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Muudatusettepanek  32 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Liidu keskkonna-, kliima- ja 

asjakohane puhta energeetika poliitika 

ning vastavad õigusaktid on keskkonna 

seisundit suurel määral parandanud. 

Kuid endiselt on lahendamata olulised 

keskkonna- ja kliimaprobleemid, millel on 

nende tähelepanuta jätmise korral liidu ja 

selle kodanike heaolu jaoks 

märkimisväärsed negatiivsed tagajärjed. 

(1) Vaatamata liidu selle valdkonna 

õigusaktidele on endiselt lahendamata 

olulised keskkonna- ja kliimaprobleemid, 

millel on nende tähelepanuta jätmise korral 

liidu ja selle kodanike heaolu jaoks 

märkimisväärsed negatiivsed tagajärjed. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  33 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Liidu keskkonna-, kliima- ja 

asjakohane puhta energeetika poliitika ning 

vastavad õigusaktid on keskkonna 

seisundit suurel määral parandanud. Kuid 

endiselt on lahendamata olulised 

keskkonna- ja kliimaprobleemid, millel on 

nende tähelepanuta jätmise korral liidu ja 

selle kodanike heaolu jaoks 

märkimisväärsed negatiivsed tagajärjed. 

(1) Liidu keskkonna-, kliima- ja 

asjakohane puhta energeetika poliitika ning 

vastavad õigusaktid on keskkonna 

seisundit suurel määral parandanud. 

Keskkonna seisundit parandab ka 

keskkonnakaitsemeetmete lülitamine 

muudesse poliitikavaldkondadesse, 

näiteks põllumajandusse ja 

energeetikasse. Kuid endiselt on 

lahendamata olulised keskkonna- ja 

kliimaprobleemid, millel on nende 

tähelepanuta jätmise korral liidu ja selle 

kodanike heaolu jaoks märkimisväärsed 

negatiivsed tagajärjed. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  34 
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Daniel Buda 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Et püüelda keskkonna-, kliima ja 

nendega seotud puhta energeetika alastes 

õigusaktides, poliitikas, kavades ja 

rahvusvaheliste kohtustega seatud liidu 

eesmärkide ja sihtide saavutamise poole, 

peaks programm aitama minna üle puhtale, 

ringluspõhisele, energiatõhusale, vähese 

CO2-heitega ja kliimamuutustele 

vastupanuvõimelisele majandusele, aitama 

kaitsta keskkonda ja parandada selle 

kvaliteeti ning peatada ja ümber pöörata 

bioloogilise mitmekesisuse vähenemine, 

kas otsese sekkumise või kõnealuste 

eesmärkide muudesse poliitikasuundadesse 

lõimimise abil. 

(3) Et püüelda keskkonna-, kliima ja 

nendega seotud puhta energeetika alastes 

õigusaktides, poliitikas, kavades ja 

rahvusvaheliste kohtustega seatud liidu 

eesmärkide ja sihtide saavutamise poole, 

peaks programm aitama minna üle puhtale, 

ringluspõhisele, energiatõhusale, 

kõrgtehnoloogilisele, vähese CO2-heitega 

ja kliimamuutustele vastupanuvõimelisele 

majandusele, aitama kaitsta keskkonda ja 

parandada selle kvaliteeti ning peatada ja 

ümber pöörata bioloogilise mitmekesisuse 

vähenemine, kas otsese sekkumise või 

kõnealuste eesmärkide muudesse 

poliitikasuundadesse lõimimise abil 

Or. ro 

 

Muudatusettepanek  35 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Et püüelda keskkonna-, kliima ja 

nendega seotud puhta energeetika alastes 

õigusaktides, poliitikas, kavades ja 

rahvusvaheliste kohtustega seatud liidu 

eesmärkide ja sihtide saavutamise poole, 

peaks programm aitama minna üle puhtale, 

ringluspõhisele, energiatõhusale, vähese 

CO2-heitega ja kliimamuutustele 

vastupanuvõimelisele majandusele, aitama 

kaitsta keskkonda ja parandada selle 

kvaliteeti ning peatada ja ümber pöörata 

bioloogilise mitmekesisuse vähenemine, 

kas otsese sekkumise või kõnealuste 

eesmärkide muudesse poliitikasuundadesse 

lõimimise abil. 

(3) Et püüelda keskkonna-, kliima ja 

nendega seotud puhta energeetika alastes 

õigusaktides seatud liidu eesmärkide ja 

sihtide saavutamise poole, tuleb kinni 

pidada poliitikas, kavades ja 

rahvusvahelistes kohtustes sätestatust. 
Programm peaks aitama minna üle puhtale, 

ringluspõhisele, energiatõhusale, vähese 

CO2-heitega ja kliimamuutustele 

vastupanuvõimelisele majandusele, aitama 

kaitsta keskkonda ja parandada selle 

kvaliteeti ning peatada ja ümber pöörata 

bioloogilise mitmekesisuse vähenemine, 

kas otsese sekkumise või kõnealuste 
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eesmärkide muudesse poliitikasuundadesse 

lõimimise abil.. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  36 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Programm peaks aitama kaasa 

kestlikule arengule ning liidu keskkonna-, 

kliima- ja asjakohaste puhta energeetika 

alaste õigusaktide, strateegiate, kavade ja 

eelkõige selliste rahvusvaheliste kohustuste 

alusel võetud eesmärkide ja sihtide 

täitmisse nagu ÜRO kestliku arengu 

tegevuskava 2030,8 bioloogilise 

mitmekesisuse konventsioon9 ning ÜRO 

kliimamuutuste raamkonventsiooni alusel 

vastu võetud Pariisi kokkulepe10 („Pariisi 

kliimakokkulepe“). 

(5) Programm peaks aitama kaasa 

kestlikule arengule ning liidu keskkonna-, 

kliima- ja asjakohaste puhta energeetika 

alaste õigusaktide, strateegiate, kavade ja 

eelkõige, mis kõige tähtsam, selliste 

rahvusvaheliste kohustuste alusel võetud 

eesmärkide ja sihtide täitmisse nagu ÜRO 

kestliku arengu tegevuskava 20308, 

bioloogilise mitmekesisuse konventsioon9 

ning ÜRO kliimamuutuste 

raamkonventsiooni alusel vastu võetud 

Pariisi kokkulepe10 („Pariisi 

kliimakokkulepe“). 

_________________ _________________ 

8 Kestliku arengu tegevuskava 2030, vastu 

võetud ÜRO Peaassamblee resolutsiooniga 

25.9.2015. 

8 Kestliku arengu tegevuskava 2030, vastu 

võetud ÜRO Peaassamblee resolutsiooniga 

25.9.2015. 

9 Nõukogu 25. oktoobri 1993. aasta otsus 

93/626/EMÜ bioloogilise mitmekesisuse 

konventsiooni sõlmimise kohta (EÜT L 

309, 13.12.1993, lk 1). 

9 Nõukogu 25. oktoobri 1993. aasta otsus 

93/626/EMÜ  bioloogilise mitmekesisuse 

konventsiooni sõlmimise kohta (EÜT L 

309, 13.12.1993, lk 1). 

10 ELT L 282, 19.10.2016, lk 4. 10 ELT L 282, 19.10.2016, lk 4. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  37 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Üldiste eesmärkide saavutamiseks 

on eriti oluline ringmajanduse paketi,11 

kliima- ja energiapoliitika raamistiku 

2030,12,13,14 liidu loodusalaste õigusaktide15 

ning nendega seotud poliitika16,17,18,19,20 

rakendamine. 

(6) Üldiste eesmärkide saavutamiseks 

on eriti oluline ringmajanduse paketi11, 

kliima- ja energiapoliitika raamistiku 

203012,13,14, liidu loodusalaste 

õigusaktide15 ning nendega seotud 

poliitika16,17,18,19,20, sh biomajanduse 

strateegia20a rakendamine. 

_________________ _________________ 

11 COM(2015) 614 final, 2.12.2015. 11 COM(2015) 614 final, 2.12.2015. 

12 Kliima- ja energiapoliitika raamistik 

aastani 2030, COM(2014) 15, 22.1.2014. 

12 Kliima- ja energiapoliitika raamistik 

aastani 2030, COM(2014) 15, 22.1.2014. 

13 ELi strateegia kliimamuutustega 

kohanemiseks, COM(2013) 216, 

16.4.2013. 

13 ELi strateegia kliimamuutustega 

kohanemiseks, COM(2013) 216, 

16.4.2013. 

14 Pakett „Puhas energia kõikidele 

eurooplastele“, COM(2016) 860 (final), 

30.11.2016. 

14 Pakett „Puhas energia kõikidele 

eurooplastele“, COM(2016) 860 (final), 

30.11.2016. 

15 Loodust, rahvast ja majandust käsitlev 

tegevuskava, COM(2017) 198, 27.4.2017. 

15 Loodust, rahvast ja majandust käsitlev 

tegevuskava, COM(2017) 198, 27.4.2017. 

16 Programm „Puhas õhk Euroopale“, 

COM(2013) 918. 

16 Programm „Puhas õhk Euroopale“, 

COM(2013) 918. 

17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 

oktoobri 2000. aasta direktiiv 2000/60/EÜ, 

millega kehtestatakse ühenduse 

veepoliitika alane tegevusraamistik (EÜT 

L 327, 22.12.2000, lk 1). 

17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 

oktoobri 2000. aasta direktiiv 2000/60/EÜ, 

millega kehtestatakse ühenduse 

veepoliitika alane tegevusraamistik (EÜT 

L 327, 22.12.2000, lk 1). 

18 Mullakaitse teemastrateegia, 

COM(2006) 231. 

18 Mullakaitse teemastrateegia, 

COM(2006) 231. 

19 Vähese heitega liikuvuse strateegia, 

COM/2016/0501 final. 

19 Vähese heitega liikuvuse strateegia, 

COM/2016/0501 final. 

20 Direktiivi 2014/94/EL artikli 10 lõike 6 

kohane alternatiivkütuste taristu 

tegevuskava, 8.11.2017. 

20 Direktiivi 2014/94/EL artikli 10 lõike 6 

kohane alternatiivkütuste taristu 

tegevuskava, 8.11.2017. 

 20a Innovatsioon ja jätkusuutlik 

majanduskasv: Euroopa biomajandus, 

COM(2012) 60 final, 13.02.2012.  

Or. en 

 

Muudatusettepanek  38 
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Daniel Buda 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) ELi Pariisi kliimakokkuleppest 

tulenevate kohustuste täitmiseks on liit vaja 

muuta energiatõhusaks, vähese 

süsinikdioksiidiheitega ja kliimamuutustele 

vastupanuvõimeliseks ühiskonnaks. See 

omakorda nõuab meetmeid, mis on 

suunatud eelkõige praegu suurima CO2-

heitega ja enimsaastavatele sektoritele ning 

mis aitavad ellu viia 2030. aasta energia- ja 

kliimapoliitika raamistikku ning 

liikmesriikide lõimitud riiklikke energia- ja 

kliimakavasid ning valmistada ette sajandi 

keskpaigani ulatuvat ja pikaajalist liidu 

kliima- ja energiastrateegiat. Programm 

peaks hõlmama ka meetmeid, mis aitavad 

rakendada liidu kliimamuutustega 

kohanemise poliitikat, et vähendada 

kaitsetust kliimamuutuste kahjuliku mõju 

ees. 

(7) ELi Pariisi kliimakokkuleppest 

tulenevate kohustuste täitmiseks on liit vaja 

muuta energiatõhusaks, vähese 

süsinikdioksiidiheitega ja kliimamuutustele 

vastupanuvõimeliseks ühiskonnaks. See 

omakorda nõuab meetmeid, mis on 

suunatud eelkõige praegu suurima CO2-

heitega ja enimsaastavatele sektoritele ning 

mis aitavad ellu viia 2030. aasta energia- ja 

kliimapoliitika raamistikku ning 

liikmesriikide lõimitud riiklikke energia- ja 

kliimakavasid ning valmistada ette sajandi 

keskpaigani ulatuvat ja pikaajalist liidu 

kliima- ja energiastrateegiat. Programm 

peaks hõlmama ka meetmeid, mis aitavad 

rakendada liidu kliimamuutustega 

kohanemise poliitikat, et vähendada 

kaitsetust kliimamuutuste kahjuliku mõju 

ees, näha ette selle põhjustatud 

katastroofe ja nendega toime tulla. 

Or. ro 

 

Muudatusettepanek  39 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) ELi Pariisi kliimakokkuleppest 

tulenevate kohustuste täitmiseks on liit vaja 

muuta energiatõhusaks, vähese 

süsinikdioksiidiheitega ja kliimamuutustele 

vastupanuvõimeliseks ühiskonnaks. See 

omakorda nõuab meetmeid, mis on 

suunatud eelkõige praegu suurima CO2-

heitega ja enimsaastavatele sektoritele ning 

mis aitavad ellu viia 2030. aasta energia- ja 

kliimapoliitika raamistikku ning 

(7) ELi Pariisi kliimakokkuleppest 

tulenevate kohustuste täitmiseks, millest 

tuleb kinni pidada, on liit vaja muuta 

energiatõhusaks, vähese 

süsinikdioksiidiheitega ja kliimamuutustele 

vastupanuvõimeliseks ühiskonnaks. See 

omakorda nõuab meetmeid, mis on 

suunatud eelkõige praegu suurima CO2-

heitega ja enimsaastavatele sektoritele ning 

mis aitavad ellu viia 2030. aasta energia- ja 
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liikmesriikide lõimitud riiklikke energia- ja 

kliimakavasid ning valmistada ette sajandi 

keskpaigani ulatuvat ja pikaajalist liidu 

kliima- ja energiastrateegiat. Programm 

peaks hõlmama ka meetmeid, mis aitavad 

rakendada liidu kliimamuutustega 

kohanemise poliitikat, et vähendada 

kaitsetust kliimamuutuste kahjuliku mõju 

ees. 

kliimapoliitika raamistikku ning 

liikmesriikide lõimitud riiklikke energia- ja 

kliimakavasid ning valmistada ette sajandi 

keskpaigani ulatuvat ja pikaajalist liidu 

kliima- ja energiastrateegiat. Programm 

peaks hõlmama ka meetmeid, mis aitavad 

rakendada liidu kliimamuutustega 

kohanemise poliitikat, et vähendada 

kaitsetust kliimamuutuste kahjuliku mõju 

ees. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  40 

Nicola Caputo 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 8 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Puhtale energeetikale üleminek on 

oluline samm kliimamuutuste 

leevendamisel, mis toob kasu ka 

keskkonnale. Puhtale energeetikale 

ülemineku toetamiseks vajalikud 

suutlikkuse suurendamise meetmed, mida 

rahastatakse programmi „Horisont 2020“ 

raames kuni 2020. aastani, tuleks 

programmiga lõimida, kuna nende eesmärk 

ei ole rahastada teaduse tipptaset ja luua 

innovatsiooni, vaid hõlbustada juba 

olemasoleva tehnoloogia kasutuselevõttu, 

mis aitab kaasa kliimamuutuste 

leevendamisele. Kõnealuste suutlikkuse 

suurendamise meetmete programmi 

lisamisega on võimalik tekitada koostoimet 

allprogrammide vahel ja suurendada liidu 

rahastamise üldist sidusust. Seepärast 

tuleks koguda ja levitada andmeid LIFE 

projektide, sealhulgas programmi 

„Euroopa horisont“ ja selle eelkäijate 

olemasolevate teadusalaste ja 

innovatsioonilahenduste rakendamise 

kohta. 

(8) Puhtale energeetikale üleminek on 

oluline samm kliimamuutuste 

leevendamisel, mis toob kasu ka 

keskkonnale. Puhtale energeetikale 

ülemineku toetamiseks vajalikud 

suutlikkuse suurendamise meetmed, mida 

rahastatakse programmi „Horisont 2020“ 

raames kuni 2020. aastani, säilitades sama 

kaasrahastamise määra, tuleks 

programmiga lõimida, kuna nende eesmärk 

ei ole rahastada teaduse tipptaset ja luua 

innovatsiooni, vaid hõlbustada juba 

olemasoleva tehnoloogia kasutuselevõttu, 

mis aitab kaasa kliimamuutuste 

leevendamisele. Kõnealuste suutlikkuse 

suurendamise meetmete programmi 

lisamisega on võimalik tekitada koostoimet 

allprogrammide vahel ja suurendada liidu 

rahastamise üldist sidusust. Seepärast 

tuleks koguda ja levitada andmeid LIFE 

projektide, sealhulgas programmi 

„Euroopa horisont“ ja selle eelkäijate 

olemasolevate teadusalaste ja 

innovatsioonilahenduste rakendamise 

kohta. 
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Or. it 

Selgitus 

Kaasrahastamise määr programmi „Horisont 2020“ raames on 100%. 

 

Muudatusettepanek  41 

Daniel Buda 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 8 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Puhtale energeetikale üleminek on 

oluline samm kliimamuutuste 

leevendamisel, mis toob kasu ka 

keskkonnale. Puhtale energeetikale 

ülemineku toetamiseks vajalikud 

suutlikkuse suurendamise meetmed, mida 

rahastatakse programmi „Horisont 2020“ 

raames kuni 2020. aastani, tuleks 

programmiga lõimida, kuna nende eesmärk 

ei ole rahastada teaduse tipptaset ja luua 

innovatsiooni, vaid hõlbustada juba 

olemasoleva tehnoloogia kasutuselevõttu, 

mis aitab kaasa kliimamuutuste 

leevendamisele. Kõnealuste suutlikkuse 

suurendamise meetmete programmi 

lisamisega on võimalik tekitada koostoimet 

allprogrammide vahel ja suurendada liidu 

rahastamise üldist sidusust. Seepärast 

tuleks koguda ja levitada andmeid LIFE 

projektide, sealhulgas programmi 

„Euroopa horisont“ ja selle eelkäijate 

olemasolevate teadusalaste ja 

innovatsioonilahenduste rakendamise 

kohta. 

(8) Puhtale energeetikale üleminek on 

oluline samm kliimamuutuste 

leevendamisel, mis toob kasu ka 

keskkonnale. Puhtale energeetikale 

ülemineku toetamiseks vajalikud 

suutlikkuse suurendamise meetmed, mida 

rahastatakse programmi „Horisont 2020“ 

raames kuni 2020. aastani, tuleks 

programmiga lõimida, kuna nende eesmärk 

ei ole rahastada teaduse tipptaset ja luua 

innovatsiooni, vaid hõlbustada juba 

olemasoleva tehnoloogia kasutuselevõttu, 

mis aitab kaasa kliimamuutuste 

leevendamisele. Kõnealuste suutlikkuse 

suurendamise meetmete programmi 

lisamisega on võimalik tekitada koostoimet 

allprogrammide vahel, soodustades 

rahastamist mitmest allikast, ja 

suurendada liidu rahastamise üldist 

sidusust. Seepärast tuleks koguda ja 

levitada andmeid LIFE projektide, 

sealhulgas programmi „Euroopa horisont“ 

ja selle eelkäijate olemasolevate 

teadusalaste ja innovatsioonilahenduste 

rakendamise kohta. 

Or. ro 

 

Muudatusettepanek  42 

Maria Gabriela Zoană 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 



 

PE626.777v01-00 10/47 AM\1160530ET.docx 

ET 

Põhjendus 8 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Puhtale energeetikale üleminek on 

oluline samm kliimamuutuste 

leevendamisel, mis toob kasu ka 

keskkonnale. Puhtale energeetikale 

ülemineku toetamiseks vajalikud 

suutlikkuse suurendamise meetmed, mida 

rahastatakse programmi „Horisont 2020“ 

raames kuni 2020. aastani, tuleks 

programmiga lõimida, kuna nende eesmärk 

ei ole rahastada teaduse tipptaset ja luua 

innovatsiooni, vaid hõlbustada juba 

olemasoleva tehnoloogia kasutuselevõttu, 

mis aitab kaasa kliimamuutuste 

leevendamisele. Kõnealuste suutlikkuse 

suurendamise meetmete programmi 

lisamisega on võimalik tekitada koostoimet 

allprogrammide vahel ja suurendada liidu 

rahastamise üldist sidusust. Seepärast 

tuleks koguda ja levitada andmeid LIFE 

projektide, sealhulgas programmi 

„Euroopa horisont“ ja selle eelkäijate 

olemasolevate teadusalaste ja 

innovatsioonilahenduste rakendamise 

kohta. 

(8) Puhtale energeetikale üleminek on 

oluline samm kliimamuutuste 

leevendamisel ja vähendamisel, mis toob 

kasu ka keskkonnale. Puhtale energeetikale 

ülemineku toetamiseks vajalikud 

suutlikkuse suurendamise meetmed, mida 

rahastatakse programmi „Horisont 2020“ 

raames kuni 2020. aastani, tuleks 

programmiga lõimida, kuna nende eesmärk 

ei ole rahastada teaduse tipptaset ja luua 

innovatsiooni, vaid hõlbustada juba 

olemasoleva tehnoloogia kasutuselevõttu, 

mis aitab kaasa kliimamuutuste 

leevendamisele ja vähendamisele. 

Kõnealuste suutlikkuse suurendamise 

meetmete programmi lisamisega on 

võimalik tekitada koostoimet 

allprogrammide vahel ja suurendada liidu 

rahastamise üldist sidusust. Seepärast 

tuleks koguda ja levitada andmeid LIFE 

projektide, sealhulgas programmi 

„Euroopa horisont“ ja selle eelkäijate 

olemasolevate teadusalaste ja 

innovatsioonilahenduste rakendamise 

kohta. 

Or. ro 

 

Muudatusettepanek  43 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Puhta energeetika alaste 

õigusaktide mõju hinnangutes leitakse, et 

liidu 2030. aasta energiatõhususe 

eesmärkide saavutamiseks on vaja aastatel 

2021–2030 täiendavalt investeerida 177 

miljardit eurot aastas. Kõige suuremad 

puudujäägid on seotud investeeringutega 

hoonete CO2-heite vähendamisse 

(9) Puhta energeetika alaste 

õigusaktide mõju hinnangutes leitakse, et 

komisjoni poolt kavandatud liidu 2030. 

aasta energiatõhususe eesmärkide 

saavutamiseks on vaja aastatel 2021–2030 

täiendavalt investeerida 177 miljardit eurot 

aastas. Kaasseadusandjad tõstatasid need 

eesmärgid taastuvenergia direktiivi ja 
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(energiatõhusus ja väiksemahulised 

taastuvenergiaallikad), kus kapitali tuleb 

suunata laadilt väga hajutatud 

projektidesse. Puhtale energeetikale 

ülemineku allprogrammi üks eesmärk on 

suurendada projektide arendamise ja 

koondamise suutlikkust, millega aidatakse 

kasutada ära Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide rahalisi vahendeid ja 

võimendada investeeringuid puhtasse 

energeetikasse ka programmiga InvestEU 

ette nähtud rahastamisvahenditest. 

energiatõhususe direktiivi lõpliku 

vormistamise käigus, et tuua liidu 

eesmärgid lähemale Pariisi kokkuleppe 

alusel võetud liidu kohustustele. Kõige 

suuremad puudujäägid on seotud 

investeeringutega hoonete CO2-heite 

vähendamisse (energiatõhusus ja 

väiksemahulised taastuvenergiaallikad), 

kus kapitali tuleb suunata laadilt väga 

hajutatud projektidesse. Puhtale 

energeetikale ülemineku allprogrammi üks 

eesmärk on suurendada projektide 

arendamise ja koondamise suutlikkust, 

millega aidatakse kasutada ära Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondide rahalisi 

vahendeid ja võimendada investeeringuid 

puhtasse energeetikasse ka programmiga 

InvestEU ette nähtud 

rahastamisvahenditest. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  44 

Nicola Caputo 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Puhta energeetika alaste 

õigusaktide mõju hinnangutes leitakse, et 

liidu 2030. aasta energiatõhususe 

eesmärkide saavutamiseks on vaja aastatel 

2021–2030 täiendavalt investeerida 177 

miljardit eurot aastas. Kõige suuremad 

puudujäägid on seotud investeeringutega 

hoonete CO2-heite vähendamisse 

(energiatõhusus ja väiksemahulised 

taastuvenergiaallikad), kus kapitali tuleb 

suunata laadilt väga hajutatud 

projektidesse. Puhtale energeetikale 

ülemineku allprogrammi üks eesmärk on 

suurendada projektide arendamise ja 

koondamise suutlikkust, millega aidatakse 

kasutada ära Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide rahalisi vahendeid ja 

võimendada investeeringuid puhtasse 

(9) Puhta energeetika alaste 

õigusaktide mõju hinnangutes leitakse, et 

liidu 2030. aasta energiatõhususe 

eesmärkide saavutamiseks on vaja aastatel 

2021–2030 täiendavalt investeerida 177 

miljardit eurot aastas. Kõige suuremad 

puudujäägid on seotud investeeringutega 

hoonete CO2-heite vähendamisse 

(energiatõhusus ja detsentraliseeritud 

väiksemahulised taastuvenergiaallikad, mis 

on eelkõige ette nähtud 

energiatarbimiseks kütmisel ja õhu 

konditsioneerimisel), kus kapitali tuleb 

suunata laadilt väga hajutatud 

projektidesse, näiteks soodustada 

katseprojekte, mis on mõeldud väikeste 

linnakonglomeraatide tarbeks. Puhtale 

energeetikale ülemineku allprogrammi üks 
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energeetikasse ka programmiga InvestEU 

ette nähtud rahastamisvahenditest. 

eesmärk on suurendada projektide 

arendamise ja koondamise suutlikkust, 

millega aidatakse kasutada ära Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondide rahalisi 

vahendeid ja võimendada investeeringuid 

puhtasse energeetikasse ka programmiga 

InvestEU ette nähtud 

rahastamisvahenditest. 

Or. it 

Selgitus 

Ehitussektori CO2-heite vähendamine on oluline samm ELi kliima- ja energiaeesmärkide, 

ning seega ka Pariisi lepingu eesmärkide saavutamiseks. Siiski on oluline pöörata rohkem 

tähelepanu kütte ja kliimaseadmete energiatarbimisele, mis moodustavad olulise osa Euroopa 

energiatarbimisest. 

 

Muudatusettepanek  45 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Koostoime programmiga 

„Euroopa horisont“ peaks tagama, et 

keskkonna-, kliima- energiaprobleemide 

lahendamisega seotud 

investeerimisvajadused ELis selgitatakse 

välja ja määratakse kindlaks nimetatud 

programmi strateegiliste uuringute ja 

innovatsiooni kavandamise protsessi 

käigus. Programm LIFE peaks olema 

jätkuvalt ELi keskkonna-, kliima- ja 

puhta energeetika alase poliitika ja 

õigusaktide rakendamise kiirendaja, 

sealhulgas vahend programmi „Euroopa 

horisont“ teadus- ja innovatsioonialaste 

tulemuste kasutuselevõtuks ja 

kohaldamiseks ning aitama neid 

rakendada suuremas ulatuses seal, kus 

need aitavad lahendada keskkonna-, 

kliima- või puhtale energeetikale 

üleminekuga seotud küsimusi. 

Programmi „Euroopa Horisont“ Euroopa 

innovatsiooninõukogu võib toetada 

välja jäetud 
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programmi LIFE projektide 

rakendamisest tuleneda võivate uute 

murdeliste ideede levitamist ja ärilist 

kasutuselevõttu. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  46 

Nicola Caputo 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Liidu viimane keskkonnapoliitika 

rakendamise läbivaatamise pakett21 näitab, 

et tuleb astuda olulisi samme, et kiirendada 

liidu keskkonnaalase õigustiku rakendamist 

ning tõhustada keskkonna- ja 

kliimaeesmärkide lõimimist teistesse 

poliitikavaldkondadesse. Seetõttu peaks 

programm toimima vajaliku edu 

katalüsaatorina uute lähenemisviiside 

väljatöötamise, katsetamise ja kordamise, 

poliitika väljatöötamise, järelevalve ja 

läbivaatamise, sidusrühmade kaasatuse 

suurendamise, ELi 

investeerimisprogrammidest või muudest 

rahastamisallikatest investeeringute 

koondamise ning selliste meetmete 

toetamise kaudu, mis aitavad ületada 

erinevaid takistusi peamiste 

keskkonnaõigusega ette nähtud kavade 

tõhusal rakendamisel. 

(12) Liidu viimane keskkonnapoliitika 

rakendamise läbivaatamise pakett21 näitab, 

et tuleb astuda olulisi samme, et kiirendada 

liidu keskkonnaalase õigustiku rakendamist 

ning tõhustada keskkonna- ja 

kliimaeesmärkide lõimimist teistesse 

poliitikavaldkondadesse. Seetõttu peaks 

programm toimima vajaliku edu 

katalüsaatorina uute lähenemisviiside 

väljatöötamise, katsetamise ja kordamise, 

poliitika väljatöötamise, järelevalve ja 

läbivaatamise, suurema teadlikkuse ja 

parema suhtluse soodustamise, 

sidusrühmade kaasatuse suurendamise, ELi 

investeerimisprogrammidest või muudest 

rahastamisallikatest investeeringute 

koondamise ning selliste meetmete 

toetamise kaudu, mis aitavad ületada 

erinevaid takistusi peamiste 

keskkonnaõigusega ette nähtud kavade 

tõhusal rakendamisel. 

_________________ _________________ 

21 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 

nõukogule, Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 

Komiteele: „ELi keskkonnapoliitika 

rakendamise läbivaatamine. Ühised 

probleemid ja ühised jõupingutused 

paremate tulemuste saavutamiseks“, 

(COM/2017/063 final). 

21 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 

nõukogule, Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 

Komiteele: Ühised probleemid ja ühised 

jõupingutused paremate tulemuste 

saavutamiseks“, (COM/2017/063 final). 

Or. it 
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Selgitus 

Parem juhtimine, eelkõige teadlikkuse tõstmise ja sidusrühmade kaasamise kaudu, on 

keskkonnaeesmärkide saavutamise võtmeks ja see oli prioriteet, mida konkreetselt mainiti 

eelmises LIFE-programmis. 

 

Muudatusettepanek  47 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Liidu viimane keskkonnapoliitika 

rakendamise läbivaatamise pakett21 näitab, 

et tuleb astuda olulisi samme, et kiirendada 

liidu keskkonnaalase õigustiku rakendamist 

ning tõhustada keskkonna- ja 

kliimaeesmärkide lõimimist teistesse 

poliitikavaldkondadesse. Seetõttu peaks 

programm toimima vajaliku edu 

katalüsaatorina uute lähenemisviiside 

väljatöötamise, katsetamise ja kordamise, 

poliitika väljatöötamise, järelevalve ja 

läbivaatamise, sidusrühmade kaasatuse 

suurendamise, ELi 

investeerimisprogrammidest või muudest 

rahastamisallikatest investeeringute 

koondamise ning selliste meetmete 

toetamise kaudu, mis aitavad ületada 

erinevaid takistusi peamiste 

keskkonnaõigusega ette nähtud kavade 

tõhusal rakendamisel. 

(12) Liidu viimane keskkonnapoliitika 

rakendamise läbivaatamise pakett21 näitab, 

et tuleb astuda olulisi samme, et kiirendada 

liidu keskkonnaalase õigustiku rakendamist 

ning tõhustada keskkonna- ja 

kliimaeesmärkide lõimimist teistesse 

poliitikavaldkondadesse. Seetõttu peaks 

programm toimima vajaliku edu olulise 

katalüsaatorina uute lähenemisviiside 

väljatöötamise, katsetamise ja kordamise, 

poliitika väljatöötamise, järelevalve ja 

läbivaatamise, sidusrühmade kaasatuse 

suurendamise, ELi 

investeerimisprogrammidest või muudest 

rahastamisallikatest investeeringute 

koondamise ning selliste meetmete 

toetamise kaudu, mis aitavad ületada 

erinevaid takistusi peamiste 

keskkonnaõigusega ette nähtud kavade 

tõhusal rakendamisel. 

_________________ _________________ 

21 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 

nõukogule, Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 

Komiteele: „ELi keskkonnapoliitika 

rakendamise läbivaatamine. Ühised 

probleemid ja ühised jõupingutused 

paremate tulemuste saavutamiseks“, 

(COM/2017/063 final). 

21 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 

nõukogule, Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 

Komiteele: Ühised probleemid ja ühised 

jõupingutused paremate tulemuste 

saavutamiseks“, (COM/2017/063 final). 

Or. en 
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Muudatusettepanek  48 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Bioloogilise mitmekesisuse 

vähenemise peatamiseks ja selle tendentsi 

ümberpööramiseks, sealhulgas mere 

ökosüsteemides, on vaja toetada 

asjakohaste liidu õigusaktide ja poliitika 

(sh ELi bioloogilise mitmekesisuse 

strateegia 2020,22 nõukogu direktiiv 

92/43/EMÜ23 ja Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ24 ning 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 

(EL) nr 1143/201425) väljatöötamist, 

rakendamist, jõustamist ja hindamist, 

eelkõige luues alusteadmisi poliitika 

väljatöötamiseks ja rakendamiseks ning 

arendades, katsetades, tutvustades ja 

kohaldades parimaid tavasid ja lahendusi 

seoses väikesemahulise või konkreetsete 

kohalike, piirkondlike või riiklike 

vajadustega kohandatud tegevusega, 

sealhulgas terviklikud lähenemisviisid 

direktiivi 92/43/EMÜ kohaste 

tähtsusjärjestatud tegevuskavade 

rakendamiseks. Liit peaks jälgima 

bioloogilise mitmekesisusega seoses 

tehtavaid kulutusi, et täita oma andmete 

esitamise kohustusi bioloogilise 

mitmekesisuse konventsiooni raames. 

Tuleks täita ka muudes asjakohastes liidu 

õigusaktides sätestatud jälgimisnõuded. 

(13) Bioloogilise mitmekesisuse 

vähenemise peatamiseks ja selle tendentsi 

ümberpööramiseks, sealhulgas 

veeökosüsteemides, on vaja toetada 

asjakohaste liidu õigusaktide ja poliitika 

(sh ELi bioloogilise mitmekesisuse 

strateegia 202022, nõukogu direktiiv 

92/43/EMÜ23 ja Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ24 ning 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 

(EL) nr 1143/201425) väljatöötamist, 

rakendamist, jõustamist ja hindamist, 

eelkõige luues alusteadmisi poliitika 

väljatöötamiseks ja rakendamiseks ning 

arendades, katsetades, tutvustades ja 

kohaldades parimaid tavasid ja lahendusi 

seoses väikesemahulise või konkreetsete 

kohalike, piirkondlike või riiklike 

vajadustega kohandatud tegevusega, 

sealhulgas terviklikud lähenemisviisid 

direktiivi 92/43/EMÜ kohaste 

tähtsusjärjestatud tegevuskavade 

rakendamiseks. Liit peaks jälgima 

bioloogilise mitmekesisusega seoses 

tehtavaid kulutusi, et täita oma andmete 

esitamise kohustusi bioloogilise 

mitmekesisuse konventsiooni raames. 

Tuleks täita ka muudes asjakohastes liidu 

õigusaktides sätestatud jälgimisnõuded. 

_________________ _________________ 

22 KOM(2011) 244 (lõplik). 22 COM(2011) 244 (lõplik). 

23 Nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiiv 

92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning 

loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse 

kohta (EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7). 

23 Nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiiv 

92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning 

loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse 

kohta (EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7). 

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 

novembri 2009. aasta direktiiv 

2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse 

kohta (ELT L 20, 26.1.2010, lk 7). 

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 

novembri 2009. aasta direktiiv 

2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse 

kohta (ELT L 20, 26.1.2010, lk 7). 
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25 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. 

oktoobri 2014. aasta määrus (EL) nr 

1143/2014 looduslikku tasakaalu 

ohustavate võõrliikide sissetoomise ja 

levimise ennetamise ja ohjamise kohta 

(ELT L 317, 4.11.2014, lk 35). 

25 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

22. oktoobri 2014. aasta määrus (EL) 

nr 1143/2014 looduslikku tasakaalu 

ohustavate võõrliikide sissetoomise ja 

levimise ennetamise ja ohjamise kohta 

(ELT L 317, 4.11.2014, lk 35). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  49 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) Hiljutised hindamised (sh ELi 

bioloogilise mitmekesisuse strateegia 

aastani 2020 ja loodusalaste õigusaktide 

toimivuskontroll) näitavad, et üks peamisi 

liidu loodusalaste õigusaktide ja 

bioloogilise mitmekesisuse strateegia 

puuduliku rakendamise põhjuseid on 

ebapiisav rahastamine. Peamised liidu 

rahastamisvahendid (näiteks Euroopa 

Regionaalarengu Fond, Ühtekuuluvusfond, 

Euroopa Maaelu Arengu 

Põllumajandusfond ning Euroopa 

Merendus- ja Kalandusfond) võivad anda 

olulise panuse nende vajaduste 

rahuldamiseks. Meetmete lõimimist saaks 

programmiga veelgi tõhustada selliste 

strateegiliste loodusprojektide kaudu, mille 

eesmärk on kiirendada liidu loodus- ja 

bioloogilise mitmekesisuse alaste 

õigusaktide ja poliitika rakendamist, 

sealhulgas direktiivi 92/43/EMÜ kohases 

tähtsusjärjestatud tegevuskavas sätestatud 

meetmed. Strateegiliste loodusprojektidega 

tuleks liikmesriikides toetada 

meetmeprogramme asjakohaste looduse ja 

bioloogilise mitmekesisuse alaste 

eesmärkide arvesse võtmiseks teistes 

poliitikasuundades ja 

rahastamisprogrammides, tagades seega 

asjakohaste vahendite kasutuselevõtu 

nende poliitikasuundade rakendamisel. 

(14) Hiljutised hindamised (sh ELi 

bioloogilise mitmekesisuse strateegia 

aastani 2020 ja loodusalaste õigusaktide 

toimivuskontroll) näitavad, et üks peamisi 

liidu loodusalaste õigusaktide ja 

bioloogilise mitmekesisuse strateegia 

puuduliku rakendamise põhjuseid on 

ebapiisav rahastamine. Peamised liidu 

rahastamisvahendid (näiteks Euroopa 

Regionaalarengu Fond, Ühtekuuluvusfond, 

Euroopa Maaelu Arengu 

Põllumajandusfond ning Euroopa 

Merendus- ja Kalandusfond) võivad anda 

olulise panuse nende vajaduste 

rahuldamiseks. Meetmete lõimimist saaks 

programmiga veelgi tõhustada selliste 

strateegiliste loodusprojektide kaudu, mille 

eesmärk on kiirendada liidu loodus- ja 

bioloogilise mitmekesisuse alaste 

õigusaktide ja poliitika rakendamist, 

sealhulgas direktiivi 92/43/EMÜ kohases 

tähtsusjärjestatud tegevuskavas sätestatud 

meetmed. Strateegiliste loodusprojektidega 

tuleks liikmesriikides toetada 

meetmeprogramme asjakohaste looduse ja 

bioloogilise mitmekesisuse alaste 

eesmärkide arvesse võtmiseks teistes 

poliitikasuundades ja 

rahastamisprogrammides, tagades seega 
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Liikmesriigid võivad otsustada oma ühise 

põllumajanduspoliitika strateegiakavas 

kasutada teatava osa Euroopa Maaelu 

Arengu Põllumajandusfondi eraldistest 

selleks, et toetada käesolevas määruses 

määratletud strateegiliste 

loodusprojektide täiendamiseks võetavaid 

meetmeid. 

asjakohaste vahendite kasutuselevõtu 

nende poliitikasuundade rakendamisel. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  50 

Georgios Epitideios 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) Ringmajanduse edendamiseks tuleb 

muuta mõttelaadi, kuidas disainida, toota, 

tarbida ja kõrvaldada materjale ja tooteid, 

sealhulgas plasti. Programm peaks toetama 

üleminekut ringmajanduse mudelile 

rahalise toetuse abil, mida antakse eri 

osalistele (ettevõtjad, ametiasutused ja 

tarbijad), eelkõige kohaldades, arendades 

ja kasutades uuesti parimat tehnoloogiat, 

parimaid tavasid ja lahendusi, mis on 

kohandatud konkreetsete kohalike, 

piirkondlike või riiklike vajadustega, 

sealhulgas jäätmekäitlus- ja jäätmetekke 

vältimise kavade rakendamist käsitlevate 

terviklike lähenemisviiside kaudu. 

Plastistrateegia rakendamise toetamise 

kaudu on võimalik võtta meetmeid 

eelkõige mereprügi vähendamiseks. 

(16) Ringmajanduse edendamiseks tuleb 

muuta mõttelaadi, kuidas disainida, toota, 

tarbida ja kõrvaldada materjale ja tooteid, 

sealhulgas plasti, samuti kehtestada ja 

jõustada nõuetele mittevastavuse eest 

ranged trahvid. Programm peaks toetama 

üleminekut ringmajanduse mudelile 

rahalise toetuse abil, mida antakse eri 

osalistele (ettevõtjad, ametiasutused ja 

tarbijad), eelkõige kohaldades, arendades 

ja kasutades uuesti parimat tehnoloogiat, 

parimaid tavasid ja lahendusi, mis on 

kohandatud konkreetsete kohalike, 

piirkondlike või riiklike vajadustega, 

sealhulgas jäätmekäitlus- ja jäätmetekke 

vältimise kavade rakendamist käsitlevate 

terviklike lähenemisviiside kaudu. 

Plastistrateegia rakendamise toetamise 

kaudu on võimalik võtta meetmeid 

eelkõige mereprügi vähendamiseks. 

Or. el 

 

Muudatusettepanek  51 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Põhjendus 16 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) Ringmajanduse edendamiseks tuleb 

muuta mõttelaadi, kuidas disainida, toota, 

tarbida ja kõrvaldada materjale ja tooteid, 

sealhulgas plasti. Programm peaks toetama 

üleminekut ringmajanduse mudelile 

rahalise toetuse abil, mida antakse eri 

osalistele (ettevõtjad, ametiasutused ja 

tarbijad), eelkõige kohaldades, arendades 

ja kasutades uuesti parimat tehnoloogiat, 

parimaid tavasid ja lahendusi, mis on 

kohandatud konkreetsete kohalike, 

piirkondlike või riiklike vajadustega, 

sealhulgas jäätmekäitlus- ja jäätmetekke 

vältimise kavade rakendamist käsitlevate 

terviklike lähenemisviiside kaudu. 

Plastistrateegia rakendamise toetamise 

kaudu on võimalik võtta meetmeid 

eelkõige mereprügi vähendamiseks. 

(16) Ringmajanduse edendamiseks tuleb 

muuta mõttelaadi, kuidas disainida, toota, 

tarbida ja kõrvaldada materjale ja tooteid, 

sealhulgas plasti. Programm peaks toetama 

üleminekut ringmajanduse mudelile 

rahalise toetuse abil, mida antakse eri 

osalistele (ettevõtjad, ametiasutused ja 

tarbijad), eelkõige kohaldades, arendades 

ja kasutades uuesti parimat tehnoloogiat, 

parimaid tavasid ja lahendusi, mis on 

kohandatud konkreetsete kohalike, 

piirkondlike või riiklike vajadustega, 

sealhulgas jäätmekäitlus- ja jäätmetekke 

vältimise kavade rakendamist käsitlevate 

terviklike lähenemisviiside kaudu. 

Plastistrateegia rakendamise toetamise 

kaudu on võimalik võtta meetmeid 

eelkõige veeprügi vähendamiseks. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  52 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (16 a) Paljudel juhtudel toovad 

vabakaubanduslepingud pikemaajalise ja 

seega energiamahuka logistika tõttu 

kaasa kaubanduse ökoloogilise jalajälje 

märkimisväärset kasvu. Kooskõla huvides 

erinevate rahvusvaheliste kohustuste ja 

kasvuhoonegaaside vähendamise 

eesmärkidega peaks Euroopa Liit 

lõpetama selliste lepingute sõlmimise. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  53 
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Nicola Caputo 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) Liidu õhukvaliteedi poliitika 

pikaajaline eesmärk on saavutada 

õhukvaliteedi tase, mis ei põhjusta 

märkimisväärseid negatiivseid mõjusid ega 

riske inimtervisele. Üldsuse teadlikkus 

õhusaastest on suur ja kodanikud ootavad 

ametiasutustelt tegusid. Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 

2016/228426 rõhutatakse liidupoolse 

rahastuse rolli puhta õhu eesmärkide 

saavutamisel. Seega peaks programm 

toetama projekte, sealhulgas strateegilisi 

integreeritud projekte, millel on 

potentsiaali finantsvõimendada avaliku ja 

erasektori vahendeid, pakkuda hea tava 

näiteid ja kiirendada õhukvaliteedi kavade 

ja õigusaktide rakendamist kohalikul, 

piirkondlikul, mitut piirkonda hõlmaval, 

riiklikul ja riikidevahelisel tasandil. 

(17) Liidu õhukvaliteedi poliitika 

pikaajaline eesmärk on saavutada 

õhukvaliteedi tase, mis ei põhjusta 

märkimisväärseid negatiivseid mõjusid ega 

riske inimtervisele. Üldsuse teadlikkus 

õhusaastest on suur ja kodanikud ootavad 

ametiasutustelt tegusid. Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 

2016/228426 rõhutatakse liidupoolse 

rahastuse rolli puhta õhu eesmärkide 

saavutamisel. Seega peaks programm 

toetama projekte, sealhulgas strateegilisi 

integreeritud projekte, millel on 

potentsiaali finantsvõimendada avaliku ja 

erasektori vahendeid, pakkuda hea tava 

näiteid ja kiirendada õhukvaliteedi kavade 

ja õigusaktide rakendamist kohalikul, 

piirkondlikul, mitut piirkonda hõlmaval, 

riiklikul ja riikidevahelisel tasandil. Need 

jõupingutused õhukvaliteedi 

parandamiseks peaksid olema kooskõlas 

kasvuhoonegaaside heitkoguste 

vähendamise nõuetega ja pikaajalise 

vajadusega vähendada Euroopa 

majanduses süsinikdioksiidi heitkoguseid 

ning, kui see on tehniliselt võimalik, järk-

järgult asendada fossiilkütusel põhinevad 

energiataristud taastuvatel 

energiaallikatel põhineva taristuga. 

_________________ _________________ 

26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. 

detsembri 2016. aasta direktiiv (EL) 

2016/2284, mis käsitleb teatavate 

õhusaasteainete riiklike heitkoguste 

vähendamist, millega muudetakse 

direktiivi 2003/35/EÜ ning tunnistatakse 

kehtetuks direktiiv 2001/81/EÜ (ELT L 

344, 17.12.2016, lk 1). 

26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. 

detsembri 2016. aasta direktiiv (EL) 

2016/2284, mis käsitleb teatavate 

õhusaasteainete riiklike heitkoguste 

vähendamist, millega muudetakse 

direktiivi 2003/35/EÜ ning tunnistatakse 

kehtetuks direktiiv 2001/81/EÜ (ELT L 

344, 17.12.2016, lk 1). 

Or. it 
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Selgitus 

La qualità dell’aria è direttamente collegata alla combustione di energie fossili per il 

trasporto, per il riscaldamento e la climatizzazione e, in generale, per la produzione di 

energia elettrica. La decarbonizzazione di questi settori, quindi, ha un impatto diretto sulla 

qualità dell’aria e sulla salute dei cittadini. Quando esiste una alternativa basata su una 

fonte energetica rinnovabile, il programma LIFE non dovrebbe mai finanziare la sostituzione 

di attrezzature ad alte emissioni di gas ad effetto serra con attrezzature più efficienti ma 

ancora basate sull’energia fossile. 

 

Muudatusettepanek  54 

Nicola Caputo 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (17 a) Erilist tähelepanu tuleks pöörata 

õhusaasteallikate, eelkõige 

kodumajapidamiste fossiilkütustepõhiste 

kütte- ja elektritootmisseadmete 

kasutamisest loobumise edendamisele. 

Õhusaaste probleemi lahendamiseks 

tuleks jõupingutused keskenduda 

taastuvatele energiaallikatele 

üleminekule, soodustades eelkõige 

keskmist / pikaajalist perspektiivi. 

Or. it 

Selgitus 

ELis on kodumajapidamiste kütmine kivisöega õhusaaste peamine õhusaaste allikas ning see 

mõjub inimeste tervisele kahjulikult. Kui see on tehniliselt võimalik, tuleks soodustada 

üleminekut taastuvatele energiaallikatele kooskõlas ehitussektori süsinikdioksiidi heitkoguste 

vähendamise eesmärkidega, nagu on sätestatud ehitiste energiatõhususe direktiivis. 

 

Muudatusettepanek  55 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 19 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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(19) Merekeskkonna kaitsmine ja 

taastamine on üks liidu keskkonnapoliitika 

üldeesmärk. Programm peaks toetama 

järgmist: bioloogilise mitmekesisuse ja 

mereökosüsteemide, eelkõige Natura 2000 

merealade majandamine, kaitsmine, 

taastamine ja seire ning liikide kaitse 

kooskõlas direktiivi 92/43/EMÜ kohaste 

tähtsusjärjestatud tegevuskavadega; hea 

keskkonnaseisundi saavutamine vastavalt 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivile 2008/56/EÜ28; puhta ja eluterve 

merekeskkonna edendamine; Euroopa 

plastistrateegia rakendamine 

ringmajanduses, et lahendada eelkõige 

kaotatud kalapüügivahendite ja 

mereprügiga seotud probleeme ning liidu 

osalemise edendamine rahvusvahelises 

ookeanide majandamises, mis on oluline 

ÜRO kestliku arengu tegevuskava 2030 

eesmärkide saavutamiseks ning merede hea 

seisundi tagamiseks ka tulevaste 

põlvkondade jaoks. Programmi 

strateegilised integreeritud projektid ja 

strateegilised loodusprojektid peaksid 

hõlmama asjakohaseid meetmeid, mille 

eesmärk on kaitsta merekeskkonda. 

(19) Veekeskkonna kaitsmine ja 

taastamine on üks liidu keskkonnapoliitika 

üldeesmärk. Programm peaks toetama 

järgmist: bioloogilise mitmekesisuse ja 

veeökosüsteemide, eelkõige Natura 2000 

merealade majandamine, kaitsmine, 

taastamine ja seire ning liikide kaitse 

kooskõlas direktiivi 92/43/EMÜ kohaste 

tähtsusjärjestatud tegevuskavadega; hea 

keskkonnaseisundi saavutamine vastavalt 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivile 2008/56/EÜ28; puhta ja eluterve 

merekeskkonna edendamine; Euroopa 

plastistrateegia rakendamine 

ringmajanduses, et lahendada eelkõige 

kaotatud kalapüügivahendite ja 

mereprügiga seotud probleeme; ning liidu 

osalemise edendamine rahvusvahelises 

ookeanide majandamises, mis on oluline 

ÜRO kestliku arengu tegevuskava 2030 

eesmärkide saavutamiseks ning merede hea 

seisundi tagamiseks ka tulevaste 

põlvkondade jaoks. Programmi 

strateegilised integreeritud projektid ja 

strateegilised loodusprojektid peaksid 

hõlmama asjakohaseid meetmeid, mille 

eesmärk on kaitsta veekeskkonda. 

_________________ _________________ 

28 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 

juuni 2008. aasta direktiiv 2008/56/EÜ, 

millega kehtestatakse ühenduse 

merekeskkonnapoliitika-alane 

tegevusraamistik (merestrateegia 

raamdirektiiv) (ELT L 164, 25.6.2008, lk 

19). 

28 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

17. juuni 2008. aasta direktiiv 2008/56/EÜ, 

millega kehtestatakse ühenduse 

merekeskkonnapoliitika-alane 

tegevusraamistik (merestrateegia 

raamdirektiiv) (ELT L 164, 25.6.2008, 

lk 19). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  56 

Nicola Caputo 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 20 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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(20) Keskkonna-, kliimamuutuste ja 

sellega seotud puhtale energeetikale 

ülemineku küsimuste juhtimise 

parandamiseks tuleb kaasata 

kodanikuühiskond, suurendades üldsuse 

teadlikkust, kaasates tarbijad ning 

laiendades sidusrühmade, sealhulgas 

vabaühenduste osalemist asjaomaste 

poliitikasuundadega seotud 

konsultatsioonides ja nende rakendamises. 

(20) Keskkonna-, kliimamuutuste ja 

sellega seotud puhtale energeetikale 

ülemineku küsimuste juhtimise 

parandamiseks tuleb kaasata 

kodanikuühiskond, sealhulgas 

kommunikatsioonistrateegia abil, milles 

võetakse arvesse uut meediat ja 

sotsiaalvõrgustikke ning suurendatakse 

tarbijate kaasatust ja üldsuse teadlikkust, 

kaasates tarbijad ning laiendades 

sidusrühmade, sealhulgas vabaühenduste 

osalemist asjaomaste poliitikasuundadega 

seotud konsultatsioonides ja nende 

rakendamises. 

Or. it 

Selgitus 

Tähtis on selgelt välja tuua kaasaegse kommunikatsiooni vajadus. 

 

Muudatusettepanek  57 

Nicola Caputo 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 22 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(22) Programmiga tuleks turuosalised 

ette valmistada üleminekuks puhtale 

ringluspõhisele, energiatõhusale, vähese 

CO2-heitega ja kliimamuutustele 

vastupanuvõimelisele majandusele ning 

neid selles toetada. Selleks tuleb katsetada 

uusi ärivõimalusi, täiendada kutseoskusi, 

parandada kestlike toodete ja teenuste 

kättesaadavust tarbijatele, kaasata ja 

volitada arvamusliidreid ning katsetada 

uudseid meetodeid olemasolevate 

protsesside ja ärimaastiku kohandamiseks. 

Et toetada kestlike lahenduste suuremat 

levikut turul, tuleks taotleda üldsuse 

heakskiitu ja tarbijaid rohkem kaasata. 

(22) Programmiga tuleks turuosalised 

ette valmistada üleminekuks puhtale 

ringluspõhisele, energiatõhusale, vähese 

CO2-heitega ja kliimamuutustele 

vastupanuvõimelisele majandusele ning 

neid selles toetada. Selleks tuleb katsetada 

uusi ärivõimalusi, täiendada kutseoskusi, 

parandada kestlike toodete ja teenuste 

kättesaadavust tarbijatele, kaasata ja 

volitada arvamusliidreid ning katsetada 

uudseid meetodeid olemasolevate 

protsesside ja ärimaastiku kohandamiseks 

Et toetada kestlike lahenduste, eelkõige 

uuenduslike taastuvenergia tehnoloogiate 

arendamise, suuremat levikut turul, tuleks 

taotleda üldsuse heakskiitu ja tarbijaid 

rohkem kaasata. 

Or. it 
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Selgitus 

Tänu tehnoloogilisele ja turu arengule ja samuti avalikkuse toetusele on taastuvenergia 

süsteemide paigaldamise kulud viimasel kümnendil väga järsult langenud. Selles suunas tuleb 

edasi liikuda, et täielikult välja arendada Euroopa energiapotentsiaali, pannes rõhku 

alternatiivsetele energiaallikatele (nagu mere- või maasoojusenergia), mida praegu veel vähe 

kasutatakse, ning arendades ELi energiaalast sõltumatust kolmandatest riikidest. 

 

Muudatusettepanek  58 

Daniel Buda 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 22 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(22) Programmiga tuleks turuosalised 

ette valmistada üleminekuks puhtale 

ringluspõhisele, energiatõhusale, vähese 

CO2-heitega ja kliimamuutustele 

vastupanuvõimelisele majandusele ning 

neid selles toetada. Selleks tuleb katsetada 

uusi ärivõimalusi, täiendada kutseoskusi, 

parandada kestlike toodete ja teenuste 

kättesaadavust tarbijatele, kaasata ja 

volitada arvamusliidreid ning katsetada 

uudseid meetodeid olemasolevate 

protsesside ja ärimaastiku kohandamiseks. 

Et toetada kestlike lahenduste suuremat 

levikut turul, tuleks taotleda üldsuse 

heakskiitu ja tarbijaid rohkem kaasata. 

(22) Programmiga tuleks turuosalised 

ette valmistada üleminekuks puhtale 

ringluspõhisele, energiatõhusale, vähese 

CO2-heitega ja kliimamuutustele 

vastupanuvõimelisele majandusele 

olemasolevate loodusressursside säästliku 

kasutamise kaudu, ning neid selles 

toetada. Selleks tuleb katsetada uusi 

ärivõimalusi, täiendada kutseoskusi, 

parandada kestlike toodete ja teenuste 

kättesaadavust tarbijatele, kaasata ja 

volitada arvamusliidreid ning katsetada 

uudseid meetodeid olemasolevate 

protsesside ja ärimaastiku kohandamiseks. 

Et toetada kestlike lahenduste suuremat 

levikut turul, tuleks taotleda üldsuse 

heakskiitu ja tarbijaid rohkem kaasata. 

Or. ro 

 

Muudatusettepanek  59 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 24 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(24) Pidades silmas kliimamuutustega 

võitlemise olulisust kooskõlas liidu 

(24) Kliimamuutustega kohanemine on 

üks kõige olulisemaid ülemaailmseid 
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kohustustega rakendada Pariisi kokkulepet 

ning pidada kinni ÜRO kestliku arengu 

eesmärkidest, aitab programm võtta 

arvesse kliimameetmeid ja saavutada kogu 

eelarvet hõlmav eesmärk, mille kohaselt 

peaks 25 % ELi kulutustest toetama 

kliimaeesmärkide täitmist. Programmi 

alusel võetavad meetmed peaksid toetama 

kliimaeesmärkide saavutamist 61 % 

ulatuses programmi rahastamispaketist. 

Programmi ettevalmistamise ja 

rakendamise ajal tehakse kindlaks 

asjakohased meetmed ning neid hinnatakse 

uuesti asjakohaste hindamiste ja 

läbivaatamiste käigus. 

probleeme, mis nõuavad kooskõlastatud ja 

ulatuslikku reageerimist. Liit peab 

tegelema kliimamuutustega kooskõlas 

liidu kohustustega rakendada Pariisi 

kokkulepet ning pidada kinni ÜRO kestliku 

arengu eesmärkidest, ning programm aitab 

võtta arvesse kliimameetmeid ja saavutada 

kogu eelarvet hõlmav eesmärk, mille 

kohaselt peaks 25 % ELi kulutustest 

toetama kliimaeesmärkide täitmist. 

Programmi alusel võetavad meetmed 

peaksid toetama kliimaeesmärkide 

saavutamist 61 % ulatuses programmi 

rahastamispaketist. Programmi 

ettevalmistamise ja rakendamise ajal 

tehakse kindlaks asjakohased meetmed 

ning neid hinnatakse uuesti asjakohaste 

hindamiste ja läbivaatamiste käigus. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  60 

Maria Gabriela Zoană 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 24 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(24) Pidades silmas kliimamuutustega 

võitlemise olulisust kooskõlas liidu 

kohustustega rakendada Pariisi kokkulepet 

ning pidada kinni ÜRO kestliku arengu 

eesmärkidest, aitab programm võtta 

arvesse kliimameetmeid ja saavutada kogu 

eelarvet hõlmav eesmärk, mille kohaselt 

peaks 25 % ELi kulutustest toetama 

kliimaeesmärkide täitmist. Programmi 

alusel võetavad meetmed peaksid toetama 

kliimaeesmärkide saavutamist 61 % 

ulatuses programmi rahastamispaketist. 

Programmi ettevalmistamise ja 

rakendamise ajal tehakse kindlaks 

asjakohased meetmed ning neid hinnatakse 

uuesti asjakohaste hindamiste ja 

läbivaatamiste käigus. 

(24) Pidades silmas kliimamuutustega 

võitlemise olulisust kooskõlas liidu 

kohustustega rakendada Pariisi kokkulepet 

ning pidada kinni ÜRO kestliku arengu 

eesmärkidest, aitab programm võtta 

arvesse kliima- ja keskkonnameetmeid ja 

saavutada kogu eelarvet hõlmav eesmärk, 

mille kohaselt peaks 25 % ELi kulutustest 

toetama kliimaeesmärkide täitmist. 

Programmi alusel võetavad meetmed 

peaksid toetama kliima- ja 

keskkonnaeesmärkide saavutamist 61 % 

ulatuses programmi rahastamispaketist. 

Programmi ettevalmistamise ja 

rakendamise ajal tehakse kindlaks 

asjakohased meetmed ning neid hinnatakse 

uuesti asjakohaste hindamiste ja 

läbivaatamiste käigus. 
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Or. ro 

 

Muudatusettepanek  61 

Nicola Caputo 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 25 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(25) Pidades silmas ELi toimimise 

lepingu artiklit 349 ja äärepoolseimate 

piirkondade konkreetseid vajadusi ja 

haavatavust, tuleks programmi 

rakendamisel pöörata piisavat tähelepanu 

neid piirkondi käsitlevale strateegiale30. 

Tuleks võtta arvesse ka muid liidu 

poliitikasuundi kui keskkonna-, kliima- ja 

asjakohane puhtale energeetikale 

ülemineku poliitika. 

(25) Pidades silmas ELi toimimise 

lepingu artiklit 349 ja äärepoolseimate 

piirkondade konkreetseid vajadusi ja 

haavatavust, tuleks programmi 

rakendamisel pöörata piisavat tähelepanu 

neid piirkondi käsitlevale strateegiale30. 

Tuleks võtta arvesse ka muid liidu 

poliitikasuundi kui keskkonna-, kliima-, 

ringmajanduse- ja asjakohane puhtale 

energeetikale ülemineku poliitika. 

_________________ _________________ 

30 COM(2017) 623 final. 30 COM(2017) 623 final. 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  62 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Jan Huitema 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 26 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (26 a) Käesoleva määruse hindamine 

annab otsuste tegemiseks vajalikku teavet, 

et vajaduse korral programmi täiustada. 

Lisaks sellele, et hinnatakse, kuidas on 

programm täitnud käesoleva määruse 

artiklis 3 sätestatud eesmärki, tuleb erilist 

tähelepanu pöörata taotlusprotsessile, et 

tagada nende vahendite kättesaadavus 

kõigile asjaomastele projektidele. Eriti 

oluline on tagada, et kohalike 

kogukondade ja kodanikuühiskonna 

osalemine oleks praktiline ja lihtne. 



 

PE626.777v01-00 26/47 AM\1160530ET.docx 

ET 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  63 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 38 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(38) Kuna käesoleva määruse 

eesmärke, nimelt kestliku arengu 

toetamine ning liidu keskkonna- ja 

kliimaalastes ning asjakohastes puhtale 

energeetikale üleminekut käsitlevates 

õigusaktides, strateegiates, kavades või 

rahvusvaheliste kohustustega seatud 

eesmärkide ja sihtide saavutamisele 

kaasaaitamine, ei suuda liikmesriigid 

piisavalt saavutada ning käesoleva 

määruse ulatuse ja toime tõttu on neid 

pigem parem saavutada liidu tasandil, 

võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa 

Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 

subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses 

artiklis sätestatud proportsionaalsuse 

põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus 

nimetatud eesmärkide saavutamiseks 

vajalikust kaugemale. 

(38) Kooskõlas Euroopa Liidu lepingu 

artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 

põhimõttega ja kõnealuses artiklis 

sätestatud proportsionaalsuse 

põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus 

nimetatud eesmärkide saavutamiseks 

vajalikust kaugemale ning annab 

liikmesriikidele kohalike või 

erivajadustega tegelemiseks vajaliku 

manööverdamisruumi. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  64 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) „strateegiline loodusprojekt“ – 

projekt, millega toetatakse liidu looduse ja 

bioloogilise mitmekesisuse eesmärkide 

täitmist, rakendades liikmesriikides 

sidusaid meetmeprogramme nende 

eesmärkide arvesse võtmiseks muudes 

(1) „strateegiline loodusprojekt“ – 

projekt, millega toetatakse eelkõige 

direktiivis 2009/147/EÜ ja nõukogu 

direktiivis 92/43/EMÜ liidu looduse ja 

bioloogilise mitmekesisuse eesmärkide 

täitmist, rakendades liikmesriikides 
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poliitikavaldkondades ja 

rahastamisvahendites, sealhulgas direktiivi 

92/43/EMÜ kohase tähtsusjärjestatud 

tegevuskava koordineeritud rakendamise 

kaudu; 

sidusaid meetmeprogramme nende 

eesmärkide arvesse võtmiseks muudes 

poliitikavaldkondades ja 

rahastamisvahendites, sealhulgas direktiivi 

92/43/EMÜ kohase tähtsusjärjestatud 

tegevuskava koordineeritud rakendamise 

kaudu; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  65 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) „standardne meetmeprojekt“ – 

projekt, v.a strateegiline integreeritud 

projekt, strateegiline loodusprojekt või 

tehnilise abi projekt, mille eesmärk on täita 

programmi erieesmärke, mis on sätestatud 

artikli 3 lõikes 2; 

(4) „standardne meetmeprojekt“ – 

projekt, v.a strateegiline integreeritud 

projekt, strateegiline loodusprojekt või 

tehnilise abi projekt, näiteks kohalikult 

tasandilt lähtuvad projektid, mille eesmärk 

on täita programmi erieesmärke, mis on 

sätestatud artikli 3 lõikes 2; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  66 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Programmi üldine eesmärk on 

toetada üleminekut puhtale, 

ringluspõhisele, energiatõhusale, vähese 

CO2-heitega ja kliimamuutustele 

vastupanuvõimelisele majandusele, 

sealhulgas puhtale energeetikale 

ülemineku, keskkonna kaitsmise ja 

keskkonna kvaliteedi parandamise ning 

bioloogilise mitmekesisuse vähenemise 

peatamise ja selle tendentsi 

1. Programmi üldine eesmärk on 

toetada üleminekut kestlikule, 

ringluspõhisele, ressursi- ja 

energiatõhusale, vähese CO2-heitega ja 

kliimamuutustele vastupanuvõimelisele 

majandusele, sealhulgas ülimalt 

energiatõhusale ja taastuvatel 

energiaallikatel põhinevale 

energiasüsteemile ülemineku, keskkonna 

kaitsmise ja keskkonna kvaliteedi 
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ümberpööramise kaudu, toetades seeläbi 

kestlikku arengut. 

parandamise ning bioloogilise 

mitmekesisuse vähenemise peatamise ja 

selle tendentsi ümberpööramise kaudu, 

toetades seeläbi keskkonnakaitse kõrget 

taset ja ambitsioonikaid kliimameetmeid. 

Programmist toetatakse ka keskkonna- ja 

kliimavaldkonna paremat juhtimist 

kõikidel tasanditel, samuti 

kodanikuühiskonna, vabaühenduste ja 

kohalike osalejate suuremat kaasamist. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  67 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Jan Huitema 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Programmi üldine eesmärk on 

toetada üleminekut puhtale, 

ringluspõhisele, energiatõhusale, vähese 

CO2-heitega ja kliimamuutustele 

vastupanuvõimelisele majandusele, 

sealhulgas puhtale energeetikale 

ülemineku, keskkonna kaitsmise ja 

keskkonna kvaliteedi parandamise ning 

bioloogilise mitmekesisuse vähenemise 

peatamise ja selle tendentsi 

ümberpööramise kaudu, toetades seeläbi 

kestlikku arengut. 

1. Programmi üldine eesmärk on 

toetada üleminekut puhtale, 

ringluspõhisele, energiatõhusale, vähese 

CO2-heitega ja kliimamuutustele 

vastupanuvõimelisele majandusele, 

sealhulgas puhtale ja taastuvale 

energeetikale ülemineku, biomajanduse 

edendamise, keskkonna kaitsmise ja 

keskkonna kvaliteedi parandamise, 

bioloogilise mitmekesisuse vähenemise 

peatamise ja selle tendentsi 

ümberpööramise ning ambitsioonikate 

kliimameetmete kaudu, toetades seeläbi 

kestlikku arengut. Samuti aitab programm 

paremini kaasata keskkonna-, 

energeetika- ja kliimameetmetesse kõiki 

asjaomaseid sidusrühmi. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  68 

Beata Gosiewska 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Programmi üldine eesmärk on 

toetada üleminekut puhtale, 

ringluspõhisele, energiatõhusale, vähese 

CO2-heitega ja kliimamuutustele 

vastupanuvõimelisele majandusele, 

sealhulgas puhtale energeetikale 

ülemineku, keskkonna kaitsmise ja 

keskkonna kvaliteedi parandamise ning 

bioloogilise mitmekesisuse vähenemise 

peatamise ja selle tendentsi 

ümberpööramise kaudu, toetades seeläbi 

kestlikku arengut. 

1. Programmi üldine eesmärk on 

toetada üleminekut puhtale, 

ringluspõhisele, energiatõhusale, vähese 

CO2-heitega ja kliimamuutustele 

vastupanuvõimelisele majandusele, 

sealhulgas puhtale energeetikale 

ülemineku, keskkonna kaitsmise ja 

keskkonna kvaliteedi parandamise ning 

bioloogilise mitmekesisuse vähenemise 

peatamise ja selle tendentsi 

ümberpööramise, sealhulgas Natura 2000 

toetuse, ja ökosüsteemide degradeerumise 

probleemiga tegelemise kaudu, toetades 

seeläbi kestlikku arengut. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  69 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Programmi üldine eesmärk on 

toetada üleminekut puhtale, 

ringluspõhisele, energiatõhusale, vähese 

CO2-heitega ja kliimamuutustele 

vastupanuvõimelisele majandusele, 

sealhulgas puhtale energeetikale 

ülemineku, keskkonna kaitsmise ja 

keskkonna kvaliteedi parandamise ning 

bioloogilise mitmekesisuse vähenemise 

peatamise ja selle tendentsi 

ümberpööramise kaudu, toetades seeläbi 

kestlikku arengut. 

1. Programmi üldine eesmärk on 

toetada üleminekut puhtale, 

ringluspõhisele, energiatõhusale, vähese 

CO2-heitega ja kliimamuutustele 

vastupanuvõimelisele majandusele, 

sealhulgas puhtale energeetikale 

ülemineku, et tagada keskkonna kaitsmine 

ja keskkonna kvaliteedi parandamine, ning 

bioloogilise mitmekesisuse vähenemise 

peatamise ja selle tendentsi 

ümberpööramise kaudu, toetades seeläbi 

kestlikku arengut. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  70 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) arendada, tutvustada ja edendada 

uuenduslikke meetodeid ja lähenemisviise, 

mis on vajalikud liidu keskkonna- ja 

kliimaalaste õigusaktide ja 

poliitikavaldkondade eesmärkide 

saavutamiseks, millest üks on üleminek 

puhtale energeetikale, ning aidata kaasa 

looduse ja bioloogilise mitmekesisusega 

seotud parimate tavade kohaldamisele; 

(a) arendada, tutvustada ja edendada 

uuenduslikke meetodeid ja lähenemisviise, 

mis on vajalikud liidu keskkonna- ja 

kliimaalaste õigusaktide ja 

poliitikavaldkondade eesmärkide 

saavutamiseks, millest üks on üleminek 

puhtale energeetikale, ning aidata kaasa 

looduse ja bioloogilise mitmekesisusega 

ning kestliku põllumajanduse ja 

toidusüsteemidega seotud parimate tavade 

kohaldamisele; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  71 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) arendada, tutvustada ja edendada 

uuenduslikke meetodeid ja lähenemisviise, 

mis on vajalikud liidu keskkonna- ja 

kliimaalaste õigusaktide ja 

poliitikavaldkondade eesmärkide 

saavutamiseks, millest üks on üleminek 

puhtale energeetikale, ning aidata kaasa 

looduse ja bioloogilise mitmekesisusega 

seotud parimate tavade kohaldamisele; 

(a) arendada, tutvustada ja edendada 

uuenduslikke meetodeid ja lähenemisviise, 

mis on vajalikud liidu keskkonna- ja 

kliimaalaste õigusaktide ja 

poliitikavaldkondade eesmärkide 

saavutamiseks, millest üks on üleminek 

puhtale energeetikale, ning aidata kaasa ja 

pakkuda toetust looduse ja bioloogilise 

mitmekesisusega seotud parimate tavade 

kohaldamisele; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  72 

Annie Schreijer-Pierik, Mairead McGuinness 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt b 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) toetada asjakohaste liidu 

õigusaktide ja poliitikavaldkondade 

arendamist, rakendamist, järelevalvet ja 

jõustamist, muu hulgas tõhustades 

juhtimist avaliku ja erasektori osalejate 

suutlikkuse suurendamise ja 

kodanikuühiskonna kaasamise kaudu; 

(b) toetada asjakohaste liidu 

õigusaktide ja poliitikavaldkondade 

arendamist, rakendamist, järelevalvet ja 

jõustamist, muu hulgas tõhustades 

juhtimist avaliku ja erasektori osalejate 

suutlikkuse suurendamisega, sh 

põllumajanduse, aianduse, metsanduse ja 

kalanduse vallas, ning kodanikuühiskonna 

kaasamise kaudu; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  73 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Programm ei tohi kahjustada 

muude liidu õigusaktide ja poliitika 

eesmärke; 

Or. en 

Selgitus 

Kahjuks on LIFE projektid põhjustanud pereettevõtete sundvõõrandamise tõttu mõnes 

liikmesriigis viimastel aastatel avalikke vastuolusid ja vastuolusid. Vältida tuleb vastuolu 

muude liidu õigusaktide ja poliitikaga, nagu ÜPP ja noorte põllumajandustootjate ja 

põllumajanduslike pereettevõtete kaitse. LIFE fondi määrusega tuleb tugevdada koostööd 

näiteks talunike ja maaomanikega, aga ka VKEde ja erasektoriga. 

 

Muudatusettepanek  74 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a a) säästvad põllumajandustavad, 

sealhulgas mulla- ja agro-bioloogiline 
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mitmekesisus, süsinikdioksiidi kogumine, 

mulla seire, pinnase ja vee kaitse; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  75 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) allprogrammi „Kliimamuutuste 

leevendamine ja nendega kohanemine“; 

(a) allprogrammi „Kliimamuutuste 

haldamine, leevendamine ja nendega 

kohanemine“; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  76 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Rahastamispakett programmi 

rakendamiseks ajavahemikul 2021–2027 

on 5 450 000 000 eurot jooksevhindades. 

1. Rahastamispakett programmi 

rakendamiseks ajavahemikul 2021–2027 

on 7 900 000 000 eurot. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  77 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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1. Rahastamispakett programmi 

rakendamiseks ajavahemikul 2021–2027 

on 5 450 000 000 eurot jooksevhindades. 

1. Rahastamispakett programmi 

rakendamiseks ajavahemikul 2021–2027 

on 7 900 000 000 eurot. 

Or. en 

Selgitus 

Euroopa Parlamendi resolutsioonis 14/03/2018 "Järgmine mitmeaastane finantsraamistik ja 

2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku suhtes võetava parlamendi seisukoha 

ettevalmistamine" nõutakse programmile LIFE kaks korda suuremat rahastust. Praeguse, 

2014-2020. aasta LIFE-programmi eelarve on umbes 3,45 miljardit eurot, mis kahekordistab 

eelarvet 6,9 miljardi euro võrra. „Puhtale energiale ülemineku” vahendid (1 miljardit eurot) 

on pärit „Horisont 2020” programmist „Arukas energeetika – Euroopa (2003–2006)” ja 

seega tuleks neid vahendeid käsitada täiendava rahastamisena. 

 

Muudatusettepanek  78 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) 3 500 000 000 eurot valdkonnale 

„Keskkond“, millest 

(a) 5 200 000 000 eurot valdkonnale 

„Keskkond“, millest 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  79 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) 3 500 000 000 eurot valdkonnale 

„Keskkond“, millest 

(a) 5 200 000 000 eurot valdkonnale 

„Keskkond“, millest 

Or. en 
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Selgitus 

14. märtsi 2018. aasta resolutsioonis "Järgmine mitmeaastane finantsraamistik ja  2020. 

aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku suhtes võetava parlamendi seisukoha 

ettevalmistamine" nõutakse programmile LIFE kaks korda suuremat rahastust. Praeguses 

LIFE-programmis (2014–2020) on keskkonnaprogrammi eelarve 2,6 miljardit eurot, mis 

kahekordistab eelarvet 5,2 miljardi euro võrra. 

 

Muudatusettepanek  80 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a – alapunkt 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) 2 150 000 000 eurot looduse ja 

bioloogilise mitmekesisuse 

allprogrammile; 

(1) 3 200 000 000 eurot looduse ja 

bioloogilise mitmekesisuse 

allprogrammile, mille abil säilitatakse 60% 

ulatuses looduse ja bioloogilise 

mitmekesisuse toetuseks ette nähtud 

vahendite lahushoidmine; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  81 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a – alapunkt 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) 2 150 000 000 eurot looduse ja 

bioloogilise mitmekesisuse 

allprogrammile; 

(1) 3 200 000 000 eurot looduse ja 

bioloogilise mitmekesisuse 

allprogrammile; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  82 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a – alapunkt 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) 1 350 000 000 eurot ringmajanduse 

ja elukvaliteedi allprogrammile; 

(2) 2 000 000 000 eurot ringmajanduse 

ja elukvaliteedi allprogrammile; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  83 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a – alapunkt 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) 1 350 000 000 eurot ringmajanduse 

ja elukvaliteedi allprogrammile; 

(2) 2 000 000 000 eurot ringmajanduse 

ja elukvaliteedi allprogrammile; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  84 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) 1 950 000 000 eurot valdkonnale 

„Kliimameetmed“, millest 

(b) 2 700 000 000 eurot valdkonnale 

„Kliimameetmed“, millest 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  85 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) 1 950 000 000 eurot valdkonnale 

„Kliimameetmed“, millest 

(b) 2 700 000 000 eurot valdkonnale 

„Kliimameetmed“, millest 

Or. en 

Selgitus 

14. märtsi 2018. aasta resolutsioonis "Järgmine mitmeaastane finantsraamistik ja  2020. 

aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku suhtes võetava parlamendi seisukoha 

ettevalmistamine" nõutakse programmile LIFE kaks korda suuremat rahastust. Praeguses 

LIFE-programmis (2014–2020) on kliimaprogrammi eelarve 860 miljonit eurot, mis 

kahekordistab eelarvet ligilähedaselt 1,7 miljardi euro võrra. 

 

Muudatusettepanek  86 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b – alapunkt 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) 950 000 000 eurot kliimamuutuste 

leevendamise ja nendega kohanemise 

allprogrammile ning 

(1) 1 700 000 000 eurot 

kliimamuutuste leevendamise ja nendega 

kohanemise allprogrammile ning 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  87 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b – alapunkt 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) 950 000 000 eurot kliimamuutuste 

leevendamise ja nendega kohanemise 

allprogrammile ning 

(1) 1 700 000 000 eurot 

kliimamuutuste leevendamise ja nendega 

kohanemise allprogrammile ning 

Or. en 
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Selgitus 

14. märtsi 2018. aasta resolutsioonis "Järgmine mitmeaastane finantsraamistik ja  2020. 

aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku suhtes võetava parlamendi seisukoha 

ettevalmistamine" nõutakse programmile LIFE kaks korda suuremat rahastust. Praeguses 

LIFE-programmis (2014–2020) on kliimaprogrammi eelarve 860 miljonit eurot, mis 

kahekordistab eelarvet ligilähedaselt 1,7 miljardi euro võrra. 

 

Muudatusettepanek  88 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b – alapunkt 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) 1 000 000 000 eurot puhtale 

energeetikale ülemineku allprogrammile. 

(2) 2 028 000 000 eurot puhtale 

energeetikale ülemineku allprogrammile. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  89 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 5 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. Vähemalt 61 % keskkonna 

allprogrammi raames tegevustoetuste 

kaudu rahastatavatele projektidele ette 

nähtud eelarvevahenditest eraldatakse 

projektidele, millega toetatakse looduse ja 

bioloogilise mitmekesisuse kaitset. 

Or. en 

Selgitus 

Looduse ja bioloogilise mitmekesisuse kaitse on programmi LIFE üks peamisi eesmärke. 

Seepärast tuleks tagada, et nimetatud valdkondi rahastatakse. See vastab kehtiva LIFE-

määruse nõuetele. 
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Muudatusettepanek  90 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Programmist võib anda rahalisi 

toetusi ükskõik millises 

finantsmäärusekohases vormis, eelkõige 

toetuste, auhindade ja hangetena. 

Rahastamine võib toimuda ka 

segarahastamistoimingutes kasutatavate 

rahastamisvahendite kaudu. 

2. Programmist võib anda rahalisi 

toetusi ükskõik millises 

finantsmäärusekohases vormis, eelkõige 

toetuste, auhindade ja hangetena. 

Rahastamine võib toimuda ka 

segarahastamistoimingutes kasutatavate 

rahastamisvahendite kaudu kuni 20 % 

ulatuses artikli 5 lõikes 1 osutatud 

rahastamispaketist. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  91 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Maksimaalselt 25 % artikli 5 lõikes 

1 osutatud rahastamispaketist eraldatakse 

strateegilistele integreeritud projektidele. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  92 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Programmi raames antakse ja hallatakse 

toetusi kooskõlas finantsmääruse VIII 

jaotisega. 

Programmi raames antakse ja 

kaasrahastatakse 75% ulatuses ning 
hallatakse toetusi kooskõlas finantsmääruse 

VIII jaotisega. 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  93 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõik 1 – punkt -a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (-a) programmi kaudu rahastatavad 

projektid aitavad märkimisväärselt kaasa 

vähemalt ühe artiklis 3 sätestatud 

eesmärgi saavutamisele; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  94 

Nicola Caputo 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõik 1 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) programmist rahastatavate 

projektidega peab hoiduma programmi 

keskkonna-, kliima- või asjakohaste puhta 

energeetika alaste eesmärkide 

kahjustamisest ning võimaluse korral 

edendama keskkonnahoidlike riigihangete 

kasutamist; 

(a) programmist rahastatavate 

projektidega tuleb aidata kaasa vähemalt 

programmi ühe eesmärgi täitmisele, 

sõltumata sellest, kes tegu on keskkonna- 

või kliimaeesmärkidega, üleminekuga 

ringmajanduse mudelile või säästvale 

energiale, sealjuures kahjustamata muid 

eesmärke, ning võimaluse korral edendama 

keskkonnahoidlike riigihangete kasutamist 

Or. it 

Selgitus 

Lisaks sellele, et LIFE-programm peab hoiduma ELi keskkonna-, kliima- ja 

energiaeesmärkide kahjustamisest, peaks ta nende saavutamisele aktiivselt kaasa aitama. 

Lisaks on projektidega seoses kasutatud sõnastus „asjakohased puhta energia eesmärgid" 

liiga ebamäärane. 

 

Muudatusettepanek  95 
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Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõik 1 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) programmist rahastatavate 

projektidega peab hoiduma programmi 

keskkonna-, kliima- või asjakohaste puhta 

energeetika alaste eesmärkide 

kahjustamisest ning võimaluse korral 

edendama keskkonnahoidlike riigihangete 

kasutamist; 

(a) programmist rahastatavate 

projektidega peab hoiduma programmi 

keskkonna-, kliima- või asjakohaste puhta 

energeetika alaste eesmärkide 

kahjustamisest ning võimalikult sageli 

edendama keskkonnahoidlike riigihangete 

kasutamist; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  96 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Jan Huitema 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõik 1 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) programmist rahastatavate 

projektidega peab hoiduma programmi 

keskkonna-, kliima- või asjakohaste puhta 

energeetika alaste eesmärkide 

kahjustamisest ning võimaluse korral 

edendama keskkonnahoidlike riigihangete 

kasutamist; 

(a) programmist rahastatavate 

projektidega peab aitama kaasa 

programmi keskkonna-, kliima- või 

asjakohaste puhta energeetika alaste 

eesmärkide saavutamisele ning võimaluse 

korral edendama keskkonnahoidlike 

riigihangete kasutamist; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  97 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõik 1 – punkt a a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a a) programmi kaudu rahastatavad 

projektid ei tohi kahjustada muid liidu 
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õigusakte ja poliitilisi prioriteete, eelkõige 

ressursitõhusust ja toiduainete tootmist; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  98 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõik 1 – punkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) eelistatakse projekte, millel on 

suurim potentsiaal kordamiseks ja avalikus 

või erasektoris kasutuselevõtuks või 

suurimate investeeringute või rahaliste 

vahendite saamiseks; 

(c) eelistatakse projekte, millel on 

suurim potentsiaal kordamiseks ja avalikus 

või erasektoris kasutuselevõtuks; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  99 

Annie Schreijer-Pierik, Mairead McGuinness 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõik 1 – punkt c a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c a) eelistatakse projekte, millel on 

suurim potentsiaal kaasata 

kodanikuühiskonda, maaomanikke, 

põllumajandust, aiandust ja metsandust 

ning teha nendega arukat koostööd; 

Or. en 

Selgitus 

Seniste kogemuste kohaselt on programmi LIFE projektide elluviimiseks väga oluline 

kodanikuühiskonna, maaomanike, põllumajanduse, aianduse ja metsanduse kaasamine ja 

nendega tehtava koostöö tugevdamine, et arendada, tutvustada ja edendada innovaatilisi 

meetodeid ja lähenemisviise liidu keskkonna- ja kliimameetmete alaste õigusaktide ja 

poliitika, sealhulgas energiasüsteemi ümberkujundamise eesmärkide saavutamiseks, ning 

aidata kaasa parimate tavade rakendamisele ja toetamisele seoses looduse ja bioloogilise 

mitmekesisusega. 



 

PE626.777v01-00 42/47 AM\1160530ET.docx 

ET 

 

Muudatusettepanek  100 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõik 1 – punkt e a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (e a) komisjon tagab programmi 

rahastatava projekti geograafilise 

tasakaalu; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  101 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõik 1 – punkt f 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(f) Võimaluse korral pööratakse erilist 

tähelepanu projektidele erivajadustega või 

haavatavates geograafilistes piirkondades, 

näiteks teatavate keskkonnaprobleemide 

või looduslike piirangutega alad, 

piiriülesed alad või äärepoolseimad 

piirkonnad. 

(f) Võimaluse korral ja tingimusel, et 

projekt toob keskkonnakasu, pööratakse 

erilist tähelepanu projektidele 

erivajadustega või haavatavates 

geograafilistes piirkondades, näiteks 

teatavate keskkonnaprobleemide või 

looduslike piirangutega alad, piiriülesed 

alad või äärepoolseimad piirkonnad. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  102 

Fredrick Federley, Ulrike Müller 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõik 1 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) maaost on ainuke kulutasuv või 

kõige kulutasuvam viis soovitud kaitse-

eesmärgi saavutamiseks; 

(b) projekti ümbritsevate suuremate 

alade jaoks on maaost ainuke kulutasuv 
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või kõige kulutasuvam viis soovitud kaitse-

eesmärgi saavutamiseks; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  103 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõik 1 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) maaost on ainuke kulutasuv või 

kõige kulutasuvam viis soovitud kaitse-

eesmärgi saavutamiseks; 

(b) maaost on ainuke viis soovitud 

kaitse-eesmärgi saavutamiseks; 

Or. en 

Selgitus 

Minevikus on põllumajanduskrunte LIFE-programmi vahendeid kasutades ostetud või 

sundvõõrandatud, mis tõi kaasa avaliku poleemika. Maa ostmine, kui seda kasutatakse, peaks 

olema ainus viis soovitud tulemuse saavutamiseks. Kaitse-eesmärkide saavutamiseks tuleks 

eelistada koostööd põllumajandustootjatega. 

 

Muudatusettepanek  104 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesoleva programmi kohased 

segarahastamistoimingud tehakse 

kooskõlas [InvestEU määruse] ja 

finantsmääruse X jaotisega. 

Käesoleva programmi kohased 

segarahastamistoimingud tehakse 

kooskõlas [InvestEU määruse] ja 

finantsmääruse X jaotisega. Käesoleva 

programmi raames toimuva 

segarahastamise suhtes ei kohaldata üle 

20 % artikli 5 lõikes 1 osutatud 

rahastamispaketist. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  105 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Programmi rakendatakse 

finantsmääruse artiklis 110 osutatud 
vähemalt kahe mitmeaastase tööprogrammi 

kaudu. Tööprogrammis esitatakse 

vajaduse korral 

segarahastamistoimingute jaoks ette 

nähtud kogusumma. 

1. Komisjonil on õigus võtta 

käesoleva määruse täiendamiseks 

kooskõlas artikliga 21 vastu delegeeritud 

õigusakte vähemalt kahe mitmeaastase 

tööprogrammi abil, millele on osutatud 

finantsmääruse artiklis 110. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  106 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Komisjon võtab programmi LIFE 

jaoks rakendusaktidega vastu 

mitmeaastased tööprogrammid. 

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 

artiklis 21a osutatud kontrollimenetluse 

kohaselt. 

Or. en 

Selgitus 

Programmi LIFE komitee menetlus on kooskõlas kehtiva LIFE-määrusega. Liikmesriigid 

peaksid osalema tööprogrammide ettevalmistamises. 

 

Muudatusettepanek  107 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Artikkel 17 – lõige 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Komisjon tagab, et 

kaasseadusandjate ja sidusrühmadega 

konsulteeritakse piisavalt 

tööprogrammide väljatöötamisel. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  108 

Susanne Melior, Martin Häusling, Thomas Waitz 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Programmi vahehindamine toimub 

siis, kui programmi rakendamise kohta on 

saanud kättesaadavaks piisavalt teavet, ent 

mitte hiljem kui neli aastat pärast 

programmi rakendamise algust. 

2. Programmi vahehindamine toimub 

siis, kui programmi rakendamise kohta on 

saanud kättesaadavaks piisavalt teavet, ent 

mitte hiljem kui neli aastat pärast 

programmi rakendamise algust. 

Kõnealusele vahehindamisele lisatakse 

vajaduse korral ettepanek käesoleva 

määruse muutmiseks. 

Or. en 

Selgitus 

Kuna LIFE-määrusel ei ole ajalist piirangut, võib olla kasulik määrust vastavalt tulevastele 

asjaoludele kohandada. 

 

Muudatusettepanek  109 

Fredrick Federley, Ulrike Müller 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Programmi vahehindamine toimub 

siis, kui programmi rakendamise kohta on 

saanud kättesaadavaks piisavalt teavet, ent 

2. Programmi vahehindamine toimub 

siis, kui programmi rakendamise kohta on 

saanud kättesaadavaks piisavalt teavet, ent 

mitte hiljem kui neli aastat pärast 
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mitte hiljem kui neli aastat pärast 

programmi rakendamise algust. 

programmi rakendamise algust, ning see 

peab sisaldama artikli 18 lõike 5 kohaselt 

läbiviidud hindamist. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  110 

Fredrick Federley, Ulrike Müller 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Programmi rakendamise lõpul, kuid 

mitte hiljem kui neli aastat pärast artikli 1 

teises lõigus nimetatud tähtaja möödumist, 

viib komisjon läbi programmi 

lõpphindamise. 

3. Programmi rakendamise lõpul, kuid 

mitte hiljem kui neli aastat pärast artikli 1 

teises lõigus nimetatud tähtaja möödumist, 

viib komisjon läbi programmi 

lõpphindamise ning ka artikli 18 lõike 5 

kohased hindamised. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  111 

Susanne Melior, Martin Häusling, Thomas Waitz 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Komisjon edastab hindamise 

tulemused koos oma kommentaaridega 

Euroopa Parlamendile, nõukogule, 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 

ning Regioonide Komiteele. 

4. Komisjon edastab hindamise 

tulemused koos oma kommentaaridega 

Euroopa Parlamendile, nõukogule, 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 

ning Regioonide Komiteele. Komisjon 

avalikustab hindamise tulemused. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  112 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 21 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 21 a 

 Komiteemenetlus 

 1. Komisjoni abistab keskkonna- ja 

kliimameetmete programmi LIFE 

komitee. Nimetatud komitee on komitee 

määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses. 

 2. Käesolevale lõikele viitamisel 

kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 

artiklit 5. 

 Kui komitee oma arvamust ei esita, siis 

komisjon rakendusakti eelnõu vastu ei 

võta ning kohaldatakse määruse (EL) nr 

182/2011 artikli 5 lõike 4 kolmandat 

lõiku. 

Or. en 

Selgitus 

Komiteemenetlus on kooskõlas kehtiva LIFE programmi eeskirjadega. Komisjoni ja 

liikmesriikide vahelist head koostööd tuleks jätkata. Keskkonna- ja kliimameetmete 

programmi LIFE komitee tuleks säilitada. 

 


