maailma rahvastik 
suureneb 2050. aastaks 30 %, mängib 
põllumajandussektor selles kontekstis 
üliolulist rolli, pakkudes võimaliku kriisi 
vältimiseks piisavalt toitu.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Liit on kliimaneutraalsusele 
üleminekul maailmas juhtpositsioonil ning 
on kindlalt otsustanud aidata suurendada 
üleilmseid ambitsioone ja tugevdada 
üleilmset reageerimist kliimamuutustele, 
kasutades kõiki oma käsutuses olevaid 
vahendeid, sealhulgas kliimadiplomaatiat.

(10) Liit on kliimaneutraalsusele 
üleminekul maailmas juhtpositsioonil ning 
on kindlalt otsustanud jõuda selleni 
õiglasel, sotsiaalselt õiglasel ja kaasaval 
viisil, samuti aidata suurendada üleilmseid 
ambitsioone ja tugevdada üleilmset 
reageerimist kliimamuutustele, kasutades 
kõiki oma käsutuses olevaid vahendeid, 
sealhulgas kliimadiplomaatiat, 
kaubanduspoliitikat ja kliimasuunitlusega 
välistegevust, et toetada ülemaailmse 
kliimamuutustega seotud rahastamise 
mobiliseerimist kõigis sektorites, eelkõige 
kliimamuutuste mõju leevendamiseks ja 
sellega kohanemiseks arengumaade 
põllumajanduses, sest arengumaades 
puudub juurdepääs sellisele 
kliimamuutustega seotud 
rahastamisele.32a Selleks et vältida 
imporditud saate nähtust ja tõsta oma 
kaubanduspartnerite tootmisstandardeid, 
kohandab liit oma kaubanduspoliitikat, 
kaitseb oma põhimõtteid mitmepoolsetel 
foorumitel ja saavutab nendega reaalseid 
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tulemusi kahepoolsetes 
kaubanduslepingutes, mille kohaselt liidu 
turule juurdepääsu tingimuseks alati 
tootmisstandardite tõstmine kõigis 
sektorites, eelkõige põllumajanduses.
__________________
32a 
http://www.fao.org/3/CA2698EN/ca2698e
n.pdf

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Euroopa Parlament nõudis, et 
üleminek kliimaneutraalsele ühiskonnale 
tuleb saavutada hiljemalt 2050. aastaks ja 
sellest peab saama Euroopa edulugu,33 ning 
on kuulutanud välja kliima- ja 
keskkonnaalase hädaolukorra34. Euroopa 
Ülemkogu leppis oma 12. detsembri 
2019. aasta järeldustes35 kokku eesmärgi 
saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalne 
liit kooskõlas Pariisi kokkuleppe 
eesmärkidega, tunnistades samas, et vaja 
on kehtestada tugiraamistik ning et 
üleminek eeldab suuri avaliku ja erasektori 
investeeringuid. Euroopa Ülemkogu kutsus 
samuti komisjoni üles koostama 
võimalikult varakult 2020. aastal 
ettepaneku liidu pikaajalise strateegia 
kohta, et nõukogu saaks selle vastu võtta ja 
esitada Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
kliimamuutuste raamkonventsioonile.

(11) Euroopa Parlament nõudis, et 
üleminek kliimaneutraalsele ühiskonnale 
tuleb saavutada hiljemalt 2050. aastaks ja 
sellest peab saama Euroopa edulugu,33 ning 
on kuulutanud välja kliima- ja 
keskkonnaalase hädaolukorra34. Euroopa 
Ülemkogu leppis oma 12. detsembri 
2019. aasta järeldustes35 kokku eesmärgi 
saavutada üheskoos 2050. aastaks 
kliimaneutraalne liit kooskõlas Pariisi 
kokkuleppe eesmärkidega, tunnistades 
samas, et vaja on kehtestada tugiraamistik 
ning et üleminek eeldab suuri avaliku ja 
erasektori investeeringuid. Alates 2020. 
aasta esimesest kvartalist on Euroopat 
tabanud COVID-19 pandeemia, mis on 
mõjutanud tõsiselt sotsiaal-majanduslikku 
sfääri ja toonud kaasa taastumisega 
seotud ebakindluse. Euroopa Ülemkogu 
kutsus samuti komisjoni üles koostama 
võimalikult varakult 2020. aastal 
ettepaneku liidu pikaajalise strateegia 
kohta, et nõukogu saaks selle vastu võtta ja 
esitada Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
kliimamuutuste raamkonventsioonile.

_________________ _________________
33 Euroopa Parlamendi 15. jaanuari 2020. 
aasta resolutsioon Euroopa rohelise 
kokkuleppe kohta (2019/2956(RSP)).

33 Euroopa Parlamendi 15. jaanuari 2020. 
aasta resolutsioon Euroopa rohelise 
kokkuleppe kohta (2019/2956(RSP)).
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34 Euroopa Parlamendi 28. novembri 2019. 
aasta resolutsioon kliima- ja 
keskkonnaalase hädaolukorra kohta 
(2019/2930(RSP)).

34 Euroopa Parlamendi 28. novembri 2019. 
aasta resolutsioon kliima- ja 
keskkonnaalase hädaolukorra kohta 
(2019/2930(RSP)).

35 Euroopa Ülemkogu 12. detsembri 2019. 
aasta kohtumisel vastu võetud järeldused, 
EUCO 29/19, CO EUR 31, CONCL 9.

35 Euroopa Ülemkogu 12. detsembri 2019. 
aasta kohtumisel vastu võetud järeldused, 
EUCO 29/19, CO EUR 31, CONCL 9.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Liit peaks võtma sihiks saavutada 
looduslike ja tehnoloogiliste lahenduste 
abil liidus 2050. aastaks 
kasvuhoonegaaside inimtekkelise heite ja 
nende sidumise vaheline tasakaal kogu 
majanduses. 2050. aastaks seatud kogu 
liitu hõlmavat kliimaneutraalsuse eesmärki 
peaksid kõik liikmesriigid püüdma 
saavutada ühiselt ning liikmesriigid, 
Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon 
peaksid võtma vajalikud meetmed, et seda 
oleks võimalik teha. Liidu tasandi 
meetmed on eesmärgi saavutamiseks 
vajalike meetmete oluline osa.

(12) Liit peaks võtma sihiks saavutada 
looduslike ja tehnoloogiliste lahenduste 
abil liidus 2050. aastaks 
kasvuhoonegaaside inimtekkelise heite ja 
nende sidumise vaheline tasakaal kogu 
majandus, kasutades selleks looduslikke 
ja tehnoloogilisi lahendusi ning lõpetades 
järk-järgult fossiilsete kütuste kasutamise. 
2050. aastaks seatud kogu liitu hõlmavat 
kliimaneutraalsuse eesmärki peaksid kõik 
liikmesriigid püüdma saavutada ühiselt 
ning liikmesriigid, ning iga liikmesriik 
peaks seadma eesmärgiks jõuda liidu 
kollektiivsete meetmete toel ise 
kliimaneutraalsuseni. Euroopa Parlament, 
nõukogu ja komisjon peaksid võtma 
vajalikud meetmed, et seda oleks võimalik 
teha, ning uurima võimalust CO2-
turgudel negatiivsete heitkogustega eraldi 
kaubelda ja nende hinda eraldi 
kujundada. Liidu tasandi meetmed on 
eesmärgi saavutamiseks vajalike meetmete 
oluline osa. Eriti oluline on leida viise, 
kuidas mõõta ja leida täpseid näitajaid 
CO2 sidumise kohta pinnases, mis on 
ookeanide järel suuruselt teine (ehkki 
ajutine) süsinikuvarude säilitaja. 
Komisjon peaks edusammude ja 
kliimamuutuste küsimuses tehtud otsuste 
konkreetse keskkonnamõju hindamiseks 
seadma sihiks, et ta tugineb 
operatiivsetele kasvuhoonegaaside heite 
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järelevalve vahenditele ja tööriistadele, 
sealhulgas Copernicuse ehk Maa seire 
Euroopa programmile.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12a) Liit peaks pidevalt tagama 
valdkondlike programmide kaudu 
asjakohaste eelarveliste ressursside 
eraldamise nii lähi- kui ka pikas 
perspektiivis hüvitisteks ja rahalisteks 
tasudeks avalike hüvede pakkumise eest, 
sh näiteks põllumajandustootjate süsiniku 
sidumine.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Olulise osa pikaajalisest üleilmsest 
reageerimisest kliimamuutustele 
moodustab kohanemine. Seepärast peaksid 
liikmesriigid ja liit suurendama oma 
kohanemis- ja vastupanuvõimet ning 
vähendama haavatavust kliimamuutuste 
suhtes, nagu on sätestatud Pariisi 
kokkuleppe artiklis 7, ning maksimeerima 
kasu, mida saadakse koostoimest muude 
keskkonnaalaste poliitikameetmete ja 
õigusaktidega. Liikmesriigid peaksid vastu 
võtma ulatuslikud riiklikud 
kohanemisstrateegiad ja -kavad.

(14) Olulise osa pikaajalisest üleilmsest 
reageerimisest kliimamuutustele 
moodustab kohanemine. Seepärast peaksid 
liikmesriigid ja liit suurendama oma 
kohanemis- ja vastupanuvõimet ning 
vähendama haavatavust kliimamuutuste 
suhtes, nagu on sätestatud Pariisi 
kokkuleppe artiklites 2 ja 7, ning 
maksimeerima kasu, mida saadakse 
koostoimest muude keskkonnaalaste 
poliitikameetmete ja õigusaktidega, 
pidades silmas tundlikke sektoreid, nagu 
põllu- ja metsamajandus, mille kasvu, 
tööhõivet ja tootlikkust puudutavad 
otseselt kliimamuutuste negatiivsed 
mõjud. Liikmesriigid peaksid vastu võtma 
ulatuslikud riiklikud kohanemisstrateegiad 
ja -kavad, milles on kajastatud nende 
territooriumide olud. Põllumajanduses 
sõltub kohanemine, vastupanuvõime ja 
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süsiniku sidumine biomassis ja 
ladustamine pinnases ka vee 
kättesaadavusest ja säilitamise poliitikast.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Kliimaneutraalsuse eesmärgi 
saavutamiseks liidu ja liikmesriikide 
tasandil asjakohaste meetmete võtmisel 
peaksid liikmesriigid, Euroopa Parlament, 
nõukogu ja komisjon võtma arvesse 
kliimaneutraalsusele ülemineku panust 
kodanike heaolu, ühiskonna jõukuse ja 
majanduse konkurentsivõime 
suurendamisse, energiajulgeolekut ja 
toiduga kindlustatust ning energia ja toidu 
taskukohasust, õiglust ja solidaarsust 
liikmesriikides ja nende vahel, arvestades 
nende majandusliku seisundiga, riigi 
oludega ja vajadusega saavutada pikas 
perspektiivis lähenemine, vajadust ausa ja 
sotsiaalselt õiglase ülemineku järele, 
parimaid kättesaadavaid teaduslikke 
tõendeid, eelkõige IPCC järeldusi, vajadust 
võtta kliimamuutustega seotud riske 
arvesse investeerimis- ja 
planeerimisotsustes, kulutõhusust ja 
tehnoloogilist neutraalsust 
kasvuhoonegaaside heite vähendamisel ja 
nende sidumisel ning vastupanuvõime 
suurendamisel ning pikas perspektiivis 
keskkonnaeesmärkidele vastavuse 
suurendamist ja kõrgemate eesmärkide 
seadmist.

(15) Kliimaneutraalsuse eesmärgi 
saavutamiseks liidu ja liikmesriikide 
tasandil asjakohaste meetmete võtmisel 
peaksid liikmesriigid, Euroopa Parlament, 
nõukogu ja komisjon võtma arvesse 
kliimaneutraalsusele ülemineku panust 
kodanike heaolu ja tervise suurendamisse; 
pöördumatuid muutusi, mida 
kliimamuutus ökosüsteemidele tekitab; 
ühiskonna jõukust ja majanduse, sh 
põllumajanduse konkurentsivõimet; 
tegevusetuse ja kliimameetmete 
edasilükkamise sotsiaalseid, 
majanduslikke ning keskkonnakulusid; 
maksimaalse energia- ja ressursitõhususe 
saavutamist; ELi energiajulgeolekut ja 
toiduga kindlustatust ning energia ja toidu 
taskukohasust; üleminekut biotoorainel 
põhinevale ringmajandusele ja 
taastuvatele toodetele; liidu 
tootmissüsteemide kohandamist, sh 
põllumajandussektoris; õiglust ja 
solidaarsust liikmesriikides ja nende vahel, 
arvestades nende majandusliku seisundiga, 
riigi oludega, eelkõige nende Natura 2000 
kaitsealade ja metsaga kaetud alade 
osakaaluga, ning vajadusega saavutada 
pikas perspektiivis lähenemine; vajadust 
ausa ja sotsiaalselt õiglase ülemineku 
järele, millesse oleksid võrdselt kaasatud 
nii linna- kui maapiirkonnad ning -
kogukonnad, parimaid kättesaadavaid 
teaduslikke tõendeid, eelkõige IPCC 
järeldusi, vajadust võtta kliimamuutustega 
seotud riske arvesse investeerimis- ja 
planeerimisotsustes, kulutõhusust ja 
tehnoloogilist neutraalsust 
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kasvuhoonegaaside heite vähendamisel ja 
nende sidumisel ning vastupanuvõime 
suurendamisel ning pikas perspektiivis 
keskkonnaeesmärkidele vastavuse 
suurendamist ja kõrgemate eesmärkide 
seadmist.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15a) Metsadel on kliimaneutraalsusele 
üleminekul otsustav roll. Säästev ja 
looduslähedane metsamajandus on 
atmosfääri kasvuhoonegaaside pideva 
neeldamise jaoks ülioluline ning 
võimaldab ka puidutoodete tootmiseks 
saada taastuvaid ja kliimasõbralikke 
tooraineid, mis säilitavad süsinikdioksiidi 
ja võivad asendada fossiilsetel allikatel 
põhinevaid materjale ja kütuseid. Metsade 
kolmekordne roll (CO2 sidumine, 
ladustamine ja asendamine) aitab 
vähendada atmosfääri eralduvate CO2 
heidete taset, tagades samal ajal metsade 
kasvu jätkumise ja paljude muude 
teenuste pakkumise.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Üleminek kliimaneutraalsusele 
eeldab muutusi kõigis 
poliitikavaldkondades ning kõigi 
majandussektorite ja ühiskonna ühiseid 
jõupingutusi, nagu märkis ka komisjon 
oma teatises „Euroopa roheline 
kokkulepe“. Euroopa Ülemkogu märkis 
12. detsembri 2019. aasta järeldustes, et 
kõik asjakohased ELi õigusaktid ja 

(16) Üleminek kliimaneutraalsusele 
eeldab muutusi kõigis 
poliitikavaldkondades ning kõigi 
majandussektorite ja ühiskonna ühiseid 
jõupingutusi, samuti peaks kõik ELi 
poliitikavaldkonnad aitama kaasa 
Euroopa looduskapitali säilitamisele ja 
taastamisele, nagu märkis ka komisjon 
oma teatises „Euroopa roheline 
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poliitikavaldkonnad peavad olema 
kooskõlas kliimaneutraalsuse eesmärgiga 
ja panustama selle täitmisesse, tagades 
samal ajal võrdsed võimalused, ning kutsus 
komisjoni üles analüüsima, kas selleks on 
vaja kohandada olemasolevaid reegleid.

kokkulepe“. Euroopa Ülemkogu märkis 
12. detsembri 2019. aasta järeldustes, et 
kõik asjakohased ELi õigusaktid ja 
poliitikavaldkonnad peavad olema 
kooskõlas kliimaneutraalsuse eesmärgiga 
ja panustama selle täitmisesse, tagades 
samal ajal võrdsed võimalused, ning kutsus 
komisjoni üles analüüsima, kas selleks on 
vaja kohandada olemasolevaid reegleid. 
Viimast arvesse võttes peaks komisjon läbi 
vaatama materjale ja tooteid käsitlevad 
õigusaktid, et edendada taastuvate ja 
vähese kasvuhoonegaaside heitega 
materjalide kasutamist, millel on kliimat 
säästvad omadused ja mis käituvad 
sidujatena või asendavad osaliselt 
fossiilsetel allikatel põhinevaid materjale. 
Liidu poliitika tuleks välja töötada nii, et 
süsinikdioksiidi lekke oht oleks kõigis 
sektorites võimalikult väike.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16a) IPCC eriaruandes mõju kohta, mis 
tuleneb üleilmsest soojenemisest 1,5 °C 
võrra, nõutakse 2050. aastaks CO2-
neutraalsuse saavutamist ja sajandi 
lõpuks muude kui CO2 heidete 
neutraalsuse saavutamist, et piirata 
globaalset soojenemist umbes 1,5 °C-ni. 
Liit nõuab veelgi ambitsioonikamalt, et 
sajandi keskpaigaks saavutataks kõigi 
kasvuhoonegaaside, sealhulgas 
lühiajaliste gaaside heitevabadus.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(16b) Kliimasõbralikud kulutused kogu 
mitmeaastases finantsraamistikus ja 
Euroopa taastefondis peaksid muu hulgas 
toetama ka maakasutussektorit, 
edendades keskkonnahoidlikku ja 
kliimamuutuste suhtes 
vastupanuvõimelist aktiivset maa 
majandamist, aidates kaasa eesmärgile 
istutada põllumajandus- ja 
linnapiirkondadesse 3 miljardit puud, 
samuti aidates ellu viia liidu taastamis- ja 
rangeid kaitse-eesmärke.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16c) Üleminekus kliimaneutraalsusele 
ei saa jätta tähelepanuta 
põllumajandussektorit, mis on ainus 
tootmissektor, millel on süsinikdioksiidi 
säilitamise võime. Pikaajaline säilitamine 
tagatakse eelkõige metsandusega, 
looduslike rohumaadega ja mitmeaastaste 
kultuuridega üldiselt.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16d) IPCC eriaruandes mõju kohta, mis 
tuleneb üleilmsest soojenemisest 1,5 °C 
võrra, tõdetakse, et eri 
kasvuhoonegaasidel on erinev elutsükkel 
ning mõned gaasid jäävad atmosfääri 
pikemaks kui teised. Kariloomade 
toodetud biogeense metaani elutsükkel on 
lühem kui CO2 elutsükkel, ja seda tuleks 
ELi kliimaeesmärkides arvesse võtta. 
Kliimaneutraalsuse saavutamiseks 
tehtavad jõupingutused peaksid käsitlema 
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CO2 atmosfääri sattuva heite 
vähendamist.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16e) Teadusringkondades toimub pidev 
arutelu globaalse soojendamise 
potentsiaali ühise mõõtühiku üle, seda 
eriti lühiajaliste gaaside, näiteks 
biogeense metaani puhul. Süsinikdioksiidi 
ekvivalendi kohta tehtud järeldused 
väärivad edasist analüüsi ja lühiajaliste 
gaaside heitkoguste vähendamiseks on 
asjakohane välja töötada tõenditel 
põhinev kindel strateegia.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Komisjon teatas Euroopa rohelist 
kokkulepet käsitlevas teatises kavatsusest 
hinnata liidu kasvuhoonegaaside heite 
vähendamiseks 2030. aastaks kõrgema 
eesmärgi seadmist ja teha selleks 
ettepanekud, et tagada selle eesmärgi 
kooskõla eesmärgiga saavutada 2050. 
aastaks kliimaneutraalsus. Komisjon 
rõhutas kõnealuses teatises seda, et kõik 
liidu poliitikavaldkonnad peaksid aitama 
kaasa kliimaneutraalsuse eesmärgi 
saavutamisele ja kõik sektorid peaksid 
täitma oma osa. Komisjon peaks 
2020. aasta septembriks põhjaliku 
mõjuhinnangu alusel ning võttes arvesse 
talle Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) 2018/199936 kohaselt 
esitatud lõimitud riiklike energia- ja 
kliimakavade analüüsi, vaatama läbi liidu 

(17) Komisjon teatas Euroopa rohelist 
kokkulepet käsitlevas teatises kavatsusest 
hinnata liidu kasvuhoonegaaside heite 
vähendamiseks 2030. aastaks kõrgema 
eesmärgi seadmist ja teha selleks 
ettepanekud, et tagada selle eesmärgi 
kooskõla eesmärgiga saavutada 2050. 
aastaks kliimaneutraalsus. Komisjon 
rõhutas kõnealuses teatises seda, et kõik 
liidu poliitikavaldkonnad peaksid aitama 
kaasa kliimaneutraalsuse eesmärgi 
saavutamisele ja ELi looduskapitali 
säilitamisele ja taastamisele ning kõik 
sektorid peaksid täitma oma osa. Komisjon 
peaks 2020. aasta septembriks põhjaliku 
mõjuhinnangu alusel ning võttes arvesse 
talle Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) 2018/199936 kohaselt 
esitatud lõimitud riiklike energia- ja 
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2030. aasta kliimaeesmärgi ja uurima, 
millised on võimalused seada 2030. aastaks 
uus sihttase, milleks on vähendada heidet 
50–55 % võrreldes 1990. aasta tasemega. 
Kui komisjon peab vajalikuks muuta liidu 
2030. aasta eesmärki, peaks ta esitama 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
vastavalt vajadusele ettepanekud käesoleva 
määruse muutmiseks. Lisaks peaks 
komisjon 30. juuniks 2021 hindama, kuidas 
tuleks seda eesmärki rakendavaid liidu 
õigusakte muuta selliselt, et heide 
väheneks võrreldes 1990. aastaga 50–55 %.

kliimakavade analüüsi, vaatama läbi liidu 
2030. aasta kliimaeesmärgi ja uurima, 
millised on võimalused seada 2030. aastaks 
uus sihttase, milleks on vähendada heidet 
50–55 % võrreldes 1990. aasta tasemega. 
Kui komisjon peab vajalikuks muuta liidu 
2030. aasta eesmärki, peaks ta esitama 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
vastavalt vajadusele ettepanekud käesoleva 
määruse muutmiseks. Lisaks peaks 
komisjon 30. juuniks 2021 hindama, kuidas 
tuleks seda eesmärki rakendavaid liidu 
õigusakte muuta selliselt, et heide 
väheneks võrreldes 1990. aastaga 50–55 %.

_________________ _________________
36 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).

36 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).

Selgitus

Looduskapitali säilitamise ja taastamise valdkonnaülest eesmärki on asjakohane mainida, 
kuna kliima ja keskkonna kaitsmiseks leidub nii kõigile kasulikke lahendusi kui ka valesid 
lahendusi, mis süvendavad keskkonna ja bioloogilise mitmekesisuse kriisi. Kliimaseadus 
peaks edendama lahendusi, millest võidavad kõik.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Selleks et liit ja liikmesriigid 
püsiksid kliimaneutraalsuse eesmärgi 

(18) Vastavalt subsidiaarsuse 
põhimõttele ning selleks et liit ja 
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täitmisel ja kliimamuutustega kohanemisel 
järje peal, peaks komisjon edasiminekut 
korrapäraselt hindama. Kui liikmesriikide 
ühised edusammud kliimaneutraalsuse 
eesmärgi saavutamiseks või 
kliimamuutustega kohanemiseks ei ole 
piisavad või kui liidu meetmed ei ole 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga kooskõlas 
või need ei ole kohanemis- ja 
vastupanuvõime suurendamiseks ning 
haavatavuse vähendamiseks piisavad, 
peaks komisjon võtma kooskõlas 
aluslepingutega vajalikud meetmed. 
Samuti peaks komisjon korrapäraselt 
hindama asjakohaseid liikmesriikide 
meetmeid ja andma soovitusi, kui ta leiab, 
et liikmesriigi meetmed ei ole 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga kooskõlas 
või kohanemis- ja vastupanuvõime 
suurendamiseks ning kliimamuutuste 
suhtes haavatavuse vähendamiseks 
piisavad.

liikmesriigid püsiksid kliimaneutraalsuse 
eesmärgi täitmisel ja kliimamuutustega 
kohanemisel järje peal, peaks komisjon 
edasiminekut korrapäraselt hindama. Kui 
liikmesriikide ühised edusammud 
kliimaneutraalsuse eesmärgi saavutamiseks 
või kliimamuutustega kohanemiseks ei ole 
piisavad või kui mõned liidu meetmed ei 
ole kliimaneutraalsuse eesmärgiga 
kooskõlas või need ei ole kohanemis- ja 
vastupanuvõime suurendamiseks ning 
haavatavuse vähendamiseks piisavad, 
peaks komisjon võtma kooskõlas 
aluslepingutega vajalikud meetmed. 
Samuti peaks komisjon korrapäraselt 
hindama asjakohaseid liikmesriikide 
meetmeid ja andma soovitusi, kui ta leiab, 
et liidu meetmed on põhjustanud 
majanduse teatud sektorites 
konkurentsivõime ja töökohtade 
vähenemist ning et liikmesriigi meetmed 
ei ole kliimaneutraalsuse eesmärgiga 
kooskõlas või kohanemis- ja 
vastupanuvõime suurendamiseks ning 
kliimamuutuste suhtes haavatavuse 
vähendamiseks piisavad.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Komisjon peaks tagama 
usaldusväärse ja objektiivse hindamise, mis 
põhineks kõige ajakohasematel teaduslikel, 
tehnilistel ja sotsiaal-majanduslikel 
andmetel ning milles oleks arvesse võetud 
paljusid sõltumatuid eksperdiarvamusi, 
ning tuginema oma hinnangus asjakohasele 
teabele, sealhulgas liikmesriikide esitatud 
teabele ja aruannetele, Euroopa 
Keskkonnaameti aruannetele ja parimatele 
kättesaadavatele teaduslikele tõenditele, 
kaasa arvatud IPCC aruannetele. Võttes 
arvesse, et komisjon on kohustunud uurima 
võimalusi, kuidas avalik sektor saab 

(19) Komisjon peaks tagama 
usaldusväärse ja objektiivse hindamise, mis 
põhineks kõige ajakohasematel teaduslikel, 
tehnilistel ja sotsiaal-majanduslikel 
andmetel ning milles oleks arvesse võetud 
paljusid sõltumatuid eksperdiarvamusi, 
ning tuginema oma hinnangus asjakohasele 
teabele, sealhulgas liikmesriikide esitatud 
teabele ja aruannetele, Euroopa 
Keskkonnaameti aruannetele ja parimatele 
kättesaadavatele teaduslikele tõenditele, 
kaasa arvatud IPCC aruannetele. Võttes 
arvesse, et komisjon on kohustunud uurima 
võimalusi, kuidas avalik sektor saab 
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kasutada ELi taksonoomiat Euroopa 
rohelise kokkuleppe kontekstis, peaks see 
hõlmama teavet nii liidu kui ka 
liikmesriikide keskkonnasäästlike 
investeeringute kohta kooskõlas määrusega 
(EL) 2020/… [taksonoomiamäärus], kui 
selline teave muutub kättesaadavaks. 
Komisjon peaks kasutama Euroopa 
statistikat ja andmeid, kui need on olemas, 
ning hankima eksperdihinnanguid. 
Euroopa Keskkonnaamet peaks komisjoni 
vastavalt oma iga-aastasele 
tööprogrammile asjakohaselt abistama.

kasutada ELi taksonoomiat Euroopa 
rohelise kokkuleppe kontekstis, peaks see 
hõlmama teavet nii liidu kui ka 
liikmesriikide keskkonnasäästlike 
investeeringute ning kolmandate osapoolte 
kliimatõhususe sertifitseerimiskavade, 
sealhulgas kliimatõhusa põllumajanduse 
ja toiduainete tootmise kavade kohta 
kooskõlas määrusega (EL) 2020/… 
[taksonoomiamäärus], kui selline teave 
muutub kättesaadavaks. Kõik 
toidutootmise/põllumajanduse 
kliimasertifitseerimise kavad peavad 
põhinema vastastikuse eksperdihinnangu 
saanud teadustöödel ning komisjon peab 
neid hindama ja need heaks kiitma. Kõik 
kavade loomiseks või rahastamiseks 
kulutatud ELi vahendid peavad olema 
asjaomaste ELi asutuste avaliku kontrolli 
all. Komisjon peaks kasutama Euroopa 
statistikat ja andmeid, kui need on olemas, 
ning hankima eksperdihinnanguid. 
Euroopa Keskkonnaamet peaks komisjoni 
vastavalt oma iga-aastasele 
tööprogrammile asjakohaselt abistama. 
Komisjon uurib süsinikdioksiidi 
eemaldamise sertifitseerimise 
õigusraamistiku väljatöötamist kooskõlas 
oma ringmajanduse tegevuskavaga ja 
strateegiaga „Talust taldrikule“. 
Ökosüsteemide taastamine ja maismaalt 
pärit kasvuhoonegaaside sidumiseks 
loodud süsinikdioksiidi eemaldamise turu 
arendamine aitaks taastada, säilitada ja 
hallata looduslikke sidujaid ning 
edendada bioloogilist mitmekesisust. ELi 
süsinikku siduva põllumajanduse algatuse 
väljatöötamine sobivatel tingimustel võiks 
süsiniku sidumisele kaasa aidata.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Kuna kodanikel ja kogukondadel (20) Kuna kodanikel ja kogukondadel 
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on kliimaneutraalsusele ülemineku 
edendamisel suur roll, tuleks soodustada 
üldsuse ja ühiskonna aktiivset osalemist 
kliimameetmetes. Komisjon peaks seetõttu 
tegema koostööd kõigi ühiskonna osadega, 
et neil oleks võimalik astuda samme 
kliimaneutraalse ja kliimamuutuste suhtes 
vastupanuvõimelise ühiskonna 
arendamiseks, ning võtma selleks muu 
hulgas kasutusele Euroopa kliimapakti.

on kliimaneutraalsusele ülemineku 
edendamisel suur roll, tuleks kohalikul, 
piirkondlikul ja riiklikul tasandil ning 
tihedas koostöös kohalike ametiasutustega 
soodustada üldsuse ja ühiskonna aktiivset 
osalemist kliimameetmetes. Komisjon 
peaks seetõttu täiesti läbipaistval viisil 
tegema koostööd kõigi ühiskonna osadega, 
et neil oleks võimalik astuda samme 
sotsiaalselt õiglase, sooliselt tasakaalus 
kliimaneutraalse ja kliimamuutuste suhtes 
vastupanuvõimelise ühiskonna 
arendamiseks, ning võtma selleks muu 
hulgas kasutusele Euroopa kliimapakti.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Selleks et tagada kõigi 
majandustegevuses osalejate, sealhulgas 
ettevõtjate, töötajate, investorite ja tarbijate 
jaoks prognoositavus ja kindlustunne, 
tagada, et üleminek kliimaneutraalsusele 
on pöördumatu, tagada heite järkjärguline 
vähendamine aja jooksul ning aidata 
hinnata meetmete ja edusammude kooskõla 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga, peaks 
komisjonil olema õigus võtta kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikliga 290 vastu õigusakte, et 
kehtestada trajektoor liidus 2050. aastaks 
kasvuhoonegaaside nullheiteni jõudmiseks. 
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 kokkuleppes37 sätestatud 
põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises 
võrdne osalemine, saavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu kõik dokumendid 

(21) Selleks et tagada kõigi 
majandustegevuses osalejate, sealhulgas 
ettevõtjate, põllumajandustootjate, 
töötajate, investorite ja tarbijate jaoks 
prognoositavus ja kindlustunne, tagada, et 
üleminek kliimaneutraalsusele on 
pöördumatu, tagada heite järkjärguline 
vähendamine aja jooksul ning aidata 
hinnata meetmete ja edusammude kooskõla 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga, peaks 
komisjon pärast üksikasjaliku 
mõjuhinnangu tegemist esitama Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ettepaneku 
võtta vastu määrus, milles kehtestatakse 
trajektoor liidus 2050. aastaks 
kasvuhoonegaaside nullheiteni jõudmiseks.
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liikmesriikide ekspertidega samal ajal 
ning nende ekspertidel on pidev 
juurdepääs komisjoni eksperdirühmade 
koosolekutele, millel arutatakse 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.
__________________ __________________
37 ELT L 123, 12.5.2016, lk 1. 37 ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21а) Kolmandatest riikidest pärit 
põllumajandustoodete ja toiduainete 
import on viimastel aastatel pidevalt 
kasvanud. Sellest suundumusest 
tulenevalt tuleks hinnata, milliste 
kolmandatest riikidest imporditud toodete 
suhtes kohaldatakse nõudeid, mis on 
võrreldavad Euroopa 
põllumajandustootjatele kohaldatavate 
nõuetega ja mis tulenevad kliimamuutuste 
mõju vähendamist käsitleva ELi poliitika 
eesmärkidest. Komisjon peaks esitama sel 
teemal aruande ja teatise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 30. juuniks 
2021.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas määruses sätestatakse Pariisi 
kokkuleppe artikli 2 kohase pikaajalise 
temperatuurieesmärgi täitmiseks siduv 
eesmärk saavutada liidus 2050. aastaks 
kliimaneutraalsus ning esitatakse raamistik 
Pariisi kokkuleppe artikli 7 kohase 
ülemaailmse kliimamuutuste mõjuga 
kohanemise eesmärgi täitmisel edu 

Käesolevas määruses sätestatakse Pariisi 
kokkuleppe artikli 2 kohase pikaajalise 
temperatuurieesmärgi täitmiseks siduv 
eesmärk saavutada liidus ja igas 
liikmesriigis eraldi 2050. aastaks 
kliimaneutraalsus ning esitatakse raamistik 
Pariisi kokkuleppe artikli 7 kohase 
ülemaailmse kliimamuutuste mõjuga 
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saavutamiseks. kohanemise eesmärgi täitmisel edu 
saavutamiseks.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liidu õigusega reguleeritud 
kasvuhoonegaaside heide ja sidumine kogu 
liidus tasakaalustatakse hiljemalt 
2050. aastaks ning seega vähendatakse 
selleks ajaks netoheide nullini.

1. Liidu õigusega reguleeritud 
kasvuhoonegaaside heide ja sidumine kogu 
liidus tasakaalustatakse hiljemalt 
2050. aastaks ning seega vähendatakse 
selleks ajaks ja sellest edasi netoheide 
nullini. Iga liikmesriik saavutab 2050. 
aastaks kliimaneutraalsuse, sealhulgas 
liidu ühiste meetmete abil.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Asjakohased liidu institutsioonid 
võtavad liidu ja liikmesriigid riigi tasandil 
vajalikud meetmed, et võimaldada lõikes 1 
sätestatud kliimaneutraalsuse eesmärgi 
ühist täitmist, võttes samal ajal arvesse 
liikmesriikide vahel õigluse ja solidaarsuse 
edendamise olulisust.

2. Asjakohased liidu institutsioonid 
võtavad liidu ja liikmesriigid riigi tasandil 
vajalikud meetmed, et võimaldada lõikes 1 
sätestatud kliimaneutraalsuse eesmärgi 
ühist ja riigi tasandil täitmist, võttes samal 
ajal arvesse vajadust loobuda järk-järgult 
fossiilkütuste kasutamisest ning 
liikmesriikide vahel õigluse, solidaarsuse 
ja õiglase ülemineku edendamise olulisust, 
samuti artikli 3 lõikes 3 esitatud 
trajektoori kindlaksmääramise kaalutlusi.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artikli 2 lõikes 1 sätestatud 
kliimaneutraalsuse eesmärki silmas pidades 
vaatab komisjon 2020. aasta septembriks 
läbi määruse (EL) 2018/1999 artikli 2 
punktis 11 osutatud liidu 2030. aasta 
kliimaeesmärgi ning uurib võimalusi seada 
uus 2030. aasta eesmärk, milleks on 
vähendada heidet 50–55 % võrreldes 
1990. aastaga. Kui komisjon peab 
vajalikuks seda eesmärki muuta, esitab ta 
vastavalt vajadusele Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule ettepanekud.

3. Artikli 2 lõikes 1 sätestatud 
kliimaneutraalsuse eesmärki silmas pidades 
vaatab komisjon 2021. aasta juuniks läbi 
määruse (EL) 2018/1999 artikli 2 
punktis 11 osutatud liidu 2030. aasta 
kliimaeesmärgi ning esitab seadusandliku 
ettepaneku, et seada uus 2030. aasta 
eesmärk, milleks on vähendada heidet 
55 % võrreldes 1990. aastaga, ning teeb 
ettepaneku rahastada uue eesmärgi 
saavutamist proportsionaalselt ELi 
eelarvest. Kui komisjon peab vajalikuks 
seda eesmärki muuta, esitab ta vastavalt 
vajadusele Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule ettepanekud. Need ettepanekud 
sisaldavad kavandatud muudatuste mõju 
hindamist.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon hindab 30. juuniks 2021, 
kuidas tuleks liidu 2030. aasta eesmärki 
rakendavaid liidu õigusakte muuta nii, et 
heidet oleks võrreldes 1990. aastaga 
võimalik vähendada 50–55 % ja saavutada 
artikli 2 lõikes 1 sätestatud 
kliimaneutraalsuse eesmärk, ning kaalub 
vajalike meetmete võtmist, sealhulgas 
seadusandlike ettepanekute vastuvõtmist 
kooskõlas aluslepingutega.

4. Komisjon hindab 30. juuniks 2021, 
võttes arvesse artikli 3 lõikes 3 esitatud 
trajektoori kindlaksmääramise kaalutlusi 
ja arvestades artikli 4 lõiget 2a, kuidas 
tuleks liidu 2030. aasta eesmärki 
rakendavaid liidu õigusakte muuta nii, et 
kehtestada eesmärgid taastuvate 
ressursside kasutamise kohta ja et heidet 
oleks võrreldes 1990. aastaga võimalik 
vähendada 55 % ja saavutada artikli 2 
lõikes 1 sätestatud kliimaneutraalsuse 
eesmärk, ning kaalub vajalike meetmete 
võtmist, sealhulgas seadusandlike 
ettepanekute vastuvõtmist kooskõlas 
aluslepingutega.

Selgitus

Artikli 3 lõikes 3 ja artikli 4 lõikes 2a esitatud trajektoori kindlaksmääramise kaalutlusi tuleks 
nii liidu kui ka riiklikul tasandil vajalike meetmete võtmisel arvesse võtta, sealhulgas siis, kui 
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määratakse kindlaks heitkoguste vähendamise ja sidumise jaotus heitkogustega kauplemise 
süsteemi ja selleväliste poliitikavahendite vahel. On väga oluline, et komisjon keskenduks 
fossiilsete ressursside kasutamise järkjärgulisele loobumisele ja taastuvate ressursside 
järkjärgulisele suuremale kasutamisele.

Muudatusettepanek 33

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4a. Kui komisjon peab vajalikuks 
seada heitkoguste vähendamise vahe-
eesmärk aastaks 2040, et saavutada 
kliimaneutraalsus 2050. aastaks, teeb ta 
pärast üksikasjalikku mõjuhindamist 30. 
septembriks 2028 Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule selle kohta seadusandliku 
ettepaneku. Selles sätestatakse 
konkreetsed arvulised eesmärgid ja muud 
vajalikud meetmed. Mõju hindamisel 
võetakse arvesse artikli 3 lõikes 3 osutatud 
kriteeriume.

Muudatusettepanek 34

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4b. Komisjon tagab juurdepääsu 
parimale võimalikule tehnoloogiale ja 
uuenduslikele lahendustele, mis aitavad 
heitkoguseid vähendada, tegeledes 
viivitamata ja pidevalt seadusandlike 
takistuste kaotamisega.

Muudatusettepanek 35

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

4c. Kui komisjon peab asjakohaseks 
seada aastateks 2040 ja 2050 eesmärgid 
süsinikdioksiidi eemaldamise jaoks 
sidujate abil, et saavutada 
kliimaneutraalsus 2050. aastaks, teeb ta 
pärast üksikasjalikku mõju hindamist 30. 
septembriks 2028 Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule selle kohta seadusandlikud 
ettepanekud. Mõju hindamisel võetakse 
arvesse artikli 3 lõikes 3 osutatud 
kriteeriume.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 9 käesoleva määruse 
täiendamiseks vastu delegeeritud 
õigusakte, millega kehtestatakse liidu 
tasandil artikli 2 lõike 1 kohase 
kliimaneutraalsuse eesmärgi saavutamise 
trajektoor aastani 2050. Komisjon vaatab 
trajektoori läbi hiljemalt kuue kuu jooksul 
pärast igat Pariisi kokkuleppe artikli 14 
alusel tehtud ülemaailmset kokkuvõtet.

1. Kui see on vajalik, esitab komisjon 
pärast põhjalikku mõju hindamist 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
seadusandliku ettepaneku, millega 
kehtestatakse liidu tasandil artikli 2 lõike 1 
kohase kliimaneutraalsuse eesmärgi 
saavutamise trajektoor aastani 2050. 
Komisjon vaatab trajektoori läbi hiljemalt 
kuue kuu jooksul pärast igat Pariisi 
kokkuleppe artikli 14 alusel tehtud 
ülemaailmset kokkuvõtet.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 1 kohaselt trajektoori 
kehtestamisel võtab komisjon arvesse 
järgmist:

3. Lõike 1 kohaselt trajektoori kohta 
ettepaneku tegemisel võtab komisjon 
arvesse järgmist:

Muudatusettepanek 38
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kulutasuvus ja majanduslik tasuvus; a) kulutasuvus ja majanduslik tasuvus, 
võttes arvesse tegevusetusest ja hilinenud 
kliimameetmetest tulenevaid 
pöördumatuid muutusi kliima- ja 
ökosüsteemidele, samuti majanduslikke, 
sotsiaalseid ja keskkonnakulusid;

Muudatusettepanek 39

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

aa) metsa aktiivsest ja säästvast 
majandamisest ning metsastamisest 
saadav kasu;

Selgitus

Oluline on tagada aktiivselt ja säästvalt majandatud metsadest pärit tooraine kestlik 
tarnimine. Komisjoni ettepanekus rõhutatud investeerimisvajadused, konkurentsivõime ja 
keskkonnatõhusus on tõeliselt olulised ning neid tuleks kohaldada ka ringmajanduse 
seisukohast. EL peab aitama vähendada fossiilset päritolu heitkoguseid mahajäänud 
liikmesriikides ning edendama metsastamist, metsa säästvat ja aktiivset majandamist 
liikmesriikides, kes ei ole oma metsaressursse veel suurendanud.

Muudatusettepanek 40

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ab) rahvusvahelised 
arengusuundumused ja jõupingutused, 
mis on tehtud Pariisi kokkuleppe 
pikaajaliste eesmärkide ja Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni, bioloogilise 
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mitmekesisuse konventsiooni ja Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni 
kõrbestumisvastase võitluse konventsiooni 
lõppeesmärkide saavutamiseks;

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) liidu majanduse konkurentsivõime; b) liidu majanduse konkurentsivõime, 
majanduskasv ja töökohad, erilise 
tähelepanuga mikroettevõtetele ja 
VKEdele, tootmissüsteemide 
kohandamine ja põllumajandusettevõtete 
kasumlikkus;

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) parimad võimalikud tehnilised 
lahendused;

c) parimad võimalikud ja 
rakendatavad tehnilised lahendused;

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) energiatõhusus, energia 
taskukohasus ja varustuskindlus;

d) energiatõhusus, energia 
taskukohasus ja varustuskindlus, samuti 
kestliku biomajanduse edendamine, millel 
on ringmajanduses keskne roll, 
alternatiivina fossiilkütustel põhinevale 
majandusele, et saavutada asendusmõju:

Muudatusettepanek 44
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

da) agroökoloogia põhimõtted, nagu 
agroökosüsteemide bioloogiline 
mitmekesisus ja nende spetsialiseerumise 
piiramine ning vee-, lämmastiku-, fosfori- 
ja süsinikuringluse optimeerimine;

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

db) toidu tootmine, toiduga 
kindlustatus, kvaliteetsete toitainete 
kättesaadavus;

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – punkt d c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

dc) tehnoloogianeutraalsus ja 
liikmesriikide õigus määrata oma 
energiaallikate kogum;

Muudatusettepanek 47

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ea) kliimatõhusad 
põllumajandussüsteemid;

Muudatusettepanek 48
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) vajadus tagada keskkonnatõhusus ja 
edasiminek aja jooksul;

f) vajadus tagada keskkonnatõhusus ja 
edasiminek aja jooksul, võttes arvesse ka 
liidu ja liikmesriikide võetud kohustust 
peatada ja pöörata tagasi bioloogilise 
mitmekesisuse vähenemine ning 
stimuleerida ja toetada 
põllumajandustootjaid selliste säästvate 
põllumajandustavade kasutuselevõtmisel 
nagu täppispõllumajandus, 
agroökoloogia, kliimasõbralik 
põllumajandus, süsinikku siduv 
põllumajandus ja agrometsandus, et 
suurendada vastupanuvõimet ja tagada 
pikaajaline tootlikkus;

Muudatusettepanek 49

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

fa) süsinikdioksiidi võimaliku lekke 
ennetamine;

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) investeerimisvajadused- ja 
võimalused;

g) investeerimisvajadused ja -
võimalused, sealhulgas liidu 
poliitikavahenditest saadava 
eelarvetoetuse ulatus;

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – punkt g a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ga) vajadus pakkuda avalikke 
keskkonnahüvesid kliimamuutuste 
leevendamise ja nendega kohanemise 
ning keskkonnakaitse ja keskkonna 
seisundi parandamise valdkonnas, 
sealhulgas põllumajanduses, 
maakasutuses ja metsanduses;

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) vajadus tagada aus ja sotsiaalselt 
õiglane üleminek;

h) vajadus tagada aus ja sotsiaalselt 
õiglane üleminek, eelkõige 
maapiirkondades ja äärealadel, pidades 
silmas territoriaalset sidusust linna- ja 
maapiirkondade vahel;

Muudatusettepanek 53

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ha) liidu ja liikmesriikide võetud 
kohustus peatada bioloogilise 
mitmekesisuse vähenemine ja pöörata see 
suundumus ümber ning vähendada otsest 
survet bioloogilisele mitmekesisusele;

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) parimad kättesaadavad ja kõige 
värskemad teaduslikud tõendid, sealhulgas 

j) parimad kättesaadavad ja kõige 
värskemad teaduslikud tõendid, sealhulgas 
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IPCC viimased aruanded. IPCC viimased aruanded ning sotsiaal-
majandusliku ja valdkondliku mõju 
põhjalik hinnang;

Muudatusettepanek 55

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ja) ÜRO kestliku arengu eesmärkide 
täitmine, liidu ja ülemaailmse toiduga 
kindlustatuse saavutamine, mis eeldab 
kliimamuutustega kohanemist, 
kliimamuutustele vastupanu võime 
edendamist ja vähese kasvuhoonegaaside 
heitega arengu soodustamist, säilitades 
samal ajal toidutootmise;

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – punkt j b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

jb) tehnoloogianeutraalsus ja 
liikmesriikide õigus määrata oma 
energiaallikate kogum;

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – punkt j c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

jc) erinevad kohalikud olud 
liikmesriikides.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Asjakohased liidu institutsioonid 
ning liikmesriigid tagavad pidevad 
edusammud Pariisi kokkuleppe artikli 7 
kohaselt kohanemis- ja vastupanuvõime 
suurendamisel ning kliimamuutuste suhtes 
haavatavuse vähendamisel.

1. Asjakohased liidu institutsioonid 
ning liikmesriigid tagavad pidevad 
edusammud Pariisi kokkuleppe artikli 7 
kohaselt kohanemis- ja vastupanuvõime 
suurendamisel ning kliimamuutuste suhtes 
haavatavuse vähendamisel, samuti tagavad 
nad piisava toidu omatootmise liidus, 
säilitades samas toiduohutuse kõrged 
standardid.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid töötavad välja ja 
rakendavad kohanemisstrateegiad ja -
kavad, mis hõlmavad põhjalikke 
riskijuhtimise raamistikke, ning tuginevad 
selles usaldusväärsetele kliima ja 
haavatavuse lähtetasemetele ja 
edusammude hindamistele.

2. Liikmesriigid töötavad välja ja 
rakendavad kohanemisstrateegiad ja -
kavad, mis hõlmavad põhjalikke 
riskijuhtimise raamistikke, ning tuginevad 
selles usaldusväärsetele kliima ja 
haavatavuse lähtetasemetele ja 
edusammude hindamistele, tagades samal 
ajal toiduga kindlustatuse ja tagades, et 
kolmandatest riikidest pärit importi 
käsitlev liidu kaubandusstrateegia on 
liidu kliimaeesmärkidega kooskõlas.

Muudatusettepanek 60

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Asjaomased liidu institutsioonid ja 
liikmesriigid tunnistavad põllumajanduse 
strateegilist tähtsust liidu ja ülemaailmse 
toiduga kindlustatuse jaoks ning et tegu 
on sektoriga, kus kliimamuutuste mõju on 
kõige tuntavam ja millel on 
kliimameetmete tõhustamise potentsiaal. 
Liit ja liikmesriigid hõlbustavad 
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põllumajandustootjate kohanemist 
kliimamuutuste ebasoodsa mõjuga, 
edendavad kliimamuutustele vastupanu 
võimet ja vähese kasvuhoonegaaside 
heitega arengut viisil, mis ei ohusta 
toidutootmist.

Selgitus

Põllumajandussektoris on kliimamuutuste mõju kõige tuntavam ning see on strateegilise 
tähtsusega ELi ja ülemaailmse toiduga kindlustatuse jaoks, mille kliimamuutuste mõju ohtu 
seab. Seepärast tuleks ELi kliimaseaduses tunnustada põllumajanduse strateegilist tähtsust 
ning luua asjaomaste ELi institutsioonide ja liikmesriikide jaoks raamistik, et hõlbustada 
kohanemist, vastupanuvõimet ja vähese kasvuhoonegaaside heitega arengut viisil, mis ei 
ohusta toidutootmist, kooskõlas Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 punktiga b.

Muudatusettepanek 61

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2b. Liidu institutsioonid uurivad, kas 
on võimalik võtta kasutusele 
süsinikdioksiidi arvestusühikute 
süsteemid, sealhulgas sertifitseerida 
kasvuhoonegaaside sidumist süsiniku 
sidumise kaudu maakasutuses, pinnases 
ja biomassis, kui see on põllumajanduses 
asjakohane, et saavutada 2050. aastaks 
kliimaneutraalsus, arendades eraldi 
süsinikdioksiidi sidumise turgu 
maapõhiseks kasvuhoonegaaside 
sidumiseks. See raamistik põhineb suurel 
hulgal vastastikuse eksperdihinnangu 
saanud teadustöödel ning komisjon 
hindab seda ja kiidab selle heaks, tagades 
samal ajal, et kliimameetmetel ei ole 
negatiivset mõju bioloogilisele 
mitmekesisusele, keskkonnale, 
ühiskonnale ega rahvatervisele ning et 
need on kooskõlas kõigi asjakohaste ja 
proportsionaalsete jätkusuutlikkust 
tagavate majanduspoliitiliste vahenditega. 
Asjaomased liidu institutsioonid esitavad 
30. juuniks 2021 sellekohase 
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hindamisaruande.

Muudatusettepanek 62

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2c. Artiklis 3 määratletud trajektoori 
rakendamiseks kasutavad liidu 
institutsioonid kohanemisstrateegiates ja -
kavades kõiki olemasolevaid 
majanduspoliitika vahendeid, mis on 
soovitud eesmärkide saavutamiseks 
sobivad ning proportsionaalsed. Need 
algatused võivad eelkõige hõlmata WTO 
nõuetele vastavat CO-heite piiride 
kohandamise mehhanismi, et tagada 
võrdsed tingimused ja tõsta impordi 
tootmisstandardeid.

Muudatusettepanek 63

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2d. Komisjon töötab välja näitajate 
kogumi, et hinnata ühiskonna, keskkonna 
ja majanduse vastupidavust 
kliimamuutustele. Euroopa 
Keskkonnaamet abistab komisjoni nende 
näitajate väljatöötamisel oma iga-aastase 
töökava kohaselt.

Muudatusettepanek 64

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2e. Põllumajanduse 
nõuandeteenistustele tehakse 
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kättesaadavaks rahastamisvahendid, et 
anda teavet ja jagada 
põllumajandustootjatega parimaid 
tavasid, aitamaks neil kohaneda 
kliimamuutuste põhjustatud 
probleemidega, nagu põud ja üleujutused.

Muudatusettepanek 65

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2f. Asjakohased liidu institutsioonid 
ja liikmesriigid tunnistavad metsa säästva 
ja aktiivse majandamise olulisust tooraine 
kestliku tarnimise tagamiseks üleminekul 
ringbiomajandusele.

Muudatusettepanek 66

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) edusammud, mida kõik 
liikmesriigid on ühiselt teinud, et saavutada 
artikli 2 lõikes 1 sätestatud 
kliimaneutraalsuse eesmärk, mis on 
väljendatud artikli 3 lõikes 1 osutatud 
trajektooril;

a) edusammud, mida kõik 
liikmesriigid on ühiselt ja riigi tasandil 
teinud, et saavutada artikli 2 lõikes 1 
sätestatud kliimaneutraalsuse eesmärk, mis 
on väljendatud artikli 3 lõikes 1 osutatud 
trajektooril;

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) edusammud, mida kõik 
liikmesriigid on ühiselt teinud artiklis 4 
osutatud kohanemiseks.

b) edusammud, mida kõik 
liikmesriigid on ühiselt ja riigi tasandil 
teinud artiklis 4 osutatud kohanemiseks.
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Muudatusettepanek 68

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab kõnealuse hindamise 
järeldused ning kooskõlas määruse (EL) 
2018/1999 artikliga 35 vastaval 
kalendriaastal koostatud energialiidu 
olukorda käsitleva aruande Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Komisjon esitab kõnealuse hindamise 
järeldused ning kooskõlas määruse (EL) 
2018/1999 artikliga 35 vastaval 
kalendriaastal koostatud energialiidu 
olukorda käsitleva aruande Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ning teeb need 
avalikkusele kättesaadavaks.

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) liidu meetmete kooskõla artikli 2 
lõikes 1 sätestatud kliimaneutraalsuse 
eesmärgiga, mis on väljendatud artikli 3 
lõikes 1 osutatud trajektooril;

a) liidu meetmete ja poliitika, samuti 
kõigi Euroopa rohelises kokkuleppes 
sätestatud algatuste kooskõla artikli 2 
lõikes 1 sätestatud kliimaneutraalsuse 
eesmärgiga, mis on väljendatud artikli 3 
lõikes 1 osutatud trajektooril, ning selle 
trajektoori kehtestamisega seotud 
kaalutlused, nagu on osutatud artikli 3 
lõikes 3;

Muudatusettepanek 70

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ba) liidu kaubanduspoliitika kooskõla 
käesolevas määruses sätestatud 
keskkonnaeesmärgiga;

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui komisjon leiab lõigetes 1 ja 2 
osutatud hindamise põhjal, et liidu 
meetmed ei ole artikli 2 lõikes 1 sätestatud 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga kooskõlas 
või ei ole piisavad, et tagada edusammud 
artiklis 4 osutatud kohanemisel, või et 
kliimaneutraalsuse eesmärgi täitmiseks või 
artiklis 4 osutatud kohanemiseks tehtud 
edusammud ei ole piisavad, võtab ta 
kooskõlas aluslepingutega vajalikud 
meetmed samal ajal, kui vaatab läbi 
trajektoori vastavalt artikli 3 lõikele 1.

3. Kui komisjon leiab lõigetes 1 ja 2 
osutatud hindamise põhjal, et liidu 
meetmed ei ole artikli 2 lõikes 1 sätestatud 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga kooskõlas 
või ei ole piisavad, et tagada edusammud 
artiklis 4 osutatud kohanemisel, või et 
kliimaneutraalsuse eesmärgi täitmiseks või 
artiklis 4 osutatud kohanemiseks tehtud 
edusammud ei ole piisavad, võtab ta 
kooskõlas aluslepingutega vajalikud 
meetmed.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon hindab 30. septembriks 2023 ja 
seejärel iga viie aasta järel järgmist:

Komisjon hindab subsidiaarsuse 
põhimõtet järgides 30. septembriks 2023 ja 
seejärel iga viie aasta järel järgmist:
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) liikmesriikide nende meetmete 
kooskõla artikli 2 lõikes 1 sätestatud 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga, mis on 
väljendatud artikli 3 lõikes 1 osutatud 
trajektooril, mis on määruse (EL) 
2018/1999 alusel esitatud riiklike energia- 
ja kliimakavade või iga kahe aasta tagant 
esitatavate eduaruannete kohaselt 
kõnealuse eesmärgi saavutamiseks 
asjakohased;

a) liikmesriikide nende meetmete 
kooskõla kasvuhoonegaaside heite 
vähendamise ja looduslike neeldajate 
edendamise 2030. aasta eesmärgi ja 
artiklis 2 sätestatud kliimaneutraalsuse 
eesmärgiga, mis on väljendatud artikli 3 
lõikes 1 osutatud trajektooril, mis on 
määruse (EL) 2018/1999 alusel esitatud 
riiklike energia- ja kliimakavade või iga 
kahe aasta tagant esitatavate eduaruannete 
ja bioenergia säästlikkuse aruande 
kohaselt ning ühise 
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põllumajanduspoliitika strateegiliste 
kavade kohaselt (mis esitatakse kooskõlas 
määrusega, millega kehtestatakse 
eeskirjad, kuidas toetada liikmesriikide 
koostatavaid ühise põllumajanduspoliitika 
strateegiakavu) kõnealuse eesmärgi 
saavutamiseks asjakohased;

Muudatusettepanek 74

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab kõnealuse hindamise 
järeldused ning kooskõlas määruse (EL) 
2018/1999 artikliga 35 vastaval 
kalendriaastal koostatud energialiidu 
olukorda käsitleva aruande Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Komisjon avaldab kõnealuse hindamise ja 
selle järeldused ning esitab need ning 
kooskõlas määruse (EL) 2018/1999 
artikliga 35 vastaval kalendriaastal 
koostatud energialiidu olukorda käsitleva 
aruande Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui komisjon leiab artikli 5 lõike 1 
kohaselt hinnatud ühiseid edusamme 
nõuetekohaselt arvesse võttes, et 
liikmesriigi meetmed ei ole kooskõlas 
kõnealuse eesmärgiga, mis on väljendatud 
artikli 3 lõikes 1 osutatud trajektooril, või 
ei ole piisavad, et tagada edusammud 
artiklis 4 osutatud kohanemisel, võib ta 
anda asjaomasele liikmesriigile soovitusi. 
Komisjon teeb need soovitused üldsusele 
kättesaadavaks.

2. Kui komisjon leiab artikli 5 lõike 1 
kohaselt hinnatud ühiseid ja riigi tasandi 
edusamme nõuetekohaselt arvesse võttes, 
et liikmesriigi meetmed ei ole kooskõlas 
kõnealuse eesmärgiga, mis on väljendatud 
artikli 3 lõikes 1 osutatud trajektooril, või 
ei ole piisavad, et tagada edusammud 
artiklis 4 osutatud kohanemisel, annab ta 
asjaomasele liikmesriigile soovitusi. 
Komisjon teeb need soovitused üldsusele 
kättesaadavaks kõigis ELi ametlikes 
keeltes.

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 6 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) asjaomane liikmesriik kirjeldab 
soovituse esitamise aastale järgneval aastal 
määruse (EL) 2018/1999 artikli 17 kohaselt 
esitatud esimeses eduaruandes, kuidas ta 
on soovitust nõuetekohaselt arvesse 
võtnud. Kui asjaomane liikmesriik otsustab 
soovitust või olulist osa sellest mitte 
järgida, põhjendab ta seda komisjonile;

b) asjaomane liikmesriik kirjeldab 
soovituse esitamise aastale järgneval aastal 
määruse (EL) 2018/1999 artikli 17 kohaselt 
esitatud esimeses eduaruandes, kuidas ta 
on soovitust nõuetekohaselt arvesse 
võtnud, ja võetud meetmeid. Kui 
asjaomane liikmesriik otsustab soovitust 
või olulist osa sellest mitte järgida, 
põhjendab ta seda komisjonile;

Muudatusettepanek 77

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) Euroopa Keskkonnaameti (EEA) 
aruanded;

b) Euroopa Keskkonnaameti (EEA) ja 
muude ühenduse asutuste aruanded;

Muudatusettepanek 78

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) Euroopa statistika ja andmed, 
sealhulgas andmed kliimamuutuste 
ebasoodsast mõjust tuleneva kahju kohta, 
kui need on kättesaadavad; ning

c) Euroopa statistika ja andmed, 
sealhulgas andmed käesoleva määruse 
alusel võetud meetmete majandusliku, 
territoriaalse ja tööhõivega seotud mõju 
kohta, samuti andmed kliimamuutuste 
ebasoodsast mõjust tuleneva kahju kohta 
ning hinnangud tegevusetusest ja 
hilinenud meetmetest tulenevate kulude 
kohta, samuti andmed nii tööhõive 
suurenemise kui ka töökohtade kadumise 
kohta, kui need on kättesaadavad; ning

Selgitus

Komisjon peaks tuginema andmetele, milles kajastuvad kestlikkuse kõik kolm aspekti, st selle 
keskkonnaalane, sotsiaalne ja majanduslik mõõde. Üleminek tähendab ka uute töökohtade 
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arvu suurenemist mõnes muus majandusvaldkonnas; see käib ka toiduainetööstuse ja 
põllumajanduse kohta.

Muudatusettepanek 79

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) mis tahes täiendav teave liidu ja 
liikmesriikide keskkonnasäästlike 
investeeringute, sealhulgas juhul kui see on 
kättesaadav, määruse (EL) 2020/… 
[taksonoomiamäärus] kohaste 
investeeringute kohta.

e) mis tahes täiendav teave liidu ja 
liikmesriikide keskkonnasäästlike 
investeeringute ja kolmandate osapoolte 
kliimatõhususe sertifitseerimiskavade, 
sealhulgas juhul kui see on kättesaadav, 
määruse (EL) 2020/… 
[taksonoomiamäärus] kohaste 
investeeringute kohta.

Muudatusettepanek 80

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Komisjon esitab 31. detsembriks 
2021 aruande meetmete kohta, millega 
toetatakse kolmandate osapoolte 
sertifitseerimiskavade kaudu 
kliimatõhusat põllumajandust ja 
toidutootmist. Ühtlasi on see aruanne 
komisjonile aluseks artiklites 5 ja 6 
viidatud hindamisel.

Selgitus

Kolmanda isiku poolne sertifitseerimine võimaldab kehtestada ELis ühtse kliimatõhusa 
tootmise standardi. Ühtsete standardite kehtestamisega premeeritakse neid 
põllumajandustootjad ja ühistud, kes suudavad toota vähemaga rohkem, piirates seega 
toodanguühiku CO2 jalajälge. Sellegipoolest tuleb tunnistada, et põllumajandussektori 
kasvuhoonegaaside heidet ei ole võimalik täielikult kõrvaldada.

Muudatusettepanek 81
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon teeb koostööd kõigi ühiskonna 
osadega, et neil oleks võimalik astuda 
samme kliimaneutraalse ja kliimamuutuste 
suhtes vastupanuvõimelise ühiskonna 
arendamiseks. Komisjon aitab tagada 
kaasava ja juurdepääsetava protsessi kõigil 
tasanditel, sealhulgas riiklikul, 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning 
sotsiaalpartnerite, kodanike ja 
kodanikuühiskonnaga, et võimaldada 
parimate tavade jagamist ja teha kindlaks 
meetmed, mis aitavad saavutada käesoleva 
määruse eesmärke. Peale selle võib 
komisjon kasutada ära liikmesriikide poolt 
määruse (EL) 2018/1999 artikli 11 kohaselt 
sisse seatud mitmetasandilisi kliima- ja 
energiadialooge.

Komisjon teeb koostööd kõigi ühiskonna 
osadega, et neil oleks võimalik astuda 
samme kliimaneutraalse ja kliimamuutuste 
suhtes vastupanuvõimelise ühiskonna 
arendamiseks. Komisjon aitab tagada 
kaasava ja juurdepääsetava protsessi kõigil 
tasanditel, sealhulgas riiklikul, 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning 
sotsiaalpartnerite, kodanike ja 
kodanikuühiskonnaga, et võimaldada 
parimate tavade jagamist ja teha kindlaks 
meetmed, mis aitavad saavutada käesoleva 
määruse eesmärke. Komisjon võtab 
arvesse liidu ettevõtjate, tootjate, töötajate, 
tarbijate, neid esindavate 
organisatsioonide ja ühistute ning 
valitsusväliste organisatsioonide 
seisukohti ja ettepanekuid ning abistab 
neid üleminekul. Komisjon avaldab 
andmed selle suhtluse kohta läbipaistval 
viisil. Peale selle võib komisjon kasutada 
ära liikmesriikide poolt määruse (EL) 
2018/1999 artikli 11 kohaselt sisse seatud 
mitmetasandilisi kliima- ja 
energiadialooge.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 välja jäetud
Delegeeritud volituste rakendamine

1. Artikli 3 lõikes 1 osutatud õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile käesolevas artiklis sätestatud 
tingimustel.
2. Artikli 3 lõikes 1 osutatud õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 
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komisjonile määramata ajaks alates ... 
[väljaannete talitus: palun lisage 
käesoleva määruse jõustumise kuupäev].
3. Euroopa Parlament ja nõukogu 
võivad artikli 3 lõikes 1 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.
6. Artikli 3 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 
õigusakti teatavakstegemist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule esitanud selle 
suhtes vastuväidet või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on enne selle 
tähtaja möödumist komisjonile teatanud, 
et nad ei esita vastuväidet. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu 
võrra.



AD\1211640ET.docx 45/46 PE650.646v02-00

ET

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri Kliimaneutraalsuse saavutamise raamistiku kehtestamine ja määruse 
(EL) 2018/1999 (Euroopa kliimaseadus) muutmine

Viited COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD)

Vastutav komisjon
       istungil teada andmise kuupäev

ENVI
11.3.2020

Arvamuse esitajad
       istungil teada andmise kuupäev

AGRI
11.3.2020

Arvamuse koostaja
       nimetamise kuupäev

Asger Christensen
4.5.2020

Vastuvõtmise kuupäev 7.9.2020

Lõpphääletuse tulemus +:
–:
0:

35
8
5

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, 
Eric Andrieu, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş 
Benea, Mara Bizzotto, Daniel Buda, Asger Christensen, Angelo Ciocca, 
Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, 
Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Cristian Ghinea, Dino 
Giarrusso, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, 
Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Gilles Lebreton, Norbert Lins, 
Chris MacManus, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, 
Juozas Olekas, Pina Picierno, Maxette Pirbakas, Bronis Ropė, Bert-Jan 
Ruissen, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie 
Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliikmed

Manuel Bompard, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz, Christine 
Schneider, Marc Tarabella, Thomas Waitz



PE650.646v02-00 46/46 AD\1211640ET.docx

ET

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

35 +
EPP Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, 

Marlene Mortler, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Annie 
Schreijer-Pierik, Juan Ignacio Zoido Álvarez

S&D Clara Aguilera, Eric Andrieu, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Paolo De Castro, 
Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Marc Tarabella

RENEW Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Jérémy Decerle, Cristian Ghinea, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, 
Ulrike Müller

GREENS/EFA Anna Deparnay-Grunenberg, Martin Häusling, Tilly Metz, Bronis Ropė, Thomas Waitz

8 -
ID Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

ECR Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

EUL/NGL Manuel Bompard, Luke Ming Flanagan

5 0
ID Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David

EUL/NGL Chris MacManus

NI Dino Giarrusso

Kasutatud tähised
+ : poolt
- : vastu
0 : erapooletu


