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Muudatusettepanek 16
Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(1) Liidu ühtekuuluvuspoliitikat 
aastateks 2021–2027 reguleeriv 
õigusraamistik, milles seatakse 
esmatähtsale kohale majanduse 
elavdamise meetmed pärast COVID-19 
pandeemia põhjustatud tervisekriisi, aitab 
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
raames täita liidu kohustust rakendada 
Pariisi kliimakokkulepet ja ÜRO kestliku 
arengu eesmärke, keskendades liidu 
rahastamise keskkonnasõbralikele 
eesmärkidele, mille tulemusel vähenevad 
CO2 heitkogused puhastele ja õiglastele 
energiaallikatele ülemineku kaudu ning 
roheliste ja siniste investeeringute, 
ringmajanduse, kliimamuutustega 
kohanemise ning riskiennetuse ja -
juhtimise abil. Käesoleva määrusega 
rakendatakse ühte prioriteetidest, mis on 
sätestatud teatises Euroopa rohelise 
kokkuleppe kohta (edaspidi „Euroopa 
roheline kokkulepe“),11 ja mis on osa 
kestliku Euroopa investeerimiskavast,12 
millega nähakse ette sihtotstarbeline 
rahastamine õiglase ülemineku 
mehhanismi alusel ühtekuuluvuspoliitika 
raames, et tegeleda majanduslike ja 
sotsiaalsete kuludega, mis tulenevad 
üleminekust kliimaneutraalsele 
ringmajandusele, kus ülejäävaid 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
kompenseeritakse samaväärse 
absorptsiooniga.

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

Or. ro
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Muudatusettepanek 17
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Ivo Hristov, Carmen Avram, Estrella Durá Ferrandis, Sylwia Spurek, 
Miroslav Číž

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 18
Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

Or. ro

Muudatusettepanek 19
Michal Wiezik, Michaela Šojdrová

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

kohustust rakendada Pariisi 
kliimakokkulepet ja ÜRO kestliku arengu 
eesmärke, keskendades liidu rahastamise 
keskkonnasõbralikele eesmärkidele. 
Käesoleva määrusega rakendatakse ühte 
prioriteetidest, mis on sätestatud teatises 
Euroopa rohelise kokkuleppe kohta 
(edaspidi „Euroopa roheline kokkulepe“),11 
ja mis on osa kestliku Euroopa 
investeerimiskavast,12 millega nähakse ette 
sihtotstarbeline rahastamine õiglase 
ülemineku mehhanismi alusel 
ühtekuuluvuspoliitika raames, et tegeleda 
majanduslike ja sotsiaalsete kuludega, mis 
tulenevad üleminekust kliimaneutraalsele 
ringmajandusele, kus ülejäävaid 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
kompenseeritakse samaväärse 
absorptsiooniga, eelkõige tugevdatud 
looduslike CO2 sidujatega.

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

Or. en

Muudatusettepanek 20
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Liidu ühtekuuluvuspoliitikat 
aastateks 2021–2027 reguleeriv 
õigusraamistik aitab järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku raames täita liidu 
kohustust rakendada Pariisi 
kliimakokkulepet ja ÜRO kestliku arengu 
eesmärke, keskendades liidu rahastamise 
keskkonnasõbralikele eesmärkidele. 
Käesoleva määrusega rakendatakse ühte 
prioriteetidest, mis on sätestatud teatises 
Euroopa rohelise kokkuleppe kohta 
(edaspidi „Euroopa roheline kokkulepe“),11 

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

millega nähakse ette sihtotstarbeline 
rahastamine õiglase ülemineku 
mehhanismi alusel ühtekuuluvuspoliitika 
raames, et tegeleda majanduslike ja 
sotsiaalsete kuludega, mis tulenevad 
üleminekust kliimaneutraalsele 
ringmajandusele, kus ülejäävaid 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
kompenseeritakse samaväärse 
absorptsiooniga.

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

Or. fr

Muudatusettepanek 21
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato, Gilles Lebreton

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

absorptsiooniga.

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

Or. it

Muudatusettepanek 22
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(1) Liidu ühtekuuluvuspoliitikat 
aastateks 2021–2027 reguleeriv 
õigusraamistik aitab järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku raames täita liidu 
kohustust rakendada Pariisi 
kliimakokkulepet ja ÜRO kestliku arengu 
eesmärke, keskendades liidu rahastamise 
keskkonnasõbralikele eesmärkidele. 
Käesoleva määrusega rakendatakse ühte 
prioriteetidest, mis on sätestatud teatises 
Euroopa rohelise kokkuleppe kohta 
(edaspidi „Euroopa roheline kokkulepe“),11 
ja mis on osa kestliku Euroopa 
investeerimiskavast,12 millega nähakse ette 
sihtotstarbeline rahastamine õiglase 
ülemineku mehhanismi alusel 
ühtekuuluvuspoliitika raames, et tegeleda 
majanduslike ja sotsiaalsete kuludega, mis 
tulenevad 2050. aastaks üleminekust 
kliimaneutraalsele ja tõhusamale 
ringmajandusele, kus ülejäävaid 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
kompenseeritakse samaväärse 
absorptsiooniga.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.
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Or. en

Muudatusettepanek 23
Michal Wiezik

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1a) ELi pikaajalises kliimastrateegias 
on arvestatud liidus rakendatavate 
energia- ja kliimameetmetega, millest 
metsandussektor tagab puiduenergia 
kokku 60–65 miljoni naftaekvivalenttonni 
ulatuses. Kuna liidus on juba 
märkimisväärselt ületatud selle 
ammenduva ressursi kasutamine energia 
saamiseks ning selle olulises mahus 
kasutamisest sõltuvad miljonid töökohad, 
ei tohiks õiglase ülemineku fondi (Just 
Transition Fund, JTF) toetust pidada söe 
puidu biomassiga asendamisel peamiseks 
toetuseks. Ümarpuidu põletamist tuleb 
piirata absoluutse miinimumini ja liidu 
rahalisi vahendeid ei tohiks sellesse 
valdkonda suunata.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Michal Wiezik

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1b) Õiglase ülemineku nõue tuleks 
võtta vastu ja rakendada kooskõlas 
Euroopa rohelise kokkuleppe põhimõttega 
„ära tekita kahju“ ning see ei tohi 
suurendada survet maailma metsadele, 
sealhulgas metsadele, mis asuvad 
Euroopas. Toetuskõlblikud peaksid olema 
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vaid sellised investeeringud, mille puhul 
biomassi säästlikkuse aruanne ja 
otstarbekusuuring kinnitavad jäätmetest 
saadud biomassi voogude olemasolu, et 
ülal hoida asjaomase tegevuse mahtu, 
ning millel puudub negatiivne mõju puitu 
töötlevatele olulistele tööstusharudele, 
bioloogilisele mitmekesisusele või 
maakasutusest tulenevale süsiniku 
sidumisele, maakasutuse muutumisele või 
metsandussektorile.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Emmanouil Fragkos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Üleminek kliimaneutraalsele 
ringmajandusele on üks liidu olulisemaid 
poliitikaeesmärke. Euroopa Ülemkogu 
kinnitas 12. detsembril 2019 eesmärgi 
saavutada kooskõlas Pariisi 
kliimakokkuleppe eesmärkidega 2050. 
aastaks kliimaneutraalne liit. Kuigi 
kliimamuutuste ja keskkonnaseisundi 
halvenemise vastu võitlemine on pikas 
perspektiivis kõigile kasulik ning pakub 
keskpikas perspektiivis kõigile võimalusi 
ja väljakutseid, ei alusta kõik piirkonnad ja 
liikmesriigid üleminekut samast punktist 
või neil ei ole sama reageerimissuutlikkust. 
Mõned on teistest edasijõudnumad, samas 
kui üleminekul on laiem sotsiaalne ja 
majanduslik mõju nendele piirkondadele, 
mis sõltuvad suurel määral fossiilkütustest 
– eriti söest, pruunsöest, turbast ja 
põlevkivist – või suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega tööstusharudest. Selline 
olukord ei tekita mitte ainult riski, et 
üleminek kliimaneutraalsusele toimub 
liidus eri kiirusel, vaid tekitab ka 
piirkondadevaheliste erinevuste 

(2) Üleminek kliimaneutraalsele 
ringmajandusele on üks liidu olulisemaid 
poliitikaeesmärke. Euroopa Ülemkogu 
kinnitas 12. detsembril 2019 eesmärgi 
saavutada kooskõlas Pariisi 
kliimakokkuleppe eesmärkidega 2050. 
aastaks kliimaneutraalne liit. Kuigi 
kliimamuutuste ja keskkonnaseisundi 
halvenemise vastu võitlemine on pikas 
perspektiivis kõigile kasulik ning pakub 
keskpikas perspektiivis kõigile võimalusi 
ja väljakutseid, ei alusta kõik piirkonnad ja 
liikmesriigid üleminekut samast punktist 
või neil ei ole sama reageerimissuutlikkust. 
Mõned on teistest edasijõudnumad, samas 
kui üleminekul on laiem sotsiaalne ja 
majanduslik mõju nendele piirkondadele, 
mis sõltuvad suurel määral fossiilkütustest 
– eriti söest, pruunsöest, turbast ja 
põlevkivist – või suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega tööstusharudest. Selline 
olukord ei tekita mitte ainult riski, et 
üleminek kliimaneutraalsusele toimub 
liidus eri kiirusel, vaid tekitab ka 
piirkondadevaheliste erinevuste 
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suurenemise ohu, mis kahjustab sotsiaalse, 
majandusliku ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse eesmärke.

suurenemise ohu, mis kahjustab sotsiaalse, 
majandusliku ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse eesmärke. Liidu eelarvel on 
selles oluline roll. Kuigi liikmesriikidele 
võib anda täieliku autonoomia selles 
suhtes, kuidas nad jaotavad kliimakavasid 
riiklikul tasandil, kasutavad mõned 
liikmesriigid endiselt ebaõiglast 
piirkonnapõhist süsteemi, mis ei võta 
arvesse, millised sektorid vajavad kõige 
rohkem toetust või millistele 
piirkondadele on negatiivne mõju kõige 
suurem.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato, Gilles Lebreton

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Üleminek kliimaneutraalsele 
ringmajandusele on üks liidu olulisemaid 
poliitikaeesmärke. Euroopa Ülemkogu 
kinnitas 12. detsembril 2019 eesmärgi 
saavutada kooskõlas Pariisi 
kliimakokkuleppe eesmärkidega 2050. 
aastaks kliimaneutraalne liit. Kuigi 
kliimamuutuste ja keskkonnaseisundi 
halvenemise vastu võitlemine on pikas 
perspektiivis kõigile kasulik ning pakub 
keskpikas perspektiivis kõigile võimalusi 
ja väljakutseid, ei alusta kõik piirkonnad ja 
liikmesriigid üleminekut samast punktist 
või neil ei ole sama reageerimissuutlikkust. 
Mõned on teistest edasijõudnumad, samas 
kui üleminekul on laiem sotsiaalne ja 
majanduslik mõju nendele piirkondadele, 
mis sõltuvad suurel määral fossiilkütustest 
– eriti söest, pruunsöest, turbast ja 
põlevkivist – või suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega tööstusharudest. Selline 
olukord ei tekita mitte ainult riski, et 
üleminek kliimaneutraalsusele toimub 

(2) Euroopa Ülemkogu kinnitas 12. 
detsembril 2019 eesmärgi saavutada 
kooskõlas Pariisi kliimakokkuleppe 
eesmärkidega 2050. aastaks 
kliimaneutraalne liit. Kuigi kliimamuutuste 
ja keskkonnaseisundi halvenemise vastu 
võitlemine on pikas perspektiivis kõigile 
kasulik (tekitades samas keskpikas 
perspektiivis suurt ebakindlust mitte 
üksnes seoses tööhõivega, vaid kõigis 
valdkondades, eriti põllumajanduses), ei 
alusta kõik piirkonnad ja liikmesriigid 
üleminekut samast punktist või neil ei ole 
sama reageerimissuutlikkust. Mõned on 
teistest edasijõudnumad, eelkõige riigid, 
kes on oma kohustusi täitnud ja 
saavutanud Kyoto protokolli eesmärgid 
(2020. aastaks saadakse 20 % energiast 
taastuvatest energiaallikatest), olles 
teinud suuri investeeringuid, ja kellel 
lasub praegu kohustus aidata kaasa 
nende riikide ja piirkondade üleminekule, 
mis sõltuvad suurel määral fossiilkütustest 
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liidus eri kiirusel, vaid tekitab ka 
piirkondadevaheliste erinevuste 
suurenemise ohu, mis kahjustab sotsiaalse, 
majandusliku ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse eesmärke.

– eriti söest, pruunsöest, turbast ja 
põlevkivist – või suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega tööstusharudest. Selline 
olukord ei tekita mitte ainult riski, et 
üleminek kliimaneutraalsusele toimub 
liidus eri kiirusel, vaid tekitab ka 
piirkondadevaheliste erinevuste 
suurenemise ja kõlvatu konkurentsi ohu 
riikide vahel, kes ei ole siiani suutnud 
CO2 heidet vähendada, mis kahjustab 
sotsiaalse, majandusliku ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse eesmärke.

Or. it

Muudatusettepanek 27
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Üleminek kliimaneutraalsele 
ringmajandusele on üks liidu olulisemaid 
poliitikaeesmärke. Euroopa Ülemkogu 
kinnitas 12. detsembril 2019 eesmärgi 
saavutada kooskõlas Pariisi 
kliimakokkuleppe eesmärkidega 2050. 
aastaks kliimaneutraalne liit. Kuigi 
kliimamuutuste ja keskkonnaseisundi 
halvenemise vastu võitlemine on pikas 
perspektiivis kõigile kasulik ning pakub 
keskpikas perspektiivis kõigile võimalusi 
ja väljakutseid, ei alusta kõik piirkonnad ja 
liikmesriigid üleminekut samast punktist 
või neil ei ole sama reageerimissuutlikkust. 
Mõned on teistest edasijõudnumad, samas 
kui üleminekul on laiem sotsiaalne ja 
majanduslik mõju nendele piirkondadele, 
mis sõltuvad suurel määral fossiilkütustest 
– eriti söest, pruunsöest, turbast ja 
põlevkivist – või suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega tööstusharudest. Selline 
olukord ei tekita mitte ainult riski, et 
üleminek kliimaneutraalsusele toimub 
liidus eri kiirusel, vaid tekitab ka 

(2) Kõigi piirkondade tasakaalustatud 
majandusliku ja sotsiaalse arengu 
toetamine on üks liidu olulisemaid 
poliitikaeesmärke. Euroopa Ülemkogu 
kinnitas 12. detsembril 2019 eesmärgi 
saavutada kooskõlas Pariisi 
kliimakokkuleppe eesmärkidega 2050. 
aastaks kliimaneutraalne liit. Kuigi 
kliimamuutuste ja keskkonnaseisundi 
halvenemise vastu võitlemine on pikas 
perspektiivis kõigile kasulik ning pakub 
keskpikas perspektiivis kõigile võimalusi 
ja väljakutseid, ei alusta kõik piirkonnad ja 
liikmesriigid üleminekut samast punktist 
või neil ei ole sama reageerimissuutlikkust. 
Mõned on teistest edasijõudnumad, samas 
kui üleminekul on laiem sotsiaalne ja 
majanduslik mõju nendele piirkondadele, 
mis sõltuvad suurel määral fossiilkütustest 
– eriti söest, pruunsöest, turbast ja 
põlevkivist – või suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega tööstusharudest. Selline 
olukord ei tekita mitte ainult riski, et 
üleminek kliimaneutraalsusele toimub 
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piirkondadevaheliste erinevuste 
suurenemise ohu, mis kahjustab sotsiaalse, 
majandusliku ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse eesmärke.

liidus eri kiirusel, vaid tekitab ka 
piirkondadevaheliste erinevuste 
suurenemise ohu, mis kahjustab sotsiaalse, 
majandusliku ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse eesmärke.

Or. fr

Muudatusettepanek 28
Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Adrián Vázquez Lázara, Jérémy Decerle, Fredrick 
Federley

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Üleminek kliimaneutraalsele 
ringmajandusele on üks liidu olulisemaid 
poliitikaeesmärke. Euroopa Ülemkogu 
kinnitas 12. detsembril 2019 eesmärgi 
saavutada kooskõlas Pariisi 
kliimakokkuleppe eesmärkidega 2050. 
aastaks kliimaneutraalne liit. Kuigi 
kliimamuutuste ja keskkonnaseisundi 
halvenemise vastu võitlemine on pikas 
perspektiivis kõigile kasulik ning pakub 
keskpikas perspektiivis kõigile võimalusi 
ja väljakutseid, ei alusta kõik piirkonnad ja 
liikmesriigid üleminekut samast punktist 
või neil ei ole sama reageerimissuutlikkust. 
Mõned on teistest edasijõudnumad, samas 
kui üleminekul on laiem sotsiaalne ja 
majanduslik mõju nendele piirkondadele, 
mis sõltuvad suurel määral fossiilkütustest 
– eriti söest, pruunsöest, turbast ja 
põlevkivist – või suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega tööstusharudest. Selline 
olukord ei tekita mitte ainult riski, et 
üleminek kliimaneutraalsusele toimub 
liidus eri kiirusel, vaid tekitab ka 
piirkondadevaheliste erinevuste 
suurenemise ohu, mis kahjustab sotsiaalse, 
majandusliku ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse eesmärke.

(2) Üleminek kliimaneutraalsele 
ringmajandusele on üks liidu olulisemaid 
poliitikaeesmärke. Euroopa Ülemkogu 
kinnitas 12. detsembril 2019 eesmärgi 
saavutada kooskõlas Pariisi 
kliimakokkuleppe eesmärkidega 2050. 
aastaks kliimaneutraalne liit. Kuigi 
kliimamuutuste ja keskkonnaseisundi 
halvenemise vastu võitlemine on pikas 
perspektiivis kõigile kasulik ning pakub 
keskpikas perspektiivis kõigile võimalusi 
ja väljakutseid, ei alusta kõik piirkonnad ja 
liikmesriigid üleminekut samast punktist 
või neil ei ole sama reageerimissuutlikkust. 
Mõned on teistest edasijõudnumad, samas 
kui üleminekul on laiem sotsiaalne ja 
majanduslik mõju nendele piirkondadele, 
mis sõltuvad suurel määral fossiilkütustest 
– eriti söest, pruunsöest, kütteturbast ja 
põlevkivist – või suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega tööstusharudest. Selline 
olukord ei tekita mitte ainult riski, et 
üleminek kliimaneutraalsusele toimub 
liidus eri kiirusel, vaid tekitab ka 
piirkondadevaheliste erinevuste 
suurenemise ohu, mis kahjustab sotsiaalse, 
majandusliku ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse eesmärke.

Or. en
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Selgitus

Selleks et õiglase ülemineku fond oleks tulemustele suunatud ja tõhus, on oluline suunata 
rahastamine tegevustesse, mille puhul võib näha kõige suuremaid tulemusi. Seepärast tuleb 
turvas määratleda kütteturbana. Turba säästva kasutamise vajadus kasvab ringmajanduses, 
loomade heaolus ja põllumajanduses (näiteks allapanuna) ning aianduses.

Muudatusettepanek 29
Anne Sander

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(3) Edu saavutamiseks peab üleminek 
olema kõigi jaoks õiglane ja sotsiaalselt 
vastuvõetav. Seetõttu peavad nii liit kui ka 
liikmesriigid võtma algusest peale arvesse 
ülemineku majanduslikku ja sotsiaalset 
mõju ning kasutama kõiki võimalikke 
vahendeid kahjulike tagajärgede 
leevendamiseks. Liidu eelarvel on selles 
oluline roll. Sellega seoses peab liidu 
järgmine eelarve olema nimetatud 
üleminekule vastav ja järgmine 
mitmeaastane finantsraamistik peab 
pakkuma meile vahendeid oma 
eesmärkide elluviimiseks, võimaldades 
õiglase ülemineku fondist vahendeid 
eraldada ilma olemasolevaid liidu 
poliitikavaldkondi kahjustamata.

Or. fr

Muudatusettepanek 30
Michal Wiezik

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Edu saavutamiseks peab üleminek 
olema kõigi jaoks õiglane ja sotsiaalselt 
vastuvõetav. Seetõttu peavad nii liit kui ka 

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

Seetõttu peavad nii liit kui ka liikmesriigid 
võtma algusest peale arvesse ülemineku 
majanduslikku, keskkonna- ja sotsiaalset 
mõju ning tegelikku mõju kliimale ja 
kasutama kõiki võimalikke vahendeid 
kahjulike tagajärgede leevendamiseks. 
Selle ülemineku puhul tuleb järgida 
Euroopa rohelise kokkuleppe põhimõtet 
„ära tekita kahju“ ja toetada kindlale 
tulemusele suunatud lahendusi. Liidu 
eelarvest antaval tingimuslikul toetusel on 
selles oluline roll.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Ivo Hristov

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. bg

Muudatusettepanek 32
Eugenia Rodríguez Palop

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 33
Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. ro

Muudatusettepanek 34
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Ivo Hristov, Carmen Avram, Estrella Durá Ferrandis, Sylwia Spurek, 
Miroslav Číž

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 35
Michal Wiezik, Michaela Šojdrová

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3a) Alternatiivsed energiatootmise 
tehnoloogiad, näiteks tuule- ja 
päikeseenergia, on juba praegu kulude 
suhtes konkurentsivõimelised võrreldes 
tavapäraste tehnoloogiatega ja neil 
puuduvad kütusekulud ning käituse 
muutumisest ja hooldusest tulenevad 
kulud. Nende tehnoloogiate pikaajalise 
konkurentsivõime jaoks on oluline tegur 
tehnoloogilise arengu suutlikkus ja 
võimalus suurendada tootmismahtu 
oluliselt madalamate kapitalikuludega, 
samuti keskmised energiakulud pikema 
aja jooksul. Arvestades nende 
tehnoloogiate võimalikku rolli 
kvalifikatsiooni nõudvate töökohtade 
tagamisel ning tarbija- ja 
energiakogukondade jõustamisel, 
moodustavad need toetuse peamise 
kohaldamisala. Vähendada tuleb ka mõju 
põllumajandusmaale.

Or. en

Muudatusettepanek 36
Michal Wiezik
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3b) Piiratud loodusvarade kasutamine 
peab olema tulevikukindel, uuenduslik, 
teaduslikult põhjendatud ja kooskõlas 
kaskaadkasutuse põhimõttega. Arvestades 
piiratud rahalisi vahendeid, sealhulgas 
riikide eelarveid, tuleb püüda 
tehnoloogiate, mis pärast esialgset 
täiustamist ei sõltu enam 
tegevustoetustest, rakendamisel fondide 
kaudu tagada nende vahendite kaasabil 
liidu pikaajaliste eesmärkide 
saavutamine.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Álvaro Amaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(4) Nagu on sätestatud Euroopa 
rohelises kokkuleppes ja kestliku Euroopa 
investeerimiskavas, peaks õiglase 
ülemineku mehhanism täiendama järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku (2021–
2027) muid meetmeid. See peaks aitama 
kaasa kliimaneutraalse liidu suunas 
liikumise sotsiaalsete ja majanduslike 
tagajärgedega tegelemisele, koondades 
liidu eelarvekulutused kliima- ja 
sotsiaalsetele eesmärkidele piirkondlikul 
tasandil. Sellega seoses on tulevases 
ühises põllumajanduspoliitikas oluline 
roll metsa säästval majandamisel ja 
säästval põllumajandusel ning sellega 
seotud sektoritel.

Or. pt
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Muudatusettepanek 38
Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(4) Nagu on sätestatud Euroopa 
rohelises kokkuleppes ja kestliku Euroopa 
investeerimiskavas, peaks õiglase 
ülemineku mehhanism täiendama järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku (2021–
2027) muid meetmeid. See peaks aitama 
kaasa ülemineku sotsiaalsete ja 
majanduslike tagajärgedega tegelemisele 
ning tasakaalu saavutamisele selliste 
vajaduste vahel nagu tööhõive, 
energiasõltumatus, toiduga kindlustatus 
ja liidu kliimaneutraalsuse eesmärk, 
koondades liidu eelarvekulutused kliima- 
ja sotsiaalsetele eesmärkidele piirkondlikul 
tasandil.

Or. ro

Muudatusettepanek 39
Pär Holmgren
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(4) Nagu on sätestatud Euroopa 
rohelises kokkuleppes ja kestliku Euroopa 
investeerimiskavas, peaks õiglase 
ülemineku mehhanism täiendama järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku (2021–
2027) muid meetmeid. Liit peaks olema 
kaasatud ja toetama piirkondi ja seal 
elavaid inimesi kliimaneutraalse liidu 
suunas liikumisel, koondades liidu 
eelarvekulutused kliima-, ühtekuuluvuse 
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sotsiaalsetele eesmärkidele piirkondlikul 
tasandil.

ja sotsiaalsetele eesmärkidele igal 
asjaomasel tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Elena Lizzi, Francesca Donato, Marco Dreosto, Mara Bizzotto

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 41
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

liidu eelarvekulutused kliima- ja 
sotsiaalsetele eesmärkidele.

Or. fr

Muudatusettepanek 42
Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(5) Käesoleva määrusega asutatakse 
õiglase ülemineku fond (Just Transition 
Fund, JTF), mis on üks 
ühtekuuluvuspoliitika raames rakendatava 
õiglase ülemineku mehhanismi alustalasid. 
Õiglase ülemineku fondi eesmärk on 
leevendada kliimamuutustega seotud 
ülemineku kahjulikku mõju, toetades kõige 
enam mõjutatud territooriume ja 
asjaomaseid töötajaid. Õiglase ülemineku 
fondi erieesmärgi kohaselt peaksid fondist 
toetatavad meetmed otseselt aitama 
leevendada ülemineku mõju, kuna nendega 
rahastatakse kohaliku majanduse 
mitmekesistamist ja ajakohastamist, 
määratakse täpselt kindlaks alternatiivsed 
vahendid kohalikul tasandil ja 
rakendatakse neid ning leevendatakse 
negatiivset mõju tööhõivele. Õiglase 
ülemineku fondist toetatavad meetmed 
peaksid tasakaalustama piirkondade 
rahvastikukadu energiasüsteemi 
ümberkujundamise protsessis. See 
kajastub õiglase ülemineku fondi 
erieesmärgis, mis on kehtestatud samal 
tasandil ja loetletud koos määruse (EL) 
[uus ühissätete määrus] artiklis [4] 
sätestatud poliitikaeesmärkidega.

Or. ro
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Muudatusettepanek 43
Michal Wiezik, Michaela Šojdrová

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 44
Eugenia Rodríguez Palop

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Käesoleva määrusega asutatakse 
õiglase ülemineku fond (Just Transition 
Fund, JTF), mis on üks 
ühtekuuluvuspoliitika raames rakendatava 

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

õiglase ülemineku mehhanismi alustalasid. 
Õiglase ülemineku fondi eesmärk on 
leevendada kliimamuutustega seotud 
ülemineku kahjulikku mõju, toetades kõige 
enam mõjutatud territooriume ja 
asjaomaseid töötajaid. Õiglase ülemineku 
fondi erieesmärgi kohaselt peaksid fondist 
toetatavad meetmed otseselt aitama 
leevendada ülemineku mõju, kuna nendega 
rahastatakse kohaliku majanduse 
mitmekesistamist, kestlikkust ja 
ajakohastamist ning leevendatakse 
negatiivset mõju tööhõivele. See kajastub 
õiglase ülemineku fondi erieesmärgis, mis 
on kehtestatud samal tasandil ja loetletud 
koos määruse (EL) [uus ühissätete määrus] 
artiklis [4] sätestatud 
poliitikaeesmärkidega.

Or. en

Muudatusettepanek 45
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

õiglase ülemineku fondi erieesmärgis, mis 
on kehtestatud samal tasandil ja loetletud 
koos määruse (EL) [uus ühissätete määrus] 
artiklis [4] sätestatud 
poliitikaeesmärkidega.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Eugenia Rodríguez Palop

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5a) Kuna tahkeid fossiilkütuseid 
kaevandatakse üldiselt maapiirkondades, 
tuleks kohaliku majanduse 
mitmekesistamise rahastamisel seada 
esikohale maapiirkondade areng ning 
agroökoloogilise tegevuse toetamine, 
arvestades nende piirkondade olulist rolli 
kliimamuutuste vastu võitlemisel, 
keskkonnakaitsel ja bioloogilise 
mitmekesisuse säilitamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 47
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato, Gilles Lebreton

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Võttes arvesse, kui oluline on 
võidelda kliimamuutuste vastu kooskõlas 
liidu kohustustega rakendada Pariisi 
kliimakokkulepet, ÜRO kestliku arengu 
eesmärkidega seotud kohustustega ja liidu 
suurema ambitsioonikusega, nagu on 
kavandatud Euroopa rohelises 
kokkuleppes, peaks õiglase ülemineku 

(6) Õiglase ülemineku fond koos 
ERFist ja ESF+-ist ümberpaigutatud 
vahenditega peaks andma olulise panuse, 
toetamaks tegevusi, mis on hädavajalikud 
tugeva ja ootamatu deflatsiooni 
ohjamiseks, millega Euroopa COVID-19 
pandeemiast tingituna tegelema peab, 
pöörates erilist tähelepanu 
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fond andma olulise panuse 
kliimameetmete peavoolustamisse. 
Õiglase ülemineku fondi omavahendid 
täiendavad investeeringuid, mida on vaja, 
et saavutada üldeesmärk, st liidu 
eelarvekulutustest 25 % eraldamine 
kliimaeesmärkide saavutamise 
toetamiseks. ERFist ja ESF+-st 
ümberpaigutatud vahendid aitavad täiel 
määral kaasa selle eesmärgi 
saavutamisele.

majandussektoritele ja kõige enam 
mõjutatud piirkondadele.

Or. it

Muudatusettepanek 48
Pär Holmgren
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(6) Võttes arvesse, kui oluline on 
võidelda kliimamuutuste vastu kooskõlas 
liidu kohustustega rakendada Pariisi 
kliimakokkulepet, ÜRO kestliku arengu 
eesmärkidega seotud kohustustega ja liidu 
suurema ambitsioonikusega, nagu on 
kavandatud Euroopa rohelises 
kokkuleppes, et luua võimalusi suuremaks 
jõukuseks ja kaasamiseks ning muuta 
Euroopa tervislikumaks ja rohelisemaks, 
peaks õiglase ülemineku fond andma 
olulise panuse kliimameetmete 
peavoolustamisse ning kiirendama 
üleminekut kliimaneutraalsetele, täielikult 
taastuvatel energiaallikatel põhinevale 
ressursi- ja energiatõhusale 
ringmajandusele esimesel võimalusel, 
kuid mitte hiljem kui 2050. aastaks. 
Õiglase ülemineku fondi omavahendid 
täiendavad investeeringuid, mida on vaja, 
et saavutada üldeesmärk, st liidu 
eelarvekulutustest 50 % eraldamine 
kliimaeesmärkide saavutamise toetamiseks. 
ERFist ja ESF+-st ümberpaigutatud 
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vahendid aitavad täiel määral kaasa selle 
eesmärgi saavutamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 49
Michal Wiezik

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(6) Võttes arvesse, kui oluline on 
võidelda kliimamuutuste vastu kooskõlas 
liidu kohustustega rakendada Pariisi 
kliimakokkulepet, ÜRO kestliku arengu 
eesmärkidega seotud kohustustega ja liidu 
suurema ambitsioonikusega, nagu on 
kavandatud Euroopa rohelises 
kokkuleppes, peaks õiglase ülemineku fond 
andma olulise panuse kliimameetmete 
peavoolustamisse ega tohiks minna ühelgi 
viisil vastuollu liidu kliimat käsitlevate 
õigusaktide eesmärkidega, eelkõige 
maakasutuse, maakasutuse muutuse ja 
metsandussektoris, ning keskkonnakaitset 
käsitlevate õigusaktidega, eelkõige 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
2000/60/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik (veepoliitika 
raamdirektiiv), ning direktiivid 
2009/147/EÜ ja 92/43/EMÜ 
(loodusdirektiivid). Õiglase ülemineku 
fondi omavahendid täiendavad 
investeeringuid, mida on vaja, et saavutada 
üldeesmärk, st liidu eelarvekulutustest 25 
% eraldamine kliimaeesmärkide 
saavutamise toetamiseks. ERFist ja ESF+-
st ümberpaigutatud vahendid aitavad täiel 
määral kaasa selle eesmärgi saavutamisele.

Or. en
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Muudatusettepanek 50
Anne Sander

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 51
Nicola Procaccini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Võttes arvesse, kui oluline on 
võidelda kliimamuutuste vastu kooskõlas 
liidu kohustustega rakendada Pariisi 
kliimakokkulepet, ÜRO kestliku arengu 
eesmärkidega seotud kohustustega ja liidu 
suurema ambitsioonikusega, nagu on 
kavandatud Euroopa rohelises 
kokkuleppes, peaks õiglase ülemineku fond 
andma olulise panuse kliimameetmete 
peavoolustamisse. Õiglase ülemineku fondi 
omavahendid täiendavad investeeringuid, 

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

mida on vaja, et saavutada üldeesmärk, st 
liidu eelarvekulutustest 25 % eraldamine 
kliimaeesmärkide saavutamise toetamiseks.

Or. it

Selgitus

Õiglase ülemineku fondi kättesaadavus ei tohiks olla seotud ülekannetega teistest Euroopa 
Liidu fondidest.

Muudatusettepanek 52
Ivo Hristov

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. bg

Muudatusettepanek 53
Mairead McGuinness
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 54
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Sylwia Spurek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6a) Üleminek kliimaneutraalsele ja 
kestlikule ühiskonnale on liidu üks 
tähtsamaid ühiseid eesmärke, mille 
saavutamiseks on oluline teha jagatud 
jõupingutusi. Seepärast on oluline siduda 
juurdepääs õiglase ülemineku fondile 
tingimusega tunnustada riikliku 
eesmärgina kliimaneutraalsuse 
saavutamist 2050. aastaks ja vahe-
eesmärkide saavutamist 2030. aastaks.

Or. en
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Muudatusettepanek 55
Álvaro Amaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6a) Arvestades rohelises kokkuleppes 
seatud eesmärke, tuleks luua Euroopa 
põllumajandussektorite üldine 
strateegiline tegevuskava ja see 
tegevuskava peaks toetama CO2-heite 
vähendamist ning põhinema komisjoni 
laiahaardelisel ja ulatuslikul hinnangul 
sektorite majandustegevuse mõju kohta 
õhusaastele.

Or. pt

Muudatusettepanek 56
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Jérémy Decerle, 
Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen, Irène Tolleret

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6a) Kuna õiglase ülemineku fond on 
osa Euroopa rohelisest kokkuleppest, 
peaksid fondi rahalised eraldised sõltuma 
sellest, kas liikmesriik on võtnud 
kohustuse saavutada kliimaneutraalsuse 
eesmärk 2050. aastaks.

Or. en

Muudatusettepanek 57
Anne Sander

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(7) Õiglase ülemineku fondi vahendid 
peaksid täiendama ühtekuuluvuspoliitika 
raames kättesaadavaid vahendeid. Seega 
peaks järgmine mitmeaastane 
finantsraamistik olema laiahaardeline ja 
võimaldama seatud eesmärkide 
saavutamist. Õiglase ülemineku fondi 
eraldisi ei tohi mitte mingil juhul anda 
fondide arvelt, mis on ette nähtud muude 
oluliste vahendite, näiteks ÜPP 
rahastamisvahendite tarbeks, mille 
eesmärke, nagu Euroopa toiduga 
kindlustatus ja põllumajanduse kaitse, ei 
tohi madalamaks muuta. 

Or. fr

Muudatusettepanek 58
Pär Holmgren
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

ÜPP on poliitika, mis peaks toetama põllumajandustootjaid üleminekul säästlikumatele 
tavadele ja vähendama sõltuvust fossiilkütustest. Lisaks ei tohiks kaotada, vaid peaksid 
säilima maaelu arengu ÜPP kaudu rahastamise sotsiaalsed ja kogukondlikud meetmed ning 
õiglase ülemineku fond peaks toimima kõrvuti nende meetmetega lisavahendina.
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Muudatusettepanek 59
Manolis Kefalogiannis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(7) Õiglase ülemineku fondi vahendid 
peaksid täiendama ühtekuuluvuspoliitika 
raames kättesaadavaid vahendeid. Õiglase 
ülemineku fondi asutamine ei tohi tuua 
kaasa määrusega (EL) .../... [uus 
ühissätete määrus] hõlmatud rahaliste 
vahendite kärpimist ega ülekandmist.

Or. en

Muudatusettepanek 60
Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. ro

Muudatusettepanek 61
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(8) Üleminek kliimaneutraalsele 
majandusele on väljakutse kõigile 
liikmesriikidele. Eriti keerukas on see 
liikmesriikide jaoks, kes sõltuvad suurel 
määral fossiilkütustest või suure 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tööstusprotsessidest, mille puhul tuleb 
tegevus järk-järgult lõpetada, või kes 
peavad kliimaneutraalsusele ülemineku 
tõttu kohandusi tegema ja kellel puuduvad 
selleks rahalised vahendid. Seetõttu peaks 
õiglase ülemineku fond hõlmama kõiki 
liikmesriike.

Or. fr

Muudatusettepanek 62
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Üleminek kliimaneutraalsele 
majandusele on väljakutse kõigile 

(8) Üleminek kliimaneutraalsele 
majandusele on väljakutse kõigile 



PE650.653v01-00 34/154 AM\1204336ET.docx

ET

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

liikmesriikidele. Eriti keerukas on see 
liikmesriikide jaoks, kes sõltuvad suurel 
määral fossiilkütustest või suure 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tööstusprotsessidest, mille puhul tuleb 
tegevus järk-järgult lõpetada, või kes 
peavad kliimaneutraalsusele ülemineku 
tõttu kohandusi tegema ja kellel puuduvad 
selleks rahalised vahendid. Sotsiaalne ja 
majanduslik mõju on tunnetatav 
esmajoones maapiirkondades, mis 
sõltuvad tööhõive puhul fossiilkütustega 
seotud tööstusharudest. Seetõttu peaks 
õiglase ülemineku fond hõlmama kõiki 
liikmesriike, kuid selle rahaliste vahendite 
jaotus peaks kajastama liikmesriikide 
suutlikkust rahastada vajalikke 
investeeringuid, et tulla toime 
kliimaneutraalsusele üleminekuga.

Or. en

Muudatusettepanek 63
Ivo Hristov

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. bg

Muudatusettepanek 64
Michal Wiezik, Michaela Šojdrová

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 65
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Jérémy Decerle, 
Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek



PE650.653v01-00 36/154 AM\1204336ET.docx

ET

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 66
Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(8) Üleminek kliimaneutraalsele 
majandusele on väljakutse kõigile 
liikmesriikidele ning esmajoones tuleks 
arvesse võtta nende taastumist COVID-19 
pandeemia tekitatud tervishoiukriisist. 
Eriti keerukas on see liikmesriikide jaoks, 
kes sõltuvad suurel määral fossiilkütustest 
või suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega tööstusprotsessidest, 
mille puhul tuleb tegevus järk-järgult 
lõpetada, või kes peavad 
kliimaneutraalsusele ülemineku tõttu 
kohandusi tegema ja kellel puuduvad 
selleks rahalised vahendid. Seetõttu peaks 
õiglase ülemineku fond hõlmama kõiki 
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investeeringuid, et tulla toime 
kliimaneutraalsusele üleminekuga.

liikmesriike, kuid selle rahaliste vahendite 
jaotus peaks kajastama liikmesriikide 
suutlikkust rahastada vajalikke 
investeeringuid, et tulla toime 
kliimaneutraalsusele üleminekuga.

Or. ro

Muudatusettepanek 67
Elena Lizzi, Marco Dreosto, Mara Bizzotto, Francesca Donato

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(8) Üleminek kliimaneutraalsele 
majandusele on väljakutse kõigile 
liikmesriikidele. Eriti keerukas on see 
liikmesriikide jaoks, kes sõltuvad suurel 
määral fossiilkütustest või suure 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tööstusprotsessidest, mille puhul tuleb 
tegevus järk-järgult lõpetada, või kes 
peavad kliimaneutraalsusele ülemineku 
tõttu kohandusi tegema ja kellel puuduvad 
selleks rahalised vahendid. Seetõttu peaks 
õiglase ülemineku fond hõlmama kõiki 
liikmesriike, kuid selle vahendite 
eraldamisel tuleks arvestada stiimuleid, 
mida pakkuda riikidele, kes on võlgadesse 
sattumata saavutanud Kyoto eesmärgid.

Or. it

Muudatusettepanek 68
Ivo Hristov

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Selleks et kehtestada õiglase (9) Selleks et kehtestada õiglase 
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ülemineku fondile asjakohane 
finantsraamistik, peaks komisjon 
objektiivsete kriteeriumide alusel sätestama 
eraldiste jaotuse liikmesriikide ja aastate 
kaupa tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi raames.

ülemineku fondile asjakohane 
finantsraamistik, peaks komisjon eelnevalt 
kindlaksmääratud objektiivsete 
kriteeriumide alusel sätestama eraldiste 
jaotuse liikmesriikide ja aastate kaupa 
tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi raames.

Or. bg

Muudatusettepanek 69
Eugenia Rodríguez Palop

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Käesolevas määruses määratakse 
kindlaks investeeringute liigid, mille 
kulusid õiglase ülemineku fond võib 
toetada. Kõik toetatavad tegevused peaksid 
olema täielikus kooskõlas liidu kliima- ja 
keskkonnaprioriteetidega. Investeeringute 
loetelu peaks sisaldama neid, mis toetavad 
kohalikku majandust ja on pikas 
perspektiivis kestlikud, võttes arvesse kõiki 
rohelise kokkuleppe eesmärke. 
Rahastatavad projektid peaksid toetama 
üleminekut kliimaneutraalsele 
ringmajandusele. Hääbuvate sektorite 
puhul, nagu söel, pruunsöel, turbal ja 
põlevkivil või kõnealuste fossiilkütuste 
kaevandamisel põhinev energiatootmine, 
peaks toetus olema seotud asjaomase 
tegevuse järkjärgulise lõpetamisega ja 
tööhõive taseme vastava vähendamisega. 
Suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega sektorite 
ümberkujundamiseks tuleks toetusega 
edendada uusi tegevusi, võttes kasutusele 
uusi tehnoloogiaid, uusi protsesse või 
tooteid, mis toovad kaasa heitkoguste 
märkimisväärse vähendamise, kooskõlas 
ELi 2030. aasta kliimaeesmärkide ja 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga aastaks 
2050,13 säilitades ja suurendades samal ajal 

(10) Käesolevas määruses määratakse 
kindlaks investeeringute liigid, mille 
kulusid õiglase ülemineku fond võib 
toetada. Kõik toetatavad tegevused peaksid 
olema täielikus kooskõlas liidu kliima- ja 
keskkonnaprioriteetidega. Investeeringute 
loetelu peaks esikohale seadma neid, mis 
toetavad inimesi, kogukondi ja kohalikku 
majandust ja on keskmises ja pikas 
perspektiivis kestlikud, võttes arvesse kõiki 
rohelise kokkuleppe eesmärke. 
Rahastatavad projektid peaksid toetama 
üleminekut kliimaneutraalsele 
ringmajandusele hiljemalt 2050. aastaks. 
Hääbuvate sektorite puhul, nagu söel, 
pruunsöel, turbal ja põlevkivil või 
kõnealuste fossiilkütuste kaevandamisel 
põhinev energiatootmine, peaks toetus 
olema seotud asjaomase tegevuse 
järkjärgulise lõpetamisega ja tööhõive 
taseme vastava vähendamisega. 
Põllumajandussektorite ja 
kasvuhoonegaaside heite kõrge tasemega 
piirkondade puhul peaks toetus 
keskenduma põllumajandustootjate 
abistamisele, et korraldada strateegiliselt 
ümber ja mitmekesistada nende tegevust 
ja tulusid ning edendada kestlike tavade 
kasutamist, millega täiendatakse ühise 
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tööhõivet ning vältides keskkonnaseisundi 
halvenemist. Erilist tähelepanu tuleks 
pöörata ka tegevustele, millega 
edendatakse innovatsiooni ja 
teadusuuringuid arenenud ja säästvate 
tehnoloogiate valdkonnas, samuti 
digiteerimise ja ühenduvuse valdkonnas, 
tingimusel et sellised meetmed toetavad 
üleminekut kliimaneutraalsele 
ringmajandusele ja aitavad leevendada 
sellise ülemineku negatiivseid 
kõrvalmõjusid.

põllumajanduspoliitika raames saadud 
toetusi. Suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega sektorite 
ümberkujundamiseks tuleks toetusega 
edendada uusi tegevusi, võttes kasutusele 
uusi tehnoloogiaid, uusi protsesse või 
tooteid, mis toovad kaasa heitkoguste 
märkimisväärse vähendamise, kooskõlas 
ELi 2030. aasta kliimaeesmärkide ja 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga aastaks 
2050,13 säilitades ja suurendades samal ajal 
tööhõivet ning vältides keskkonnaseisundi 
halvenemist. Erilist tähelepanu tuleks 
pöörata ka tegevustele, millega 
suurendatakse kogukondlikku kasu ning 
edendatakse innovatsiooni ja 
teadusuuringuid arenenud ja säästvate 
tehnoloogiate valdkonnas, samuti 
digiteerimise ja ühenduvuse valdkonnas, 
tingimusel et sellised meetmed 
suurendavad keskkonnahoidlike ja 
kestlike töökohtade loomist, toetavad 
üleminekut kliimaneutraalsele 
ringmajandusele hiljemalt 2050. aastaks ja 
aitavad leevendada sellise ülemineku 
negatiivseid kõrvalmõjusid.

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 70
Michal Wiezik

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Käesolevas määruses määratakse 
kindlaks investeeringute liigid, mille 
kulusid õiglase ülemineku fond võib 
toetada. Kõik toetatavad tegevused peaksid 
olema täielikus kooskõlas liidu kliima- ja 
keskkonnaprioriteetidega. Investeeringute 
loetelu peaks sisaldama neid, mis toetavad 
kohalikku majandust ja on pikas 
perspektiivis kestlikud, võttes arvesse kõiki 
rohelise kokkuleppe eesmärke. 
Rahastatavad projektid peaksid toetama 
üleminekut kliimaneutraalsele 
ringmajandusele. Hääbuvate sektorite 
puhul, nagu söel, pruunsöel, turbal ja 
põlevkivil või kõnealuste fossiilkütuste 
kaevandamisel põhinev energiatootmine, 
peaks toetus olema seotud asjaomase 
tegevuse järkjärgulise lõpetamisega ja 
tööhõive taseme vastava vähendamisega. 
Suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega sektorite 
ümberkujundamiseks tuleks toetusega 
edendada uusi tegevusi, võttes kasutusele 
uusi tehnoloogiaid, uusi protsesse või 
tooteid, mis toovad kaasa heitkoguste 
märkimisväärse vähendamise, kooskõlas 
ELi 2030. aasta kliimaeesmärkide ja 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga aastaks 
2050,13 säilitades ja suurendades samal ajal 
tööhõivet ning vältides keskkonnaseisundi 
halvenemist. Erilist tähelepanu tuleks 
pöörata ka tegevustele, millega 
edendatakse innovatsiooni ja 
teadusuuringuid arenenud ja säästvate 
tehnoloogiate valdkonnas, samuti 
digiteerimise ja ühenduvuse valdkonnas, 
tingimusel et sellised meetmed toetavad 
üleminekut kliimaneutraalsele 
ringmajandusele ja aitavad leevendada 
sellise ülemineku negatiivseid 
kõrvalmõjusid.

(10) Käesolevas määruses määratakse 
kindlaks investeeringute liigid, mille 
kulusid õiglase ülemineku fond võib 
toetada. Kõik toetatavad tegevused peaksid 
olema täielikus kooskõlas liidu kliima- ja 
keskkonnaprioriteetidega ning 
keskkonnaõigustikuga, millest need ei 
tohiks kõrvale kalduda ja mis ei tohi 
tekitada keskkonna välismõjusid. 
Investeeringute loetelu peaks sisaldama 
neid, mis toetavad kohalikku majandust ja 
on pikas perspektiivis kestlikud, võttes 
arvesse kõiki rohelise kokkuleppe 
eesmärke. Rahastatavad projektid peaksid 
toetama üleminekut kliimaneutraalsele 
ringmajandusele. Hääbuvate sektorite 
puhul, nagu söel, pruunsöel, turbal ja 
põlevkivil või kõnealuste fossiilkütuste 
kaevandamisel põhinev energiatootmine, 
peaks toetus olema seotud asjaomase 
tegevuse järkjärgulise lõpetamisega ja 
tööhõive taseme vastava vähendamisega. 
Investeerimiskõlblik ei tohiks olla 
üleminek tegevusele või tehnoloogiale, 
millel on võrreldav heitetase toodetud 
energiaühiku kohta või millel on liiga 
pikk süsiniku tagastusaeg, et saavutada 
liidu 2050. aastaks seatud eesmärk. Suure 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
sektorite ümberkujundamiseks tuleks 
toetusega edendada uusi tegevusi, võttes 
kasutusele uusi tehnoloogiaid, uusi 
protsesse või tooteid, mis toovad kaasa 
heitkoguste märkimisväärse vähendamise, 
kooskõlas ELi 2030. aasta 
kliimaeesmärkide ja kliimaneutraalsuse 
eesmärgiga aastaks 2050, säilitades ja 
suurendades samal ajal tööhõivet ning 
vältides keskkonnaseisundi halvenemist. 
Erilist tähelepanu tuleks pöörata ka 
tegevustele, millega edendatakse 
innovatsiooni ja teadusuuringuid arenenud 
ja säästvate tehnoloogiate valdkonnas, 
samuti digiteerimise ja ühenduvuse 
valdkonnas, tingimusel et sellised meetmed 
toetavad üleminekut kliimaneutraalsele 
ringmajandusele ja aitavad leevendada 
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sellise ülemineku negatiivseid 
kõrvalmõjusid.

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

Or. en

Muudatusettepanek 71
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Käesolevas määruses määratakse 
kindlaks investeeringute liigid, mille 
kulusid õiglase ülemineku fond võib 
toetada. Kõik toetatavad tegevused peaksid 
olema täielikus kooskõlas liidu kliima- ja 
keskkonnaprioriteetidega. Investeeringute 
loetelu peaks sisaldama neid, mis toetavad 
kohalikku majandust ja on pikas 
perspektiivis kestlikud, võttes arvesse kõiki 
rohelise kokkuleppe eesmärke. 
Rahastatavad projektid peaksid toetama 
üleminekut kliimaneutraalsele 
ringmajandusele. Hääbuvate sektorite 
puhul, nagu söel, pruunsöel, turbal ja 
põlevkivil või kõnealuste fossiilkütuste 
kaevandamisel põhinev energiatootmine, 
peaks toetus olema seotud asjaomase 
tegevuse järkjärgulise lõpetamisega ja 
tööhõive taseme vastava vähendamisega. 
Suure kasvuhoonegaaside 

(10) Käesolevas määruses määratakse 
kindlaks investeeringute liigid, mille 
kulusid õiglase ülemineku fond võib 
toetada. Kõik toetatavad tegevused peaksid 
olema täielikus kooskõlas liidu kliima- ja 
keskkonnaprioriteetidega. Investeeringute 
loetelu peaks sisaldama neid, mis toetavad 
kohalikku majandust ja on pikas 
perspektiivis kestlikud, võttes arvesse kõiki 
rohelise kokkuleppe eesmärke. 
Rahastatavad projektid peaksid toetama 
üleminekut kliimaneutraalsele 
ringmajandusele. Hääbuvate sektorite 
puhul, nagu söel, pruunsöel, turbal ja 
põlevkivil või kõnealuste fossiilkütuste 
kaevandamisel põhinev energiatootmine, 
peaks toetus olema seotud asjaomase 
tegevuse järkjärgulise lõpetamisega ja 
tööhõive taseme vastava vähendamisega. 
Suure kasvuhoonegaaside 
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heitemahukusega sektorite 
ümberkujundamiseks tuleks toetusega 
edendada uusi tegevusi, võttes kasutusele 
uusi tehnoloogiaid, uusi protsesse või 
tooteid, mis toovad kaasa heitkoguste 
märkimisväärse vähendamise, kooskõlas 
ELi 2030. aasta kliimaeesmärkide ja 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga aastaks 
2050,13 säilitades ja suurendades samal ajal 
tööhõivet ning vältides keskkonnaseisundi 
halvenemist. Erilist tähelepanu tuleks 
pöörata ka tegevustele, millega 
edendatakse innovatsiooni ja 
teadusuuringuid arenenud ja säästvate 
tehnoloogiate valdkonnas, samuti 
digiteerimise ja ühenduvuse valdkonnas, 
tingimusel et sellised meetmed toetavad 
üleminekut kliimaneutraalsele 
ringmajandusele ja aitavad leevendada 
sellise ülemineku negatiivseid 
kõrvalmõjusid.

heitemahukusega sektorite 
ümberkujundamiseks tuleks toetusega 
edendada uusi tegevusi, võttes kasutusele 
uusi tehnoloogiaid, uusi protsesse või 
tooteid, mis toovad kaasa heitkoguste 
märkimisväärse vähendamise, kooskõlas 
ELi 2030. aasta kliimaeesmärkide ja 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga aastaks 
2050,13 säilitades ja suurendades samal ajal 
tööhõivet ning vältides keskkonnaseisundi 
halvenemist. Lisaks tuleks pakkuda toetust 
uuenduslikele tavadele üleminekuks 
maakasutuse ja põllumajanduse 
valdkonnas, aidates sellega kaasa liidu 
põllumajandussektori süsinikujalajälje 
vähendamisele. Erilist tähelepanu tuleks 
pöörata ka tegevustele, millega 
edendatakse innovatsiooni ja 
teadusuuringuid arenenud ja säästvate 
tehnoloogiate valdkonnas, samuti 
digiteerimise ja ühenduvuse valdkonnas, 
tingimusel et sellised meetmed toetavad 
üleminekut kliimaneutraalsele 
ringmajandusele ja aitavad leevendada 
sellise ülemineku negatiivseid 
kõrvalmõjusid.

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 72
Emmanouil Fragkos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Käesolevas määruses määratakse 
kindlaks investeeringute liigid, mille 
kulusid õiglase ülemineku fond võib 
toetada. Kõik toetatavad tegevused peaksid 
olema täielikus kooskõlas liidu kliima- ja 
keskkonnaprioriteetidega. Investeeringute 
loetelu peaks sisaldama neid, mis toetavad 
kohalikku majandust ja on pikas 
perspektiivis kestlikud, võttes arvesse kõiki 
rohelise kokkuleppe eesmärke. 
Rahastatavad projektid peaksid toetama 
üleminekut kliimaneutraalsele 
ringmajandusele. Hääbuvate sektorite 
puhul, nagu söel, pruunsöel, turbal ja 
põlevkivil või kõnealuste fossiilkütuste 
kaevandamisel põhinev energiatootmine, 
peaks toetus olema seotud asjaomase 
tegevuse järkjärgulise lõpetamisega ja 
tööhõive taseme vastava vähendamisega. 
Suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega sektorite 
ümberkujundamiseks tuleks toetusega 
edendada uusi tegevusi, võttes kasutusele 
uusi tehnoloogiaid, uusi protsesse või 
tooteid, mis toovad kaasa heitkoguste 
märkimisväärse vähendamise, kooskõlas 
ELi 2030. aasta kliimaeesmärkide ja 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga aastaks 
2050,13 säilitades ja suurendades samal ajal 
tööhõivet ning vältides keskkonnaseisundi 
halvenemist. Erilist tähelepanu tuleks 
pöörata ka tegevustele, millega 
edendatakse innovatsiooni ja 
teadusuuringuid arenenud ja säästvate 
tehnoloogiate valdkonnas, samuti 
digiteerimise ja ühenduvuse valdkonnas, 
tingimusel et sellised meetmed toetavad 
üleminekut kliimaneutraalsele 
ringmajandusele ja aitavad leevendada 
sellise ülemineku negatiivseid 
kõrvalmõjusid.

(10) Käesolevas määruses määratakse 
kindlaks investeeringute liigid, mille 
kulusid õiglase ülemineku fond võib 
toetada. Kõik toetatavad tegevused peaksid 
olema täielikus kooskõlas liidu kliima- ja 
keskkonnaprioriteetidega. Investeeringute 
loetelu peaks sisaldama neid, mis toetavad 
kohalikku majandust ja on pikas 
perspektiivis kestlikud, võttes arvesse kõiki 
rohelise kokkuleppe eesmärke. 
Rahastatavad projektid peaksid toetama 
üleminekut kliimaneutraalsele 
ringmajandusele. Rahastatavad projektid 
peaksid aitama saavutada liidu 
digitaaltaristu võrgu arendamise ning 
keskkonnahoidliku ja kestliku 
mitmeliigilise liikuvuse soodustamise 
eesmärke. Hääbuvate sektorite puhul, nagu 
söel, pruunsöel, turbal ja põlevkivil või 
kõnealuste fossiilkütuste kaevandamisel 
põhinev energiatootmine, peaks toetus 
olema seotud asjaomase tegevuse 
järkjärgulise lõpetamisega ja tööhõive 
taseme vastava vähendamisega. Suure 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
sektorite ümberkujundamiseks tuleks 
toetusega edendada uusi tegevusi, võttes 
kasutusele uusi tehnoloogiaid, uusi 
protsesse või tooteid, mis toovad kaasa 
heitkoguste märkimisväärse vähendamise, 
kooskõlas ELi 2030. aasta 
kliimaeesmärkide ja kliimaneutraalsuse 
eesmärgiga aastaks 2050,13 säilitades ja 
suurendades samal ajal tööhõivet ning 
vältides keskkonnaseisundi halvenemist. 
Erilist tähelepanu tuleks pöörata ka 
tegevustele, millega edendatakse 
innovatsiooni ja teadusuuringuid arenenud 
ja säästvate tehnoloogiate valdkonnas, 
samuti digiteerimise ja ühenduvuse 
valdkonnas, tingimusel et sellised meetmed 
toetavad üleminekut kliimaneutraalsele 
ringmajandusele ja aitavad leevendada 
sellise ülemineku negatiivseid 
kõrvalmõjusid.

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 73
Pär Holmgren
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Käesolevas määruses määratakse 
kindlaks investeeringute liigid, mille 
kulusid õiglase ülemineku fond võib 
toetada. Kõik toetatavad tegevused peaksid 
olema täielikus kooskõlas liidu kliima- ja 
keskkonnaprioriteetidega. Investeeringute 
loetelu peaks sisaldama neid, mis toetavad 
kohalikku majandust ja on pikas 
perspektiivis kestlikud, võttes arvesse kõiki 
rohelise kokkuleppe eesmärke. 
Rahastatavad projektid peaksid toetama 
üleminekut kliimaneutraalsele 
ringmajandusele. Hääbuvate sektorite 
puhul, nagu söel, pruunsöel, turbal ja 
põlevkivil või kõnealuste fossiilkütuste 
kaevandamisel põhinev energiatootmine, 
peaks toetus olema seotud asjaomase 
tegevuse järkjärgulise lõpetamisega ja 
tööhõive taseme vastava vähendamisega. 
Suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega sektorite 
ümberkujundamiseks tuleks toetusega 
edendada uusi tegevusi, võttes kasutusele 
uusi tehnoloogiaid, uusi protsesse või 
tooteid, mis toovad kaasa heitkoguste 

(10) Käesolevas määruses määratakse 
kindlaks investeeringute liigid, mille 
kulusid õiglase ülemineku fond võib 
toetada. Kõik toetatavad tegevused peaksid 
olema täielikus kooskõlas liidu kliima- ja 
keskkonnaprioriteetidega. Investeeringute 
loetelu peaks sisaldama neid, mis toetavad 
kohalikku majandust ja on pikas 
perspektiivis kestlikud, mis on täielikult 
kooskõlas kõigi rohelise kokkuleppe 
eesmärkidega ja 2015. aasta Pariisi 
kliimakokkuleppe eesmärgiga piirata 
maailma keskmise temperatuuri tõusu 
1,5 °C-ni industriaalühiskonna eelse 
tasemega võrreldes. Rahastatavad 
projektid peaksid toetama üleminekut 
kliimaneutraalsele ringmajandusele. 
Hääbuvate sektorite puhul, nagu söel, 
pruunsöel, turbal ja põlevkivil või 
kõnealuste fossiilkütuste kaevandamisel 
põhinev energiatootmine, peaks toetus 
olema seotud asjaomase tegevuse 
järkjärgulise lõpetamisega ja tööhõive 
taseme vastava vähendamisega. Suure 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
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märkimisväärse vähendamise, kooskõlas 
ELi 2030. aasta kliimaeesmärkide ja 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga aastaks 
2050,13 säilitades ja suurendades samal ajal 
tööhõivet ning vältides keskkonnaseisundi 
halvenemist. Erilist tähelepanu tuleks 
pöörata ka tegevustele, millega 
edendatakse innovatsiooni ja 
teadusuuringuid arenenud ja säästvate 
tehnoloogiate valdkonnas, samuti 
digiteerimise ja ühenduvuse valdkonnas, 
tingimusel et sellised meetmed toetavad 
üleminekut kliimaneutraalsele 
ringmajandusele ja aitavad leevendada 
sellise ülemineku negatiivseid 
kõrvalmõjusid.

sektorite ümberkujundamiseks tuleks 
toetusega edendada uusi tegevusi, võttes 
kasutusele uusi tehnoloogiaid, uusi 
protsesse või tooteid, mis toovad kaasa 
heitkoguste märkimisväärse vähendamise, 
kooskõlas ELi 2030. aasta 
kliimaeesmärkide ja kliimaneutraalsuse 
eesmärgiga aastaks 2050,13 säilitades ja 
suurendades samal ajal tööhõivet ning 
vältides keskkonnaseisundi halvenemist. 
Erilist tähelepanu tuleks pöörata ka 
tegevustele, millega edendatakse 
innovatsiooni ja teadusuuringuid arenenud 
ja säästvate tehnoloogiate valdkonnas, 
samuti digiteerimise ja ühenduvuse 
valdkonnas, tingimusel et sellised meetmed 
toetavad üleminekut kliimaneutraalsele 
ringmajandusele ja aitavad leevendada 
sellise ülemineku negatiivseid 
kõrvalmõjusid.

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 74
Ivo Hristov

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Käesolevas määruses määratakse 
kindlaks investeeringute liigid, mille 
kulusid õiglase ülemineku fond võib 
toetada. Kõik toetatavad tegevused peaksid 

(10) Käesolevas määruses määratakse 
kindlaks investeeringute liigid, mille 
kulusid õiglase ülemineku fond võib 
toetada. Kõik toetatavad tegevused peaksid 
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olema täielikus kooskõlas liidu kliima- ja 
keskkonnaprioriteetidega. Investeeringute 
loetelu peaks sisaldama neid, mis toetavad 
kohalikku majandust ja on pikas 
perspektiivis kestlikud, võttes arvesse kõiki 
rohelise kokkuleppe eesmärke. 
Rahastatavad projektid peaksid toetama 
üleminekut kliimaneutraalsele 
ringmajandusele. Hääbuvate sektorite 
puhul, nagu söel, pruunsöel, turbal ja 
põlevkivil või kõnealuste fossiilkütuste 
kaevandamisel põhinev energiatootmine, 
peaks toetus olema seotud asjaomase 
tegevuse järkjärgulise lõpetamisega ja 
tööhõive taseme vastava vähendamisega. 
Suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega sektorite 
ümberkujundamiseks tuleks toetusega 
edendada uusi tegevusi, võttes kasutusele 
uusi tehnoloogiaid, uusi protsesse või 
tooteid, mis toovad kaasa heitkoguste 
märkimisväärse vähendamise, kooskõlas 
ELi 2030. aasta kliimaeesmärkide ja 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga aastaks 
2050,13 säilitades ja suurendades samal ajal 
tööhõivet ning vältides keskkonnaseisundi 
halvenemist. Erilist tähelepanu tuleks 
pöörata ka tegevustele, millega 
edendatakse innovatsiooni ja 
teadusuuringuid arenenud ja säästvate 
tehnoloogiate valdkonnas, samuti 
digiteerimise ja ühenduvuse valdkonnas, 
tingimusel et sellised meetmed toetavad 
üleminekut kliimaneutraalsele 
ringmajandusele ja aitavad leevendada 
sellise ülemineku negatiivseid 
kõrvalmõjusid.

olema täielikus kooskõlas liidu kliima- ja 
keskkonnaprioriteetidega. Investeeringute 
loetelu peaks sisaldama neid, mis toetavad 
kohalikku majandust ja on pikas 
perspektiivis kestlikud, võttes arvesse kõiki 
rohelise kokkuleppe eesmärke. 
Rahastatavad projektid peaksid toetama 
üleminekut kliimaneutraalsele 
ringmajandusele. Hääbuvate sektorite 
puhul, nagu söel, pruunsöel, turbal ja 
põlevkivil või kõnealuste fossiilkütuste 
kaevandamisel põhinev energiatootmine, 
peaks toetus olema seotud asjaomase 
tegevuse vähendamisega ja tööhõive 
taseme vastava vähendamisega nendes 
sektorites võrreldes teiste sektoritega. 
Suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega sektorite 
ümberkujundamiseks tuleks toetusega 
edendada uusi tegevusi, võttes kasutusele 
uusi tehnoloogiaid, uusi protsesse või 
tooteid, mis toovad kaasa heitkoguste 
märkimisväärse vähendamise, kooskõlas 
ELi 2030. aasta kliimaeesmärkide ja 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga aastaks 
2050,13 säilitades ja suurendades samal ajal 
tööhõivet ning vältides keskkonnaseisundi 
halvenemist. Erilist tähelepanu tuleks 
pöörata ka tegevustele, millega 
edendatakse innovatsiooni ja 
teadusuuringuid arenenud ja säästvate 
tehnoloogiate valdkonnas, samuti 
digiteerimise ja ühenduvuse valdkonnas, 
tingimusel et sellised meetmed toetavad 
üleminekut kliimaneutraalsele 
ringmajandusele ja aitavad leevendada 
sellise ülemineku negatiivseid 
kõrvalmõjusid.

_________________ _________________
13 Nagu on sätestatud komisjoni teatises 
Euroopa Parlamendile, Euroopa 
Ülemkogule, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, 
Regioonide Komiteele ning Euroopa 
Investeerimispangale „Puhas planeet kõigi 
jaoks – Euroopa pikaajaline strateegiline 
visioon, et jõuda jõuka, nüüdisaegse, 
konkurentsivõimelise ja kliimaneutraalse 

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

Or. bg

Muudatusettepanek 75
Clara Aguilera

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Käesolevas määruses määratakse 
kindlaks investeeringute liigid, mille 
kulusid õiglase ülemineku fond võib 
toetada. Kõik toetatavad tegevused peaksid 
olema täielikus kooskõlas liidu kliima- ja 
keskkonnaprioriteetidega. Investeeringute 
loetelu peaks sisaldama neid, mis toetavad 
kohalikku majandust ja on pikas 
perspektiivis kestlikud, võttes arvesse kõiki 
rohelise kokkuleppe eesmärke. 
Rahastatavad projektid peaksid toetama 
üleminekut kliimaneutraalsele 
ringmajandusele. Hääbuvate sektorite 
puhul, nagu söel, pruunsöel, turbal ja 
põlevkivil või kõnealuste fossiilkütuste 
kaevandamisel põhinev energiatootmine, 
peaks toetus olema seotud asjaomase 
tegevuse järkjärgulise lõpetamisega ja 
tööhõive taseme vastava vähendamisega. 
Suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega sektorite 
ümberkujundamiseks tuleks toetusega 
edendada uusi tegevusi, võttes kasutusele 
uusi tehnoloogiaid, uusi protsesse või 
tooteid, mis toovad kaasa heitkoguste 
märkimisväärse vähendamise, kooskõlas 
ELi 2030. aasta kliimaeesmärkide ja 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga aastaks 
2050,13 säilitades ja suurendades samal ajal 
tööhõivet ning vältides keskkonnaseisundi 
halvenemist. Erilist tähelepanu tuleks 
pöörata ka tegevustele, millega 
edendatakse innovatsiooni ja 
teadusuuringuid arenenud ja säästvate 
tehnoloogiate valdkonnas, samuti 

(10) Käesolevas määruses määratakse 
kindlaks investeeringute liigid, mille 
kulusid õiglase ülemineku fond võib 
toetada. Kõik toetatavad tegevused peaksid 
olema täielikus kooskõlas liidu kliima- ja 
keskkonnaprioriteetidega. Investeeringute 
loetelu peaks sisaldama neid, mis toetavad 
kohalikku majandust ja on pikas 
perspektiivis kestlikud, võttes arvesse kõiki 
rohelise kokkuleppe eesmärke. 
Rahastatavad projektid peaksid toetama 
järkjärgulist ja täielikku üleminekut 
kliimaneutraalsele ringmajandusele. 
Hääbuvate sektorite puhul, nagu söel, 
pruunsöel, turbal ja põlevkivil või 
kõnealuste fossiilkütuste kaevandamisel 
põhinev energiatootmine, peaks toetus 
olema seotud asjaomase tegevuse 
järkjärgulise lõpetamisega ja tööhõive 
taseme vastava vähendamisega. Suure 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
sektorite ümberkujundamiseks tuleks 
toetusega edendada uusi tegevusi, võttes 
kasutusele uusi tehnoloogiaid, uusi 
protsesse või tooteid, mis toovad kaasa 
heitkoguste märkimisväärse vähendamise, 
kooskõlas ELi 2030. aasta 
kliimaeesmärkide ja kliimaneutraalsuse 
eesmärgiga aastaks 2050,13 säilitades ja 
suurendades samal ajal tööhõivet ning 
vältides keskkonnaseisundi halvenemist. 
Erilist tähelepanu tuleks pöörata ka 
tegevustele, millega edendatakse 
innovatsiooni ja teadusuuringuid arenenud 
ja säästvate tehnoloogiate valdkonnas, 



PE650.653v01-00 48/154 AM\1204336ET.docx

ET

digiteerimise ja ühenduvuse valdkonnas, 
tingimusel et sellised meetmed toetavad 
üleminekut kliimaneutraalsele 
ringmajandusele ja aitavad leevendada 
sellise ülemineku negatiivseid 
kõrvalmõjusid.

samuti digiteerimise ja ühenduvuse 
valdkonnas, tingimusel et sellised meetmed 
toetavad üleminekut kliimaneutraalsele 
ringmajandusele ja aitavad leevendada 
sellise ülemineku negatiivseid 
kõrvalmõjusid.

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 76
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato, Gilles Lebreton

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(10) Käesolevas määruses määratakse 
kindlaks investeeringute liigid, mille 
kulusid õiglase ülemineku fond võib 
toetada. Kõik toetatavad tegevused peaksid 
olema täielikus kooskõlas liidu kliima- ja 
keskkonnaprioriteetidega. Investeeringute 
loetelu peaks sisaldama neid, mis toetavad 
kohalikku majandust ja on pikas 
perspektiivis kestlikud. Rahastatavad 
projektid peaksid toetama üleminekut 
kliimaneutraalsele ringmajandusele. 
Hääbuvate sektorite puhul, nagu söel, 
pruunsöel, turbal ja põlevkivil või 
kõnealuste fossiilkütuste kaevandamisel 
põhinev energiatootmine, peaks toetus 
olema seotud asjaomase tegevuse 
järkjärgulise lõpetamisega ja tööhõive 
taseme vastava vähendamisega. Suure 
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tööhõive taseme vastava vähendamisega. 
Suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega sektorite 
ümberkujundamiseks tuleks toetusega 
edendada uusi tegevusi, võttes kasutusele 
uusi tehnoloogiaid, uusi protsesse või 
tooteid, mis toovad kaasa heitkoguste 
märkimisväärse vähendamise, kooskõlas 
ELi 2030. aasta kliimaeesmärkide ja 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga aastaks 
2050,13 säilitades ja suurendades samal ajal 
tööhõivet ning vältides keskkonnaseisundi 
halvenemist. Erilist tähelepanu tuleks 
pöörata ka tegevustele, millega 
edendatakse innovatsiooni ja 
teadusuuringuid arenenud ja säästvate 
tehnoloogiate valdkonnas, samuti 
digiteerimise ja ühenduvuse valdkonnas, 
tingimusel et sellised meetmed toetavad 
üleminekut kliimaneutraalsele 
ringmajandusele ja aitavad leevendada 
sellise ülemineku negatiivseid 
kõrvalmõjusid.

kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
sektorite ümberkujundamiseks tuleks 
toetusega edendada uusi tegevusi, võttes 
kasutusele uusi tehnoloogiaid, uusi 
protsesse või tooteid, mis toovad kaasa 
heitkoguste märkimisväärse vähendamise, 
kooskõlas ELi 2030. aasta 
kliimaeesmärkide ja kliimaneutraalsuse 
eesmärgiga aastaks 2050,13 säilitades ja 
suurendades samal ajal tööhõivet ning 
vältides keskkonnaseisundi halvenemist. 
Erilist tähelepanu tuleks pöörata ka 
tegevustele, millega edendatakse 
innovatsiooni ja teadusuuringuid arenenud 
ja säästvate tehnoloogiate valdkonnas, 
samuti digiteerimise ja ühenduvuse 
valdkonnas, tingimusel et sellised meetmed 
toetavad üleminekut kliimaneutraalsele 
ringmajandusele ja aitavad leevendada 
sellise ülemineku negatiivseid 
kõrvalmõjusid.

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 77
Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Käesolevas määruses määratakse (10) Käesolevas määruses määratakse 
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kindlaks investeeringute liigid, mille 
kulusid õiglase ülemineku fond võib 
toetada. Kõik toetatavad tegevused peaksid 
olema täielikus kooskõlas liidu kliima- ja 
keskkonnaprioriteetidega. Investeeringute 
loetelu peaks sisaldama neid, mis toetavad 
kohalikku majandust ja on pikas 
perspektiivis kestlikud, võttes arvesse kõiki 
rohelise kokkuleppe eesmärke. 
Rahastatavad projektid peaksid toetama 
üleminekut kliimaneutraalsele 
ringmajandusele. Hääbuvate sektorite 
puhul, nagu söel, pruunsöel, turbal ja 
põlevkivil või kõnealuste fossiilkütuste 
kaevandamisel põhinev energiatootmine, 
peaks toetus olema seotud asjaomase 
tegevuse järkjärgulise lõpetamisega ja 
tööhõive taseme vastava vähendamisega. 
Suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega sektorite 
ümberkujundamiseks tuleks toetusega 
edendada uusi tegevusi, võttes kasutusele 
uusi tehnoloogiaid, uusi protsesse või 
tooteid, mis toovad kaasa heitkoguste 
märkimisväärse vähendamise, kooskõlas 
ELi 2030. aasta kliimaeesmärkide ja 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga aastaks 
2050,13 säilitades ja suurendades samal 
ajal tööhõivet ning vältides 
keskkonnaseisundi halvenemist. Erilist 
tähelepanu tuleks pöörata ka tegevustele, 
millega edendatakse innovatsiooni ja 
teadusuuringuid arenenud ja säästvate 
tehnoloogiate valdkonnas, samuti 
digiteerimise ja ühenduvuse valdkonnas, 
tingimusel et sellised meetmed toetavad 
üleminekut kliimaneutraalsele 
ringmajandusele ja aitavad leevendada 
sellise ülemineku negatiivseid 
kõrvalmõjusid.

kindlaks investeeringute liigid, mille 
kulusid õiglase ülemineku fond võib 
toetada. Kõik toetatavad tegevused peaksid 
olema täielikus kooskõlas liidu kliima- ja 
keskkonnaprioriteetidega. Investeeringute 
loetelu peaks sisaldama neid, mis toetavad 
kohalikku majandust ja on pikas 
perspektiivis kestlikud, võttes arvesse kõiki 
rohelise kokkuleppe eesmärke. 
Rahastatavad projektid peaksid toetama 
üleminekut kliimaneutraalsele 
ringmajandusele. Hääbuvate sektorite 
puhul, nagu söel, pruunsöel, turbal ja 
põlevkivil või kõnealuste fossiilkütuste 
kaevandamisel põhinev energiatootmine, 
peaks toetus olema seotud asjaomase 
tegevuse järkjärgulise lõpetamisega ja 
tööhõive taseme vastava vähendamisega. 
Suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega sektorite 
ümberkujundamiseks tuleks toetusega 
edendada uusi tegevusi, võttes kasutusele 
uusi tehnoloogiaid, uusi protsesse või 
tooteid, mis toovad kaasa heitkoguste 
märkimisväärse vähendamise, kooskõlas 
ELi 2030. aasta kliimaeesmärkide ja 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga aastaks 
2050,13 säilitades samal ajal tasakaalu 
tööhõive tasemete ning keskkonna- ja 
kliimaeesmärkide vahel. Erilist tähelepanu 
tuleks pöörata ka tegevustele, millega 
edendatakse innovatsiooni ja 
teadusuuringuid arenenud ja säästvate 
tehnoloogiate valdkonnas, samuti 
digiteerimise ja ühenduvuse valdkonnas, 
tingimusel et sellised meetmed toetavad 
üleminekut kliimaneutraalsele 
ringmajandusele ja aitavad leevendada 
sellise ülemineku negatiivseid 
kõrvalmõjusid.

_________________ _________________
13 Nagu on sätestatud komisjoni teatises 
Euroopa Parlamendile, Euroopa 
Ülemkogule, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, 
Regioonide Komiteele ning Euroopa 
Investeerimispangale „Puhas planeet kõigi 
jaoks – Euroopa pikaajaline strateegiline 

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

visioon, et jõuda jõuka, nüüdisaegse, 
konkurentsivõimelise ja kliimaneutraalse 
majanduseni“, COM(2018) 773 final.

Or. ro

Muudatusettepanek 78
Michal Wiezik, Michaela Šojdrová

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 79
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Jérémy Decerle, 
Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 80
Pär Holmgren
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(11) Kliimamuutustega seotud 
ülemineku saavutamiseks kõige 
tõenäolisemalt toetust vajavate 
inimrühmade kaitsmiseks peaks õiglase 
ülemineku fond hõlmama ka mõjutatud 
töötajate oskuste täiendamist ja ümberõpet, 
pöörates erilist tähelepanu kõige 
haavatavamatele inimestele, nagu on 
määratletud [ESF+ määrus], et aidata neil 
kohaneda uute töövõimalustega ja 
saavutada sektorite lõikes sooline tasakaal 
ning tagada töö otsimisel aktiivne tööturu- 
ja oskuste poliitika, mis on suunatud 
tulevikule orienteeritud sektoritele ja 
tööhõivele, pakkudes abi üleminekust 
mõjutatud inimestele ja personaalset abi 
igat liiki tööotsijatele ning tagades ilma 
diskrimineerimiseta võrdse juurdepääsu 
kõigile inimrühmadele ja nende aktiivse 
kaasamise tööturule.

Or. en

Muudatusettepanek 81
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Clara Aguilera

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 82
Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. ro

Muudatusettepanek 83
Mairead McGuinness
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 84
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez 
Lázara

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 85
Ivo Hristov

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek



AM\1204336ET.docx 55/154 PE650.653v01-00

ET

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

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

Or. bg

Muudatusettepanek 86
Pär Holmgren
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11a) Liikmesriigid ja komisjon peavad 
tagama selle, et õiglase ülemineku fondi 
rahastatud prioriteetide rakendamine 
aitab kaasa ELi toimimise lepingu 
artikli 8 kohasele naiste ja meeste vahelise 
võrdsuse austamisele ja selle 
edendamisele. Hindamised on näidanud, 
kui oluline on arvestada soolise 
võrdõiguslikkuse eesmärke 
tegevusprogrammide ettevalmistamise, 
jälgimise, rakendamise ja hindamise igas 
mõõtmes ja etapis õigeaegselt ja 
järjepidevalt, tagades samas selle, et 
spetsiaalseid meetmeid võetakse soolise 
võrdõiguslikkuse, naiste majandusliku 
iseseisvuse, hariduse ja oskuste 
täiendamise ning naistevastase vägivalla 
ohvrite tööturule ja ühiskonda 
taasintegreerimise edendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 87
Clara Aguilera
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Selleks et suurendada üleminekust 
mõjutatud territooriumide majanduslikku 
mitmekesisust, peaks õiglase ülemineku 
fond toetama tulusaid investeeringuid 
VKEdesse. Tulusat investeeringut tuleks 
käsitada investeeringuna ettevõtete 
põhivarasse või immateriaalsesse varasse 
eesmärgiga toota kaupu ja teenuseid, 
aidates seega kaasa kapitali 
kogumahutusele ja tööhõivele. Ettevõtete 
puhul, mis ei ole VKEd, tuleks tulusaid 
investeeringuid toetada üksnes siis, kui 
need on vajalikud üleminekust tingitud 
töökohtade kaotuse leevendamiseks, luues 
uusi või kaitstes märkimisväärsel arvul 
olemasolevaid töökohti, ning kui need ei 
põhjusta ümberpaigutamist ega tulene 
sellest. Investeeringud olemasolevatesse 
tööstusrajatistesse, sealhulgas liidu 
heitkogustega kauplemise süsteemiga 
hõlmatud rajatistesse, peaksid olema 
lubatud, kui need aitavad kaasa 2050. 
aastaks kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekule ja on oluliselt väiksemad 
asjakohastest võrdlusalustest, mis on 
kehtestatud saastekvootide tasuta 
eraldamiseks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ14 alusel, 
ning kui nende tulemuseks on 
märkimisväärse arvu töökohtade kaitse. Iga 
sellist investeeringut tuleks vastavalt 
põhjendada asjakohases õiglase ülemineku 
territoriaalses kavas. Siseturu terviklikkuse 
ja ühtekuuluvuspoliitika kaitsmiseks peaks 
toetus ettevõtjatele olema kooskõlas liidu 
riigiabi eeskirjadega, nagu on sätestatud 
ELi toimimise lepingu artiklites 107 ja 108, 
ning eelkõige peaks muude ettevõtjate kui 
VKEde tulusate investeeringute toetamine 
piirduma ettevõtjatega, kes asuvad 
piirkondades, mis on määratletud abi 
saavate piirkondadena ELi toimimise 
lepingu artikli 107 lõike 3 tähenduses.

(12) Selleks et suurendada üleminekust 
mõjutatud territooriumide majanduslikku 
mitmekesisust, peaks õiglase ülemineku 
fond toetama tulusaid investeeringuid 
VKEdesse. Tulusat investeeringut tuleks 
käsitada investeeringuna ettevõtete 
põhivarasse või immateriaalsesse varasse 
eesmärgiga toota kaupu ja teenuseid, 
aidates seega kaasa kapitali 
kogumahutusele ja tööhõivele. Ettevõtete 
puhul, mis ei ole VKEd, tuleks tulusaid 
investeeringuid toetada üksnes siis, kui 
need on vajalikud üleminekust tingitud 
töökohtade kaotuse leevendamiseks, luues 
uusi või kaitstes märkimisväärsel arvul 
olemasolevaid töökohti, ning kui need ei 
põhjusta ümberpaigutamist ega tulene 
sellest. Investeeringud olemasolevatesse 
tööstusrajatistesse, sealhulgas liidu 
heitkogustega kauplemise süsteemiga 
hõlmatud rajatistesse, peaksid olema 
lubatud, kui need aitavad kaasa 2050. 
aastaks kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekule ja on oluliselt väiksemad 
asjakohastest võrdlusalustest, mis on 
kehtestatud saastekvootide tasuta 
eraldamiseks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ14 alusel, 
ning kui nende tulemuseks on 
märkimisväärse arvu töökohtade kaitse. Iga 
sellist investeeringut tuleks vastavalt 
põhjendada asjakohases õiglase ülemineku 
territoriaalses kavas. Siseturu terviklikkuse 
ja ühtekuuluvuspoliitika kaitsmiseks peaks 
toetus ettevõtjatele olema kooskõlas liidu 
riigiabi eeskirjadega, nagu on sätestatud 
ELi toimimise lepingu artiklites 107 ja 108, 
ning eelkõige peaks muude ettevõtjate kui 
VKEde tulusate investeeringute toetamine 
piirduma ettevõtjatega, kes asuvad 
piirkondades, mis on määratletud abi 
saavate piirkondadena ELi toimimise 
lepingu artikli 107 lõike 3 tähenduses; 
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kusjuures erilist tähelepanu tuleks 
pöörata territooriumidele või 
piirkondadele, mis on juba varem 
alustanud CO2 heite vähendamist ja kus 
Euroopa näitajate kohaselt esineb endiselt 
struktuurilisi probleeme seoses 
tööpuuduse või madala 
elatustasemega. See erand peab 
võimaldama abi andmist eesmärgiga 
edendada nende majandusarengut.

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 88
Pär Holmgren
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(12) Selleks et suurendada üleminekust 
mõjutatud territooriumide majanduslikku 
mitmekesisust, peaks õiglase ülemineku 
fond toetama tulusaid investeeringuid 
VKEdesse, mis on kaasatud 
tegevusaladesse, mis on määratletud 
keskkonnasäästlikena määruse (EL) 
2020/... [taksonoomia määrus] kohaselt ja 
mis aitavad kaasa liidu ringmajanduse 
eesmärkide saavutamisele. Tulusat 
investeeringut tuleks käsitada 
investeeringuna ettevõtete põhivarasse või 
immateriaalsesse varasse eesmärgiga toota 
kaupu ja teenuseid, aidates seega kaasa 
kapitali kogumahutusele ja tööhõivele. 
Ettevõtete puhul, mis ei ole VKEd, tuleks 
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põhjusta ümberpaigutamist ega tulene 
sellest. Investeeringud olemasolevatesse 
tööstusrajatistesse, sealhulgas liidu 
heitkogustega kauplemise süsteemiga 
hõlmatud rajatistesse, peaksid olema 
lubatud, kui need aitavad kaasa 2050. 
aastaks kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekule ja on oluliselt väiksemad 
asjakohastest võrdlusalustest, mis on 
kehtestatud saastekvootide tasuta 
eraldamiseks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ14 alusel, 
ning kui nende tulemuseks on 
märkimisväärse arvu töökohtade kaitse. Iga 
sellist investeeringut tuleks vastavalt 
põhjendada asjakohases õiglase ülemineku 
territoriaalses kavas. Siseturu terviklikkuse 
ja ühtekuuluvuspoliitika kaitsmiseks peaks 
toetus ettevõtjatele olema kooskõlas liidu 
riigiabi eeskirjadega, nagu on sätestatud 
ELi toimimise lepingu artiklites 107 ja 108, 
ning eelkõige peaks muude ettevõtjate kui 
VKEde tulusate investeeringute toetamine 
piirduma ettevõtjatega, kes asuvad 
piirkondades, mis on määratletud abi 
saavate piirkondadena ELi toimimise 
lepingu artikli 107 lõike 3 tähenduses.

tulusaid investeeringuid toetada üksnes 
siis, kui need on otseselt seotud uute 
tegevusalade arendamisega kooskõlas 
määrusega (EL) 2020/... [taksonoomia 
määrus], leevendades seeläbi üleminekust 
tingitud töökohtade kaotust, luues uusi või 
kaitstes märkimisväärsel arvul 
olemasolevaid töökohti, ning kui need ei 
põhjusta ümberpaigutamist ega tulene 
sellest. Investeeringud olemasolevatesse 
tööstusrajatistesse, sealhulgas liidu 
heitkogustega kauplemise süsteemiga 
hõlmatud rajatistesse, peaksid olema 
lubatud, kui need aitavad kaasa 2050. 
aastaks kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekule ja on oluliselt väiksemad 
asjakohastest võrdlusalustest, mis on 
kehtestatud saastekvootide tasuta 
eraldamiseks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ14 alusel, 
ning kui nende tulemuseks on 
märkimisväärse arvu töökohtade kaitse. Iga 
sellist investeeringut tuleks vastavalt 
põhjendada asjakohases õiglase ülemineku 
territoriaalses kavas. Siseturu terviklikkuse 
ja ühtekuuluvuspoliitika kaitsmiseks peaks 
toetus ettevõtjatele olema kooskõlas liidu 
riigiabi eeskirjadega, nagu on sätestatud 
ELi toimimise lepingu artiklites 107 ja 108, 
ning eelkõige peaks muude ettevõtjate kui 
VKEde tulusate investeeringute toetamine 
piirduma ettevõtjatega, kes asuvad 
piirkondades, mis on määratletud abi 
saavate piirkondadena ELi toimimise 
lepingu artikli 107 lõike 3 tähenduses.

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 89
Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Selleks et suurendada üleminekust 
mõjutatud territooriumide majanduslikku 
mitmekesisust, peaks õiglase ülemineku 
fond toetama tulusaid investeeringuid 
VKEdesse. Tulusat investeeringut tuleks 
käsitada investeeringuna ettevõtete 
põhivarasse või immateriaalsesse varasse 
eesmärgiga toota kaupu ja teenuseid, 
aidates seega kaasa kapitali 
kogumahutusele ja tööhõivele. Ettevõtete 
puhul, mis ei ole VKEd, tuleks tulusaid 
investeeringuid toetada üksnes siis, kui 
need on vajalikud üleminekust tingitud 
töökohtade kaotuse leevendamiseks, luues 
uusi või kaitstes märkimisväärsel arvul 
olemasolevaid töökohti, ning kui need ei 
põhjusta ümberpaigutamist ega tulene 
sellest. Investeeringud olemasolevatesse 
tööstusrajatistesse, sealhulgas liidu 
heitkogustega kauplemise süsteemiga 
hõlmatud rajatistesse, peaksid olema 
lubatud, kui need aitavad kaasa 2050. 
aastaks kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekule ja on oluliselt väiksemad 
asjakohastest võrdlusalustest, mis on 
kehtestatud saastekvootide tasuta 
eraldamiseks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ14 alusel, 
ning kui nende tulemuseks on 
märkimisväärse arvu töökohtade kaitse. Iga 
sellist investeeringut tuleks vastavalt 
põhjendada asjakohases õiglase ülemineku 
territoriaalses kavas. Siseturu terviklikkuse 
ja ühtekuuluvuspoliitika kaitsmiseks peaks 
toetus ettevõtjatele olema kooskõlas liidu 
riigiabi eeskirjadega, nagu on sätestatud 
ELi toimimise lepingu artiklites 107 ja 108, 
ning eelkõige peaks muude ettevõtjate kui 
VKEde tulusate investeeringute toetamine 
piirduma ettevõtjatega, kes asuvad 
piirkondades, mis on määratletud abi 

(12) Selleks et suurendada üleminekust 
mõjutatud territooriumide majanduslikku 
mitmekesisust, peaks õiglase ülemineku 
fond toetama tulusaid investeeringuid 
VKEdesse. Tulusat investeeringut tuleks 
käsitada investeeringuna ettevõtete 
põhivarasse või immateriaalsesse varasse 
eesmärgiga toota kaupu ja teenuseid, 
aidates seega kaasa kapitali 
kogumahutusele ja tööhõivele. Ettevõtete 
puhul, mis ei ole VKEd, tuleks tulusaid 
investeeringuid toetada üksnes siis, kui 
need on vajalikud üleminekust tingitud 
töökohtade kaotuse leevendamiseks, luues 
uusi või kaitstes märkimisväärsel arvul 
olemasolevaid töökohti, ning kui need ei 
põhjusta ümberpaigutamist ega tulene 
sellest. Investeeringud olemasolevatesse 
tööstusrajatistesse, sealhulgas liidu 
heitkogustega kauplemise süsteemiga 
hõlmatud rajatistesse, peaksid olema 
lubatud, kui need aitavad kaasa 2050. 
aastaks kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekule ja on oluliselt väiksemad 
asjakohastest võrdlusalustest, mis on 
kehtestatud saastekvootide tasuta 
eraldamiseks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ14 alusel, 
ning kui nende tulemuseks on 
märkimisväärse arvu töökohtade kaitse. Iga 
sellist investeeringut tuleks vastavalt 
põhjendada asjakohases õiglase ülemineku 
territoriaalses kavas. Ausa konkurentsi ja 
seega ka siseturu ja ühtekuuluvuspoliitika 
tõrgeteta toimimise tagamiseks peaks 
toetus ettevõtjatele olema kooskõlas liidu 
riigiabi eeskirjadega, nagu on sätestatud 
ELi toimimise lepingu artiklites 107 ja 108, 
ning eelkõige peaks muude ettevõtjate kui 
VKEde tulusate investeeringute toetamine 
piirduma ettevõtjatega, kes asuvad 
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saavate piirkondadena ELi toimimise 
lepingu artikli 107 lõike 3 tähenduses.

piirkondades, mis on määratletud abi 
saavate piirkondadena ELi toimimise 
lepingu artikli 107 lõike 3 tähenduses.

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

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

Or. ro

Muudatusettepanek 90
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Selleks et suurendada üleminekust 
mõjutatud territooriumide majanduslikku 
mitmekesisust, peaks õiglase ülemineku 
fond toetama tulusaid investeeringuid 
VKEdesse. Tulusat investeeringut tuleks 
käsitada investeeringuna ettevõtete 
põhivarasse või immateriaalsesse varasse 
eesmärgiga toota kaupu ja teenuseid, 
aidates seega kaasa kapitali 
kogumahutusele ja tööhõivele. Ettevõtete 
puhul, mis ei ole VKEd, tuleks tulusaid 
investeeringuid toetada üksnes siis, kui 
need on vajalikud üleminekust tingitud 
töökohtade kaotuse leevendamiseks, luues 
uusi või kaitstes märkimisväärsel arvul 
olemasolevaid töökohti, ning kui need ei 
põhjusta ümberpaigutamist ega tulene 
sellest. Investeeringud olemasolevatesse 
tööstusrajatistesse, sealhulgas liidu 
heitkogustega kauplemise süsteemiga 
hõlmatud rajatistesse, peaksid olema 
lubatud, kui need aitavad kaasa 2050. 
aastaks kliimaneutraalsele majandusele 

(12) Selleks et suurendada üleminekust 
mõjutatud territooriumide majanduslikku 
mitmekesisust, ajakohastamist ja 
ümberkorraldamist, peaks õiglase 
ülemineku fond toetama tulusaid 
investeeringuid VKEdesse. Tulusat 
investeeringut tuleks käsitada 
investeeringuna ettevõtete põhivarasse või 
immateriaalsesse varasse eesmärgiga toota 
kaupu ja teenuseid, aidates seega kaasa 
kapitali kogumahutusele ja tööhõivele. 
Ettevõtete puhul, mis ei ole VKEd, tuleks 
tulusaid investeeringuid toetada üksnes 
siis, kui need on vajalikud üleminekust 
tingitud töökohtade kaotuse 
leevendamiseks, luues uusi või kaitstes 
märkimisväärsel arvul olemasolevaid 
töökohti, ning kui need ei põhjusta 
ümberpaigutamist ega tulene sellest. 
Investeeringud olemasolevatesse 
tööstusrajatistesse, sealhulgas liidu 
heitkogustega kauplemise süsteemiga 
hõlmatud rajatistesse, peaksid olema 
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üleminekule ja on oluliselt väiksemad 
asjakohastest võrdlusalustest, mis on 
kehtestatud saastekvootide tasuta 
eraldamiseks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ14 alusel, 
ning kui nende tulemuseks on 
märkimisväärse arvu töökohtade kaitse. Iga 
sellist investeeringut tuleks vastavalt 
põhjendada asjakohases õiglase ülemineku 
territoriaalses kavas. Siseturu terviklikkuse 
ja ühtekuuluvuspoliitika kaitsmiseks peaks 
toetus ettevõtjatele olema kooskõlas liidu 
riigiabi eeskirjadega, nagu on sätestatud 
ELi toimimise lepingu artiklites 107 ja 108, 
ning eelkõige peaks muude ettevõtjate kui 
VKEde tulusate investeeringute toetamine 
piirduma ettevõtjatega, kes asuvad 
piirkondades, mis on määratletud abi 
saavate piirkondadena ELi toimimise 
lepingu artikli 107 lõike 3 tähenduses.

lubatud, kui need aitavad kaasa 2050. 
aastaks kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekule ja on oluliselt väiksemad 
asjakohastest võrdlusalustest, mis on 
kehtestatud saastekvootide tasuta 
eraldamiseks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ14 alusel, 
ning kui nende tulemuseks on 
märkimisväärse arvu töökohtade kaitse. Iga 
sellist investeeringut tuleks vastavalt 
põhjendada asjakohases õiglase ülemineku 
territoriaalses kavas. Siseturu terviklikkuse 
ja ühtekuuluvuspoliitika kaitsmiseks peaks 
toetus ettevõtjatele olema kooskõlas liidu 
riigiabi eeskirjadega, nagu on sätestatud 
ELi toimimise lepingu artiklites 107 ja 108, 
ning eelkõige peaks muude ettevõtjate kui 
VKEde tulusate investeeringute toetamine 
piirduma ettevõtjatega, kes asuvad 
piirkondades, mis on määratletud abi 
saavate piirkondadena ELi toimimise 
lepingu artikli 107 lõike 3 tähenduses.

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 91
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato, Gilles Lebreton

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Selleks et suurendada üleminekust 
mõjutatud territooriumide majanduslikku 
mitmekesisust, peaks õiglase ülemineku 
fond toetama tulusaid investeeringuid 
VKEdesse. Tulusat investeeringut tuleks 

(12) Selleks et suurendada üleminekuga 
seotud territooriumide majanduslikku 
mitmekesisust, peaks õiglase ülemineku 
fond toetama tulusaid investeeringuid 
VKEdesse. Tulusat investeeringut tuleks 
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käsitada investeeringuna ettevõtete 
põhivarasse või immateriaalsesse varasse 
eesmärgiga toota kaupu ja teenuseid, 
aidates seega kaasa kapitali 
kogumahutusele ja tööhõivele. Ettevõtete 
puhul, mis ei ole VKEd, tuleks tulusaid 
investeeringuid toetada üksnes siis, kui 
need on vajalikud üleminekust tingitud 
töökohtade kaotuse leevendamiseks, luues 
uusi või kaitstes märkimisväärsel arvul 
olemasolevaid töökohti, ning kui need ei 
põhjusta ümberpaigutamist ega tulene 
sellest. Investeeringud olemasolevatesse 
tööstusrajatistesse, sealhulgas liidu 
heitkogustega kauplemise süsteemiga 
hõlmatud rajatistesse, peaksid olema 
lubatud, kui need aitavad kaasa 2050. 
aastaks kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekule ja on oluliselt väiksemad 
asjakohastest võrdlusalustest, mis on 
kehtestatud saastekvootide tasuta 
eraldamiseks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ14 alusel, 
ning kui nende tulemuseks on 
märkimisväärse arvu töökohtade kaitse. Iga 
sellist investeeringut tuleks vastavalt 
põhjendada asjakohases õiglase ülemineku 
territoriaalses kavas. Siseturu terviklikkuse 
ja ühtekuuluvuspoliitika kaitsmiseks peaks 
toetus ettevõtjatele olema kooskõlas liidu 
riigiabi eeskirjadega, nagu on sätestatud 
ELi toimimise lepingu artiklites 107 ja 108, 
ning eelkõige peaks muude ettevõtjate kui 
VKEde tulusate investeeringute toetamine 
piirduma ettevõtjatega, kes asuvad 
piirkondades, mis on määratletud abi 
saavate piirkondadena ELi toimimise 
lepingu artikli 107 lõike 3 tähenduses.

käsitada investeeringuna ettevõtete 
põhivarasse või immateriaalsesse varasse 
eesmärgiga toota kaupu ja teenuseid, 
aidates seega kaasa kapitali 
kogumahutusele ja tööhõivele. Ettevõtete 
puhul, mis ei ole VKEd, tuleks tulusaid 
investeeringuid toetada üksnes siis, kui 
need on vajalikud üleminekust tingitud 
töökohtade kaotuse leevendamiseks, luues 
uusi või kaitstes olemasolevaid töökohti, 
mida peab olema vähemalt 499, ning kui 
need ei põhjusta ümberpaigutamist ega 
tulene sellest. Investeeringud 
olemasolevatesse tööstusrajatistesse, 
sealhulgas liidu heitkogustega kauplemise 
süsteemiga hõlmatud rajatistesse, peaksid 
olema lubatud, kui need aitavad kaasa 
2050. aastaks kliimaneutraalsele 
majandusele üleminekule ja on oluliselt 
väiksemad asjakohastest võrdlusalustest, 
mis on kehtestatud saastekvootide tasuta 
eraldamiseks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ14 alusel, 
ning kui nende tulemuseks on 
märkimisväärse arvu töökohtade kaitse. Iga 
sellist investeeringut tuleks vastavalt 
põhjendada asjakohases õiglase ülemineku 
territoriaalses kavas. Siseturu terviklikkuse 
ja ühtekuuluvuspoliitika kaitsmiseks peaks 
toetus ettevõtjatele olema kooskõlas liidu 
riigiabi eeskirjadega, nagu on sätestatud 
ELi toimimise lepingu artiklites 107 ja 108, 
ning eelkõige peaks muude ettevõtjate kui 
VKEde tulusate investeeringute toetamine 
piirduma ettevõtjatega, kes asuvad 
piirkondades, mis on määratletud abi 
saavate piirkondadena ELi toimimise 
lepingu artikli 107 lõike 3 tähenduses.

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

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

Or. it
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Muudatusettepanek 92
Ivo Hristov

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Selleks et suurendada üleminekust 
mõjutatud territooriumide majanduslikku 
mitmekesisust, peaks õiglase ülemineku 
fond toetama tulusaid investeeringuid 
VKEdesse. Tulusat investeeringut tuleks 
käsitada investeeringuna ettevõtete 
põhivarasse või immateriaalsesse varasse 
eesmärgiga toota kaupu ja teenuseid, 
aidates seega kaasa kapitali 
kogumahutusele ja tööhõivele. Ettevõtete 
puhul, mis ei ole VKEd, tuleks tulusaid 
investeeringuid toetada üksnes siis, kui 
need on vajalikud üleminekust tingitud 
töökohtade kaotuse leevendamiseks, luues 
uusi või kaitstes märkimisväärsel arvul 
olemasolevaid töökohti, ning kui need ei 
põhjusta ümberpaigutamist ega tulene 
sellest. Investeeringud olemasolevatesse 
tööstusrajatistesse, sealhulgas liidu 
heitkogustega kauplemise süsteemiga 
hõlmatud rajatistesse, peaksid olema 
lubatud, kui need aitavad kaasa 2050. 
aastaks kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekule ja on oluliselt väiksemad 
asjakohastest võrdlusalustest, mis on 
kehtestatud saastekvootide tasuta 
eraldamiseks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ14 alusel, 
ning kui nende tulemuseks on 
märkimisväärse arvu töökohtade kaitse. Iga 
sellist investeeringut tuleks vastavalt 
põhjendada asjakohases õiglase ülemineku 
territoriaalses kavas. Siseturu terviklikkuse 
ja ühtekuuluvuspoliitika kaitsmiseks peaks 
toetus ettevõtjatele olema kooskõlas liidu 
riigiabi eeskirjadega, nagu on sätestatud 
ELi toimimise lepingu artiklites 107 ja 108, 
ning eelkõige peaks muude ettevõtjate kui 
VKEde tulusate investeeringute toetamine 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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piirduma ettevõtjatega, kes asuvad 
piirkondades, mis on määratletud abi 
saavate piirkondadena ELi toimimise 
lepingu artikli 107 lõike 3 tähenduses.

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

Or. bg

Muudatusettepanek 93
Anne Sander

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12a) Rohelise kokkuleppega käivitatud 
üleminekust peavad kõik kasu saama ja 
see ei tohiks suurendada ebavõrdsust. 
Õiglase ülemineku fondi raames tuleb 
arvesse võtta naiste, hooajatöötajate ja 
madala kvalifikatsiooniga töötajate 
kaasamist. Lisaks peab esmatähtsana 
käsitlema maapiirkondi – alasid, mis on 
mõnikord olulistes majanduslikes 
raskustes ja mis on eriti noorte jaoks 
väheligitõmbavad.

Or. fr

Muudatusettepanek 94
Francesca Donato

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12a) Vaja on kaasavaid 
poliitikameetmeid ja strateegiaid, et 
vältida ebavõrdsuse süvenemist õiglase 
ülemineku protsessis. Sotsiaalse 
ühtekuuluvuse edendamine peaks olema 
juhtpõhimõte õiglase ülemineku fondi 
toetuse saamisel, edendades soolist 
võrdõiguslikkust, tagades elujõulised 
maapiirkonnad ja paremad tingimused 
noortele ja vanemaealistele töötajatele 
ning madala kvalifikatsiooniga 
töötajatele. 

Or. it

Muudatusettepanek 95
Michaela Šojdrová, Michal Wiezik, Christine Schneider, Asim Ademov, Manolis 
Kefalogiannis, Dan-Ștefan Motreanu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12a) Kaasavad poliitikavaldkonnad ja 
strateegiad on vajalikud selleks, et vältida 
ebavõrdsuse süvenemist õiglase 
ülemineku protsessi ajal. Sotsiaalse 
ühtekuuluvuse edendamiseks peaks 
õiglase ülemineku fondi toetuse puhul 
olema juhtpõhimõte edendada soolist 
võrdõiguslikkust, tagada maapiirkondade 
elujõulisus, parandada rändajate, 
hooajatöötajate, noorte ja vanade 
töötajate ning madala kvalifikatsiooniga 
töötajate töötingimusi ning tagada, et 
kedagi ei jäeta kõrvale.

Or. en

Muudatusettepanek 96
Eugenia Rodríguez Palop
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12a) Selleks et tõhustada tahkete 
fossiilkütuste kaevandamiselt ülemineku 
protsessi maapiirkondades, peaks õiglase 
ülemineku fond hõlmama ka toetust 
põllumajandustootjatele ja väikestele 
maaettevõtjatele.

Or. en

Muudatusettepanek 97
Nicola Procaccini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(13) Selleks et tagada õiglase ülemineku 
fondi vahendite kavandamise paindlikkus 
tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi raames, peaks 
olema võimalik ette valmistada iseseisev 
õiglase ülemineku fondi programm.

Or. it
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Selgitus

Õiglase ülemineku fondi kättesaadavus ei tohiks olla seotud ülekannetega teistest Euroopa 
Liidu fondidest.

Muudatusettepanek 98
Emmanouil Fragkos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(13) Selleks et tagada õiglase ülemineku 
fondi vahendite kavandamise paindlikkus 
tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi raames, peaks 
olema võimalik ette valmistada iseseisev 
õiglase ülemineku fondi programm või 
kavandada õiglase ülemineku fondi 
vahendeid Euroopa Regionaalarengu 
Fondist (ERF), Euroopa Sotsiaalfond+-st 
(ESF+) või Ühtekuuluvusfondist toetatava 
programmi raames ühe või mitme 
sihtotstarbelise prioriteedi raames. 
Vastavalt määruse (EL) [uus ühissätete 
määrus] artiklile 21a tuleks õiglase 
ülemineku fondi vahendeid suurendada 
ERFist ja ESF+-st saadava täiendava 
rahastamisega. ERFist ja ESF+-st 
ümberpaigutatud asjaomased summad 
peaksid olema kooskõlas õiglase 
ülemineku territoriaalsetes kavades 
sätestatud tegevuste liikidega. Õiglase 
ülemineku fond peaks täiendama ka 
erinevaid liidu fonde, sealhulgas Euroopa 
Maaelu Arengu Põllumajandusfond 
(EAFRD), Euroopa Kalandus- ja 
Merendusfond (EMKF), Varjupaiga- ja 
Rändefond ning Sisejulgeolekufond, et 
aidata kaasa keskkonnahoidlikumale 
põllumajandusele ja toetada majanduse 
CO2-heite vähendamise 
üleminekukavasid.

Or. en
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Muudatusettepanek 99
Ivo Hristov

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. bg

Muudatusettepanek 100
Michal Wiezik

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Õiglase ülemineku fondi toetus 
peaks sõltuma üleminekuprotsessi tõhusast 
rakendamisest konkreetsel territooriumil, et 
saavutada kliimaneutraalne majandus. 

(14) Õiglase ülemineku fondi toetus 
peaks sõltuma üleminekuprotsessi tõhusast 
rakendamisest konkreetsel territooriumil, et 
saavutada kliimaneutraalne majandus. 



AM\1204336ET.docx 69/154 PE650.653v01-00

ET

Sellega seoses peaksid liikmesriigid 
koostöös asjaomaste sidusrühmadega ja 
komisjoni toetusel ning kooskõlas oma 
riiklike energia- ja kliimakavadega 
koostama õiglase ülemineku territoriaalsed 
kavad, milles kirjeldatakse üksikasjalikult 
üleminekuprotsessi. Selleks peaks 
komisjon looma õiglase ülemineku 
platvormi, mis tugineks olemasolevale 
üleminekuetapis olevate 
söekaevanduspiirkondade platvormile, et 
võimaldada kahe- ja mitmepoolset 
kogemuste ja parimate tavade vahetamist 
kõigis mõjutatud sektorites.

Sellega seoses peaksid liikmesriigid 
koostöös asjaomaste sidusrühmadega ja 
komisjoni toetusel ning kooskõlas oma 
riiklike energia- ja kliimakavadega 
koostama õiglase ülemineku territoriaalsed 
kavad, milles kirjeldatakse üksikasjalikult 
üleminekuprotsessi. Selleks et investeerida 
kindla tulemusega lahendustesse, peab 
iga toetusettepanek puidupõhise biomassi 
energiatootmisjaama puhul või sellele 
ülemineku puhul hõlmama 
toetuskõlblikkuse tingimusena 
otstarbekusuuringut, mis kinnitab 
olemasolevate ja pidevate 
biomassijäätmete ja -jääkide 
kättesaadavust, mille abil ülal hoida 
kavandatud mahte, et mitte avaldada 
negatiivset mõju maakasutusele, 
maakasutuse muutumisele ja metsanduses 
süsiniku sidujatele või olulisemate 
puidutöötluse tööstusettevõtete 
varustamisele. Selleks peaks komisjon 
looma õiglase ülemineku platvormi, mis 
tugineks olemasolevale üleminekuetapis 
olevate söekaevanduspiirkondade 
platvormile, et võimaldada kahe- ja 
mitmepoolset kogemuste ja parimate 
tavade vahetamist kõigis mõjutatud 
sektorites.

Or. en

Muudatusettepanek 101
Pär Holmgren
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Õiglase ülemineku fondi toetus 
peaks sõltuma üleminekuprotsessi tõhusast 
rakendamisest konkreetsel territooriumil, et 
saavutada kliimaneutraalne majandus. 
Sellega seoses peaksid liikmesriigid 
koostöös asjaomaste sidusrühmadega ja 

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

liikmesriikides koos asjaomaste 
sidusrühmadega, sealhulgas asjaomase 
kodanikuühiskonna ning asjaomaste 
kohalike kogukondadega, ja komisjoni 
toetusel koostama õiglase ülemineku 
territoriaalsed kavad, milles kirjeldatakse 
üksikasjalikult üleminekuprotsessi, 
sealhulgas töökohtade loomise meetmeid, 
investeeringuid kohalikku sotsiaalsesse 
taristusse, kooskõlas vähemalt oma 
riiklike energia- ja kliimakavade 
eesmärkidega, ÜRO kestliku arengu 
eesmärkidega ja Euroopa sotsiaalõiguste 
sambaga. Selleks peaks komisjon looma 
õiglase ülemineku platvormi, mis tugineks 
olemasolevale üleminekuetapis olevate 
söekaevanduspiirkondade platvormile, et 
võimaldada kahe- ja mitmepoolset 
kogemuste ja parimate tavade vahetamist 
kõigi asjaomaste osalejate seas ja kõigis 
asjaomastes sektorites. Olemasolevat 
platvormi tuleks kasutada parimate tavade 
levitamiseks kavandamisetapis.

Or. en

Muudatusettepanek 102
Eugenia Rodríguez Palop

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Õiglase ülemineku fondi toetus 
peaks sõltuma üleminekuprotsessi tõhusast 
rakendamisest konkreetsel territooriumil, et 
saavutada kliimaneutraalne majandus. 
Sellega seoses peaksid liikmesriigid 
koostöös asjaomaste sidusrühmadega ja 
komisjoni toetusel ning kooskõlas oma 
riiklike energia- ja kliimakavadega 
koostama õiglase ülemineku territoriaalsed 
kavad, milles kirjeldatakse üksikasjalikult 
üleminekuprotsessi. Selleks peaks 
komisjon looma õiglase ülemineku 
platvormi, mis tugineks olemasolevale 

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

komisjon looma õiglase ülemineku 
platvormi, mis tugineks olemasolevale 
üleminekuetapis olevate 
söekaevanduspiirkondade platvormile, et 
võimaldada kahe- ja mitmepoolset 
kogemuste ja parimate tavade vahetamist 
kõigis mõjutatud sektorites.

Or. en

Muudatusettepanek 103
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 104
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato, Gilles Lebreton

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 105
Michal Wiezik

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Õiglase ülemineku territoriaalsetes 
kavades tuleks kindlaks määrata kõige 
negatiivsemalt mõjutatud territooriumid, 
kuhu õiglase ülemineku fondi toetus tuleks 
koondada, ning kirjeldada konkreetseid 
meetmeid, mida tuleb võtta 
kliimaneutraalse majanduse saavutamiseks, 
eelkõige seoses fossiilkütuste tootmist või 
muid suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega tegevusi hõlmavate 
rajatiste ümberkorraldamise või 
sulgemisega. Need territooriumid peaksid 
vastama NUTS 3. tasandi piirkondadele 
või olema nende osad. Kavades tuleks 
üksikasjalikult kirjeldada nende 

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

territooriumide probleeme ja vajadusi ning 
määrata kindlaks vajalikud tegevused 
viisil, mis tagab kliimamuutustele 
vastupanuvõimelise ning 
kliimaneutraalsusele üleminekuga ja 
rohelise kokkuleppe eesmärkidega 
kokkusobiva majandustegevuse ühtse 
arengu. Investeerimiskõlblik ei tohiks olla 
üleminek tegevusele või tehnoloogiale, 
millel on võrreldav heitetase toodetud 
energiaühiku kohta või millel on liiga 
pikk süsiniku tagastusaeg, et saavutada 
liidu 2050. aastaks seatud eesmärk. 
Õiglase ülemineku fondist peaksid rahalist 
toetust saama ainult need investeeringud, 
mis on kooskõlas üleminekukavadega. 
Õiglase ülemineku territoriaalsed kavad 
peaksid olema osa programmidest (mida 
toetavad olenevalt asjaoludest kas ERF, 
ESF+, Ühtekuuluvusfond või JTF), mille 
komisjon on heaks kiitnud.

Or. en

Muudatusettepanek 106
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Õiglase ülemineku territoriaalsetes 
kavades tuleks kindlaks määrata kõige 
negatiivsemalt mõjutatud territooriumid, 
kuhu õiglase ülemineku fondi toetus tuleks 
koondada, ning kirjeldada konkreetseid 
meetmeid, mida tuleb võtta 
kliimaneutraalse majanduse saavutamiseks, 
eelkõige seoses fossiilkütuste tootmist või 
muid suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega tegevusi hõlmavate 
rajatiste ümberkorraldamise või 
sulgemisega. Need territooriumid peaksid 
vastama NUTS 3. tasandi piirkondadele 
või olema nende osad. Kavades tuleks 
üksikasjalikult kirjeldada nende 

(15) Õiglase ülemineku territoriaalsetes 
kavades tuleks kindlaks määrata kõige 
negatiivsemalt mõjutatud territooriumid, 
kuhu õiglase ülemineku fondi toetus tuleks 
koondada, ning kirjeldada konkreetseid 
meetmeid, mida tuleb võtta 
kliimaneutraalse majanduse saavutamiseks. 
Need territooriumid peaksid vastama 
NUTS 2. tasandi piirkondadele või olema 
nende osad. Kavades tuleks üksikasjalikult 
kirjeldada nende territooriumide probleeme 
ja vajadusi ning määrata kindlaks vajalikud 
tegevused viisil, mis tagab 
kliimamuutustele vastupanuvõimelise ning 
kliimaneutraalsusele üleminekuga ja 
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territooriumide probleeme ja vajadusi ning 
määrata kindlaks vajalikud tegevused 
viisil, mis tagab kliimamuutustele 
vastupanuvõimelise ning 
kliimaneutraalsusele üleminekuga ja 
rohelise kokkuleppe eesmärkidega 
kokkusobiva majandustegevuse ühtse 
arengu. Õiglase ülemineku fondist peaksid 
rahalist toetust saama ainult need 
investeeringud, mis on kooskõlas 
üleminekukavadega. Õiglase ülemineku 
territoriaalsed kavad peaksid olema osa 
programmidest (mida toetavad olenevalt 
asjaoludest kas ERF, ESF+, 
Ühtekuuluvusfond või JTF), mille 
komisjon on heaks kiitnud.

rohelise kokkuleppe eesmärkidega 
kokkusobiva majandustegevuse ühtse 
arengu. Õiglase ülemineku fondist peaksid 
rahalist toetust saama ainult need 
investeeringud, mis on kooskõlas 
territoriaalsete üleminekukavadega. 
Õiglase ülemineku territoriaalsed kavad 
peaksid olema osa programmidest (mida 
toetavad olenevalt asjaoludest kas ERF, 
ESF+, Ühtekuuluvusfond või JTF).

Or. it

Muudatusettepanek 107
Álvaro Amaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Õiglase ülemineku territoriaalsetes 
kavades tuleks kindlaks määrata kõige 
negatiivsemalt mõjutatud territooriumid, 
kuhu õiglase ülemineku fondi toetus tuleks 
koondada, ning kirjeldada konkreetseid 
meetmeid, mida tuleb võtta 
kliimaneutraalse majanduse saavutamiseks, 
eelkõige seoses fossiilkütuste tootmist või 
muid suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega tegevusi hõlmavate 
rajatiste ümberkorraldamise või 
sulgemisega. Need territooriumid peaksid 
vastama NUTS 3. tasandi piirkondadele 
või olema nende osad. Kavades tuleks 
üksikasjalikult kirjeldada nende 
territooriumide probleeme ja vajadusi ning 
määrata kindlaks vajalikud tegevused 
viisil, mis tagab kliimamuutustele 
vastupanuvõimelise ning 
kliimaneutraalsusele üleminekuga ja 

(15) Õiglase ülemineku territoriaalsetes 
kavades tuleks kindlaks määrata kõige 
negatiivsemalt mõjutatud territooriumid, 
kuhu õiglase ülemineku fondi toetus tuleks 
koondada, ning kirjeldada konkreetseid 
meetmeid, mida tuleb võtta 
kliimaneutraalse majanduse saavutamiseks, 
eelkõige seoses fossiilkütuste tootmist või 
muid suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega tegevusi hõlmavate 
rajatiste ümberkorraldamise või 
sulgemisega, kuid samas üleminekust 
mõjutatud territooriumidel töövõimaluste 
säilitamise ja laiendamisega, et vältida 
sotsiaalset tõrjutust, säilitades ja 
suurendades samas tööhõivevõimalusi 
mõjutatud territooriumidel, et vältida 
sotsiaalset tõrjutust. Need territooriumid 
peaksid vastama NUTS 3. tasandi 
piirkondadele või olema nende osad. 
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rohelise kokkuleppe eesmärkidega 
kokkusobiva majandustegevuse ühtse 
arengu. Õiglase ülemineku fondist peaksid 
rahalist toetust saama ainult need 
investeeringud, mis on kooskõlas 
üleminekukavadega. Õiglase ülemineku 
territoriaalsed kavad peaksid olema osa 
programmidest (mida toetavad olenevalt 
asjaoludest kas ERF, ESF+, 
Ühtekuuluvusfond või JTF), mille 
komisjon on heaks kiitnud.

Kavades tuleks üksikasjalikult kirjeldada 
nende territooriumide probleeme ja 
vajadusi ning määrata kindlaks vajalikud 
tegevused viisil, mis tagab 
kliimamuutustele vastupanuvõimelise ning 
kliimaneutraalsusele üleminekuga ja 
rohelise kokkuleppe eesmärkidega 
kokkusobiva majandustegevuse ühtse 
arengu. Õiglase ülemineku fondist peaksid 
rahalist toetust saama ainult need 
investeeringud, mis on kooskõlas 
üleminekukavadega. Õiglase ülemineku 
territoriaalsed kavad peaksid olema osa 
programmidest (mida toetavad olenevalt 
asjaoludest kas ERF, ESF+, 
Ühtekuuluvusfond või JTF), mille 
komisjon on heaks kiitnud.

Or. pt

Muudatusettepanek 108
Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Õiglase ülemineku territoriaalsetes 
kavades tuleks kindlaks määrata kõige 
negatiivsemalt mõjutatud territooriumid, 
kuhu õiglase ülemineku fondi toetus tuleks 
koondada, ning kirjeldada konkreetseid 
meetmeid, mida tuleb võtta 
kliimaneutraalse majanduse saavutamiseks, 
eelkõige seoses fossiilkütuste tootmist või 
muid suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega tegevusi hõlmavate 
rajatiste ümberkorraldamise või 
sulgemisega. Need territooriumid peaksid 
vastama NUTS 3. tasandi piirkondadele 
või olema nende osad. Kavades tuleks 
üksikasjalikult kirjeldada nende 
territooriumide probleeme ja vajadusi ning 
määrata kindlaks vajalikud tegevused 
viisil, mis tagab kliimamuutustele 
vastupanuvõimelise ning 

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

tegevused viisil, mis tagab 
kliimamuutustele vastupanuvõimelise ning 
kliimaneutraalsusele üleminekuga ja 
rohelise kokkuleppe eesmärkidega 
kokkusobiva majandustegevuse ühtse 
arengu. Õiglase ülemineku fondist peaksid 
rahalist toetust saama ainult need 
investeeringud, mis on kooskõlas 
üleminekukavadega. Õiglase ülemineku 
territoriaalsed kavad peaksid olema osa 
programmidest (mida toetavad olenevalt 
asjaoludest kas ERF, ESF+, 
Ühtekuuluvusfond või JTF), mille 
komisjon on heaks kiitnud.

Or. ro

Muudatusettepanek 109
Ivo Hristov

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Õiglase ülemineku territoriaalsetes 
kavades tuleks kindlaks määrata kõige 
negatiivsemalt mõjutatud territooriumid, 
kuhu õiglase ülemineku fondi toetus tuleks 
koondada, ning kirjeldada konkreetseid 
meetmeid, mida tuleb võtta 
kliimaneutraalse majanduse saavutamiseks, 
eelkõige seoses fossiilkütuste tootmist või 
muid suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega tegevusi hõlmavate 
rajatiste ümberkorraldamise või 
sulgemisega. Need territooriumid peaksid 
vastama NUTS 3. tasandi piirkondadele 
või olema nende osad. Kavades tuleks 
üksikasjalikult kirjeldada nende 
territooriumide probleeme ja vajadusi ning 
määrata kindlaks vajalikud tegevused 
viisil, mis tagab kliimamuutustele 
vastupanuvõimelise ning 
kliimaneutraalsusele üleminekuga ja 
rohelise kokkuleppe eesmärkidega 
kokkusobiva majandustegevuse ühtse 

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

arengu. Õiglase ülemineku fondist peaksid 
rahalist toetust saama ainult need 
investeeringud, mis on kooskõlas 
üleminekukavadega. Õiglase ülemineku 
territoriaalsed kavad tuleks esitada 
heakskiitmiseks komisjonile. 

Or. bg

Muudatusettepanek 110
Nicola Procaccini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

programmidest (mida toetab JTF), mille 
komisjon on heaks kiitnud.

Or. it

Selgitus

Õiglase ülemineku fondi kättesaadavus ei tohiks olla seotud ülekannetega teistest Euroopa 
Liidu fondidest.

Muudatusettepanek 111
Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

programmidest (mida toetavad olenevalt 
asjaoludest kas ERF, ESF+, 
Ühtekuuluvusfond või JTF), mille 
komisjon on heaks kiitnud.

Or. ro

Muudatusettepanek 112
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Carmen Avram, Estrella Durá Ferrandis, Sylwia Spurek, Miroslav Číž

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 113
Emmanouil Fragkos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Selleks et suurendada õiglase 
ülemineku fondi vahendite kasutamise 

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

tulemustele orienteeritust, peaks komisjonil 
kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega 
olema võimalik kohaldada 
finantskorrektsioone, kui õiglase 
ülemineku fondi erieesmärgi 
saavutamiseks seatud eesmärgid on suures 
ulatuses saavutamata. Õiglase ülemineku 
fond peaks pakkuma rahalist toetust 
riikide jõupingutustele kaotada 
liidusiseselt peamised erinevused ja 
vähendada piirkondlikku ebavõrdsust, 
pöörates erilist tähelepanu 
maapiirkondadele, kus sotsiaalne lõhe 
suureneb jätkuvalt, piirkondadele, mida 
tööstuslik üleminek mõjutab maa- ja 
linnapiirkondade erinevuste kaudu, ning 
piirkondadele, mis kannatavad tõsiste ja 
pidevate looduslikult või demograafiliselt 
ebasoodsate tingimuste tõttu ja mille 
rahvastikutihedus on väga madal, samuti 
saare-, piiriülestele ja mägipiirkondadele, 
mis kannatavad vaesuse ja majandusliku 
seisaku tõttu.

Or. en

Muudatusettepanek 114
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Jérémy Decerle, 
Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 115
Francesca Donato

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16a) Eriline tähelepanu ja toetus tuleks 
suunata maa- ja saarepiirkondadele ning 
äärealadele. Need piirkonnad peavad juba 
praegu tegelema üha suuremate 
sotsiaalsete ja majanduslike 
probleemidega, sealhulgas vananemine, 
noorte väljaränne ja üldine 
rahvastikukadu, madalama tasemega 
oskused ning vähemdigitaalne taristu ja 
ühenduvus, mis vähendab veelgi nende 
suutlikkust reageerida üleminekuprotsessi 
raskustele. Neil piirkondadel võiks samuti 
olla oluline roll taastuvenergiasse 
investeerimise võimaluste tagamisel, 
kaitstes samal ajal põllumajandusmaad. 
Seepärast tuleks territoriaalsetes kavades 
kaaluda ka võimalust hõlmata 
kindlaksmääratud territooriumidega 
külgnevad maapiirkonnad, mis on 
kõlblikud taastuvenergia tehnoloogia ja 
taristu kasutuselevõtuks.

Or. it

Muudatusettepanek 116
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Gilles Lebreton

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16a) Eriline tähelepanu ja toetus tuleks 
suunata maapiirkondadele, äärealadele ja 
äärepoolseimatele piirkondadele – need 
piirkonnad võitlevad juba praegu veelgi 
suuremate sotsiaalsete ja majanduslike 
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probleemidega, eelkõige väljaränne ja 
üldine rahvastikukadu, madalama 
tasemega oskused ning vähesed 
digitaalsed taristud ja halb ühenduvus, 
mis vähendab veelgi nende suutlikkust 
reageerida üleminekuprotsessi raskustele. 
Sellistel piirkondadel võiks samuti olla 
oluline roll investeeringute ligitõmbamisel 
taastuvenergia valdkonda, kaitstes samal 
ajal põllumajandusmaad.

Or. it

Muudatusettepanek 117
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Käeoleva määruse eesmärke, nimelt 
toetada territooriume, kus toimuvad 
majanduslikud ja sotsiaalsed muutused, et 
minna üle kliimaneutraalsele majandusele, 
ei suuda liikmesriigid üksi piisavalt 
saavutada. Selle peamised põhjused on 
ühelt poolt erinevused eri territooriumide 
arengutasemes ja mahajäämus kõige 
ebasoodsamates piirkondades, samuti 
liikmesriikide ja territooriumide rahaliste 
vahendite piiratus ning teiselt poolt vajadus 
ühtse rakendusraamistiku järele, mis 
hõlmaks mitut eelarve jagatud täitmise alla 
kuuluvat liidu fondi. Kuna neid eesmärke 
saab paremini saavutada liidu tasandil, 
võib liit võtta meetmeid kooskõlas 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 
sätestatud subsidiaarsuspõhimõttega. 
Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks vajalikust kaugemale,

(19) Käeoleva määruse eesmärke, nimelt 
toetada territooriume, kus toimuvad 
majanduslikud ja sotsiaalsed muutused, et 
minna üle kliimaneutraalsele majandusele, 
ei suuda liikmesriigid üksi piisavalt 
saavutada. Selle peamised põhjused on 
ühelt poolt erinevused eri territooriumide 
arengutasemes ja mahajäämus kõige 
ebasoodsamates piirkondades, samuti 
liikmesriikide ja territooriumide rahaliste 
vahendite piiratus ning teiselt poolt vajadus 
ühtse rakendusraamistiku järele, mis 
hõlmaks mitut eelarve jagatud täitmise alla 
kuuluvat liidu fondi.

Or. fr
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Muudatusettepanek 118
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato, Gilles Lebreton

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Käeoleva määruse eesmärke, nimelt 
toetada territooriume, kus toimuvad 
majanduslikud ja sotsiaalsed muutused, et 
minna üle kliimaneutraalsele majandusele, 
ei suuda liikmesriigid üksi piisavalt 
saavutada. Selle peamised põhjused on 
ühelt poolt erinevused eri territooriumide 
arengutasemes ja mahajäämus kõige 
ebasoodsamates piirkondades, samuti 
liikmesriikide ja territooriumide rahaliste 
vahendite piiratus ning teiselt poolt vajadus 
ühtse rakendusraamistiku järele, mis 
hõlmaks mitut eelarve jagatud täitmise alla 
kuuluvat liidu fondi. Kuna neid eesmärke 
saab paremini saavutada liidu tasandil, 
võib liit võtta meetmeid kooskõlas 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 
sätestatud subsidiaarsuspõhimõttega. 
Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev määrus nimetatud 
eesmärkide saavutamiseks vajalikust 
kaugemale,

(19) Käeoleva määruse eesmärke, nimelt 
toetada territooriume, kus toimuvad 
majanduslikud ja sotsiaalsed muutused, et 
minna üle kliimaneutraalsele majandusele, 
ei suuda liikmesriigid üksi piisavalt 
saavutada. Selle peamised põhjused on 
ühelt poolt erinevused eri territooriumide 
arengutasemes ja mahajäämus kõige 
ebasoodsamates piirkondades, samuti 
liikmesriikide ja territooriumide rahaliste 
vahendite piiratus ning teiselt poolt vajadus 
ühtse rakendusraamistiku järele, mis 
hõlmaks mitut eelarve jagatud täitmise alla 
kuuluvat liidu fondi.

Or. it

Muudatusettepanek 119
Michal Wiezik, Michaela Šojdrová

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19a) Kooskõlas rohelise kokkuleppe 
kohustusega, et kõik liidu 
poliitikavaldkonnad peaksid aitama kaasa 
Euroopa loodusvarade säilitamisele ja 
taastamisele, on käesolevas määruses 
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esitatud lõplik loetelu toetuse saamise 
tingimustele mittevastava tegevuse liikide 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 120
Pär Holmgren
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Käesoleva määrusega asutatakse 
õiglase ülemineku fond, et toetada 
inimrühmi ja territooriume, mis vajavad 
täiendavat tuge üleminekul täielikult 
taastuvatel energiaallikatel põhinevale, 
ressursi- ja energiatõhusale ning 
kliimaneutraalsele majandusele liidus 
hiljemalt 2050. aastaks, ning selleks, et 
pöörata katsumused võimalusteks, 
eelkõige uute, korralike ja kestlike 
keskkonnahoidlike töökohtade loomise 
ning töötajate oskuste täiendamise ja 
ümberõppe, hariduse ja koolituse kaudu, 
ning selleks, et edendada uut 
majandusmudelit, mis toimib Maa 
piiratud loodusvarade tingimustes.

Or. en

Muudatusettepanek 121
Michal Wiezik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega asutatakse 
õiglase ülemineku fond, et toetada 
territooriume, mis seisavad silmitsi tõsiste 

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

sotsiaal-majanduslike probleemidega, mis 
on seotud 2050. aastaks liidu 
kliimaneutraalsele majandusele ülemineku 
protsessiga selliselt, et see ei ohusta 
keskkonnaeesmärke ja kaitseb 
ammenduvaid loodusvarasid.

Or. en

Muudatusettepanek 122
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Käesoleva määrusega asutatakse 
õiglase ülemineku fond, et toetada 
territooriume 2050. aastaks liidu 
kliimaneutraalsele majandusele ülemineku 
protsessis.

Or. it

Muudatusettepanek 123
Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. ro



PE650.653v01-00 86/154 AM\1204336ET.docx

ET

Muudatusettepanek 124
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Jérémy Decerle, 
Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Käesoleva määrusega asutatakse 
õiglase ülemineku fond, et toetada 
territooriume, mis seisavad silmitsi tõsiste 
sotsiaal-majanduslike probleemidega 
üleminekul kliimaneutraalsele ja 
ringmajandusele liidus 2050. aastaks.

Or. en

Muudatusettepanek 125
Michal Wiezik, Michaela Šojdrová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Määruse (EL) [uus ühissätete määrus] 
artikli [4 lõike 1] teise lõigu kohaselt aitab 
õiglase ülemineku fond kaasa ühtsele 
erieesmärgile võimaldada piirkondadel ja 
inimestel tegeleda kliimaneutraalsele 
majandusele ülemineku sotsiaalsete ja 
majanduslike mõjudega, aidates samal 
ajal kaasa Euroopa loodusvarade 
säilimisele ja hoides ära 
keskkonnaseisundi halvenemise.

Or. en

Muudatusettepanek 126
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez 
Lázara
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kooskõlas määruse (EL) [uus ühissätete 
määrus] artikli [4 lõike 1] teise lõiguga 
aitab õiglase ülemineku fond kaasa ühtsele 
erieesmärgile „võimaldada piirkondadel, 
inimestel ja ettevõtetel tegeleda 
kliimaneutraalsele ja ringmajandusele 
ülemineku sotsiaalsete, majanduslike ja 
keskkonnamõjudega“.

Or. en

Selgitus

Oluline on selgitada, et õiglase ülemineku eesmärkide saavutamisel on oluline roll kõigil 
toiduainete tarneahela osalejatel ja ettevõtetel.

Muudatusettepanek 127
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 128
Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. ro

Muudatusettepanek 129
Pär Holmgren
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Õiglase ülemineku fond toetab 
tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärki kõigis 
liikmesriikides, austades ja toetades 
Euroopa rohelise kokkuleppe 
üldeesmärke, eelkõige kogu liidu 
kliimaneutraalsuse eesmärki, mis on 
sätestatud määruses (EL) 2020/... 
(Euroopa kliimaseadus), et tegeleda 
kliima- ja keskkonnaprobleemidega, 
tagades samal ajal õiglase ülemineku, kus 
kedagi ei jäeta kõrvale.

Or. en

Muudatusettepanek 130
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi raames on 
eelarveliste kulukohustuste täitmiseks 
ajavahemikul 2021–2027 ette nähtud 7,5 
miljardit eurot (2018. aasta hindades) 
õiglase ülemineku fondi vahendeid, mida 
võib suurendada vastavalt vajadusele liidu 
eelarvest eraldatud lisavahenditega ja 
muude vahenditega kooskõlas kohaldatava 
alusaktiga. Õiglase ülemineku fond ei 
tohiks toimida muude mitmeaastases 
finantsraamistikus ette nähtud fondide 
eraldiste arvelt, sealhulgas vahendid ÜPP 
ja programmi „Euroopa horisont“ 
toetamiseks.

Or. it

Muudatusettepanek 131
Anne Sander

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi raames on 
eelarveliste kulukohustuste täitmiseks 
ajavahemikul 2021–2027 ette nähtud 7,5 
miljardit eurot (2018. aasta hindades) 
õiglase ülemineku fondi vahendeid, mida 
võib suurendada vastavalt vajadusele liidu 
eelarvest eraldatud lisavahenditega ja 
muude vahenditega kooskõlas kohaldatava 
alusaktiga. Õiglase ülemineku fondi 
koguvahendid on lisavahendid, neid ei 
tohi mingil juhul eraldada muudesse 
mitmeaastase finantsraamistiku 
fondidesse suunatavate vahendite arvelt.

Or. fr
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Muudatusettepanek 132
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi raames on 
eelarveliste kulukohustuste täitmiseks 
ajavahemikul 2021–2027 ette nähtud 7,5 
miljardit eurot (2018. aasta hindades) 
õiglase ülemineku fondi vahendeid, mida 
võib suurendada vastavalt vajadusele liidu 
eelarvest eraldatud lisavahenditega ja 
muude vahenditega kooskõlas kohaldatava 
alusaktiga. Õiglase ülemineku fondi 
rahastamine ei tohi toimuda teistele 
mitmeaastase finantsraamistiku fondidele 
eraldatud vahendite arvelt, nagu ÜPPsse 
suunatavad vahendid.

Or. fr

Muudatusettepanek 133
Francesca Donato

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi raames on 
eelarveliste kulukohustuste täitmiseks 
ajavahemikul 2021–2027 täiendavalt ette 
nähtud 7,5 miljardit eurot (2018. aasta 
hindades) õiglase ülemineku fondi 
vahendeid. Õiglase ülemineku fondi 
rahastamine ei tohi toimuda teistele 
mitmeaastase finantsraamistiku fondidele 
eraldatud vahendite arvelt.

Or. it
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Muudatusettepanek 134
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez 
Lázara, Asger Christensen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi raames on 
eelarveliste kulukohustuste täitmiseks 
ajavahemikul 2021–2027 ette nähtud 18,75 
miljardit eurot (2018. aasta hindades) 
õiglase ülemineku fondi vahendeid, mida 
võib suurendada liidu eelarvest eraldatud 
lisavahenditega ja muude vahenditega 
kooskõlas kohaldatava alusaktiga.

Or. en

Muudatusettepanek 135
Emmanouil Fragkos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Õiglase ülemineku fondi loomisel ei tohi 
kahjustada muid valdkondi, eelkõige liidu 
struktuurseid poliitikavaldkondi 
(ühtekuuluvuspoliitika ja ÜPP).

Or. en

Muudatusettepanek 136
Clara Aguilera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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3. Komisjon võtab rakendusaktiga 
vastu otsuse, milles sätestatakse vahendite 
iga-aastane jaotus, sh kõigi lõikes 2 
osutatud täiendavate vahendite jaotus 
liikmesriikide vahel vastavalt I lisas 
sätestatud metoodikale.

3. Komisjon võtab delegeeritud 
õigusaktiga vastu otsuse, milles 
sätestatakse vahendite iga-aastane jaotus, 
sh kõigi lõikes 2 osutatud täiendavate 
vahendite jaotus liikmesriikide vahel 
vastavalt I lisas sätestatud metoodikale.

Or. es

Muudatusettepanek 137
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Jérémy Decerle, 
Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen, Irène Tolleret

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a. Juurdepääs õiglase ülemineku 
fondile peab sõltuma sellest, kas 
liikmesriik on võtnud kohustuse 
saavutada kliimaneutraalsus 
2050. aastaks.

Or. en

Muudatusettepanek 138
Nicola Procaccini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. it
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Selgitus

Õiglase ülemineku fondi kättesaadavus ei tohiks olla seotud ülekannetega teistest Euroopa 
Liidu fondidest.

Muudatusettepanek 139
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato, Gilles Lebreton

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 140
Ivo Hristov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. bg

Muudatusettepanek 141
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Anne Sander

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Õiglase ülemineku fondist 
toetatakse üksnes tegevusi, mis on otseselt 
seotud artiklis 2 sätestatud erieesmärgiga, 
ja mis aitavad kaasa artikli 7 kohaselt 
kehtestatud õiglase ülemineku 
territoriaalsete kavade rakendamisele. 
Õiglase ülemineku fondist toetatavad 
tegevused peavad täiendama ja mitte 
asendama toiminguid, mida on juba 
võimalik samal asjaomasel territooriumil 
ESF+-i ja ERFi kaudu toetada.

Or. fr

Muudatusettepanek 142
Bronis Ropė

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Rahastatavate kõige rohkem mõjutatud territooriumide tegelikud vajadused ja raskused 
selguvad alles pärast kõikhõlmava analüüsi valmimist. Seepärast on oluline, et tegevuste 
loetelu ei oleks ammendav.

Muudatusettepanek 143
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Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Asger 
Christensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 144
Emmanouil Fragkos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Õiglase ülemineku fondi 
erieesmärgid ei tohi kattuda liidu muude 
fondide eesmärkidega. Õiglase ülemineku 
fondi loomine, mille puhul ühendatakse 
olemasolevate fondide eesmärgid, ei tohi 
tekitada halduslikku ega menetluslikku 
segadust või killustatust.

Or. en

Muudatusettepanek 145
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tulusad investeeringud VKEdesse, 
sealhulgas idufirmadesse, mis toovad kaasa 

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

majanduse mitmekesistamise ja 
ümberkorraldamise; põllumajanduslike 
majapidamiste rajamine või säilitamine, 
eelkõige mägi-, maa- või äärepoolseimates 
piirkondades;

Or. fr

Muudatusettepanek 146
Pär Holmgren
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) tulusad investeeringud VKEdesse, 
sealhulgas idufirmadesse, mis on 
keskendunud tegevusaladele, mis on 
määratletud keskkonnasäästlikena 
määruse (EL) 2020/... [taksonoomia 
määrus] kohaselt;

Or. en

Muudatusettepanek 147
Eugenia Rodríguez Palop

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 148
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Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Ivo Hristov, Carmen Avram, Estrella Durá Ferrandis, Sylwia Spurek, 
Miroslav Číž

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 149
Daniel Buda

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. ro

Muudatusettepanek 150
Eugenia Rodríguez Palop

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) investeeringud uute ettevõtete 
loomisse, sealhulgas 
ettevõtlusinkubaatorite ja 
konsultatsiooniteenuste kaudu;

b) investeeringud uute kestlikule 
arengule ülemineku jaoks oluliste 
ettevõtete loomisse, sealhulgas 
ettevõtlusinkubaatorite ja 
konsultatsiooniteenuste kaudu;
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Or. en

Muudatusettepanek 151
Daniel Buda

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) investeeringud uute ettevõtete 
loomisse, sealhulgas 
ettevõtlusinkubaatorite ja 
konsultatsiooniteenuste kaudu;

b) investeeringud tulevikku suunatud 
kestlikes sektorites uute ettevõtete 
loomisse, olemasolevate ettevõtete 
mitmekesistamisse ja arendamisse, 
sealhulgas ettevõtlusinkubaatorite ja 
konsultatsiooniteenuste kaudu;

Or. ro

Muudatusettepanek 152
Mairead McGuinness

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) investeeringud uute ettevõtete 
loomisse, sealhulgas 
ettevõtlusinkubaatorite ja 
konsultatsiooniteenuste kaudu;

b) investeeringud uute kestlike ja 
keskkonnasäästlike ettevõtete loomisse, 
sealhulgas ettevõtlusinkubaatorite ja 
konsultatsiooniteenuste kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 153
Simone Schmiedtbauer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) investeeringud teadus- ja 
innovatsioonitegevusse ning 

c) investeeringud teadus- ja 
innovatsioonitegevusse ning 
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kõrgtehnoloogiale ülemineku edendamine; kõrgtehnoloogiale ülemineku edendamine, 
sealhulgas ka piirkondades, mis piirnevad 
asjaomaste piirkondadega, kui seda 
nõuetekohaselt põhjendatakse;

Or. de

Muudatusettepanek 154
Emmanouil Fragkos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

c) investeeringud teadus- ja 
innovatsioonitegevusse ning 
kõrgtehnoloogiale ülemineku edendamine 
ja sellele tehnoloogiale juurdepääsu, selle 
kasutamise ja kvaliteedi parandamine;

Or. en

Muudatusettepanek 155
Daniel Buda

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

c) investeeringud teadus- ja 
innovatsioonitegevusse ning tehnoloogiale 
ülemineku ja tehnoloogiale juurdepääsu 
lihtsustamise edendamine;

Or. ro

Muudatusettepanek 156
Eugenia Rodríguez Palop

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

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 157
Emmanouil Fragkos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ca) investeeringud teadus- ja 
innovatsioonitegevusse, et edendada 
Euroopa energiasõltumatust;

Or. en

Muudatusettepanek 158
Francesca Donato

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

d) investeeringud taskukohase teede- 
ja raudteevõrgu, kui see puudub, 
veevõrgu, kui see on aegunud, ebatõhus 
või ebapiisav ja et tagada vee raiskamise 
lõpetamine, ning puhta energia 
tehnoloogia ja taristu kasutuselevõttu, 
kasvuhoonegaaside heite vähendamisse, 
energiatõhususse ja taastuvenergiasse, 
sealhulgas kindlaksmääratud 
territooriumidega külgnevates 
maapiirkondades, kui see on 
nõuetekohaselt põhjendatud;

Or. it
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Muudatusettepanek 159
Clara Aguilera

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 160
Manolis Kefalogiannis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 161
Michal Wiezik, Michaela Šojdrová

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

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

d) investeeringud taskukohase puhta 
energia tehnoloogia ja taristu 
kasutuselevõttu, kasvuhoonegaaside heite 
vähendamisse, energiatõhususse ja 
taastuvenergiasse, mille tulemusel 
süsinikuhulk lühema aja jooksul väheneb, 
või nende kombinatsioon;

Or. en

Selgitus

Süsiniku tagastusaeg on näiteks tuule ja päikese puhul vahemikus mõnest kuust kuni mõne 
aastani (Marimuthu ja Kirubakaran, 2013), erinevalt metsa bioenergiast, mille puhul see jääb 
vahemikku mõnest aastast kümnete aastateni (isegi sajanditeni). Seepärast ei ole mitte igat 
liiki taastuv energia rohelise kokkuleppe mõttes olulise tähtsusega ja seega ei peaks ka kõik 
taastuva energia liigid olema õiglase ülemineku fondi toetuse saamiseks kõlblikud, vaid 
sobivad üksnes need, mis saavutavad tulemuse piiratud tegevusaja jooksul.

Muudatusettepanek 162
Mairead McGuinness

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 163
Bronis Ropė

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

energia tehnoloogia ja taristu 
kasutuselevõttu, puhtasse ühistransporti, 
kasvuhoonegaaside heite vähendamisse, 
energiatõhususse ja taastuvenergiasse;

Or. en

Selgitus

Puhas ühistransport on 100 % kliimasõbralik investeering 2021.–2027. aastat käsitleva 
ühissätete määruse I lisa kohaselt ning aitab märkimisväärselt kaasa kohaliku majanduse 
üleminekule kliimasõbralikuks majanduseks. Puhta ühistranspordi rahastamine aitaks hästi 
edendada kohaliku tööjõu kliimasõbralikku liikumist. See võib aidata luua ka rohkem 
võimalusi töö leidmiseks või ümberõppes või oskuste täiendamises osalemiseks.

Muudatusettepanek 164
Eugenia Rodríguez Palop

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 165
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez 
Lázara, Asger Christensen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 166
Anne Sander

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) investeeringud digitaliseerimisse ja 
digitaalsesse ühenduvusse;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 167
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) investeeringud digitaliseerimisse ja 
digitaalsesse ühenduvusse;

e) investeeringud digitaliseerimisse ja 
digitaalsesse ühenduvusse, eelkõige 
stabiilse ja tõhusalt toimiva digitaalvõrgu 
kasutuselevõtuks maa-, mägi- ja 
äärepoolseimates piirkondades;

Or. fr

Muudatusettepanek 168
Manolis Kefalogiannis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) investeeringud digitaliseerimisse ja 
digitaalsesse ühenduvusse;

e) investeeringud digitaliseerimisse ja 
digitaalsesse ühenduvusse, eelkõige 
lairibaühenduse kasutuselevõttu 
maapiirkondades ja äärealadel digitaalses 



AM\1204336ET.docx 105/154 PE650.653v01-00

ET

ja täppispõllumajanduses;

Or. en

Muudatusettepanek 169
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Gilles Lebreton

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) investeeringud digitaliseerimisse ja 
digitaalsesse ühenduvusse;

e) investeeringud digitaliseerimisse ja 
digitaalsesse ühenduvusse, eelkõige 
lairibaühenduse kasutuselevõtuks maa-, 
kõrvalistes ja äärepoolseimates 
piirkondades;

Or. it

Muudatusettepanek 170
Emmanouil Fragkos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) investeeringud digitaliseerimisse ja 
digitaalsesse ühenduvusse;

e) investeeringud digitaliseerimisse ja 
digitaalsesse ühenduvusse, kasutades ära 
digitaliseerimise eeliseid kodanike, 
ettevõtete, avalike teenuste osutajate ja 
valitsuste jaoks;

Or. en

Muudatusettepanek 171
Francesca Donato

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

e) investeeringud digitaliseerimisse ja 
digitaalsesse ühenduvusse;

e) investeeringud digitaliseerimisse ja 
digitaalsesse ühenduvusse, eelkõige 
lairibaühenduse kasutuselevõtuks maa- ja 
saarepiirkondades ning äärealadel;

Or. it

Muudatusettepanek 172
Emmanouil Fragkos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) investeeringud digitaliseerimisse ja 
digitaalsesse ühenduvusse;

e) investeeringud digitaliseerimisse ja 
digitaalsesse ühenduvusse, eelkõige 
lairibaühenduse kasutuselevõttu 
äärealadel ja maapiirkondades;

Or. en

Muudatusettepanek 173
Mairead McGuinness

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) investeeringud digitaliseerimisse ja 
digitaalsesse ühenduvusse;

e) investeeringud digitaliseerimisse ja 
digitaalsesse ühenduvusse, eelkõige 
kiiresse lairibaühendusse 
maapiirkondades;

Or. en

Muudatusettepanek 174
Daniel Buda

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) investeeringud digitaliseerimisse ja 
digitaalsesse ühenduvusse;

e) investeeringud digitaliseerimisse, 
digitaalsesse ühenduvusse ja kiire 
internetiühenduse taristusse;

Or. ro

Muudatusettepanek 175
Clara Aguilera

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) investeeringud digitaliseerimisse ja 
digitaalsesse ühenduvusse;

e) investeeringud digitaliseerimisse ja 
digitaalsesse ühenduvusse, sealhulgas 
täppispõllumajandusse;

Or. es

Muudatusettepanek 176
Álvaro Amaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 2 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) investeeringud digitaliseerimisse ja 
digitaalsesse ühenduvusse;

e) investeeringud digitaliseerimisse ja 
digitaalsesse ühenduvusse, sealhulgas 
põllumajandustööstuses;

Or. pt

Muudatusettepanek 177
Emmanouil Fragkos

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

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

f) investeeringud asjaomaste kohtade 
taastamisse ja saastest puhastamisse, 
maapinna korrastamisse ja otstarbe 
muutmist käsitlevatesse projektidesse, et 
parandada linnakeskkonda, taaselavdada 
linnu, taastada ja saastest puhastada 
mahajäetud tööstusalasid, vähendada 
õhu-, vee- ja pinnasesaastet ning müra- ja 
valgusreostust ning jäätmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 178
Eugenia Rodríguez Palop

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

f) investeeringud asjaomaste kohtade 
taastamisse ja saastest puhastamisse, 
maapinna korrastamisse ja otstarbe 
muutmist käsitlevatesse projektidesse, 
seades esikohale neid, mis on 
keskendunud põllumajandus- või 
metsandustegevusele agroökoloogia ja 
kestlikkuse kontseptsiooni kohaselt;

Or. en

Muudatusettepanek 179
Michal Wiezik

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) investeeringud asjaomaste kohtade 
taastamisse ja saastest puhastamisse, 
maapinna korrastamisse ja otstarbe 

f) investeeringud asjaomaste kohtade 
taastamisse ja saastest puhastamisse, 
maapinna korrastamisse ja otstarbe 
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muutmist käsitlevatesse projektidesse; muutmist käsitlevatesse projektidesse, 
mille puhul ei olnud ettevõtjale antud 
kaevandamistegevuse loa eeltingimus 
koha taastamine;

Or. en

Muudatusettepanek 180
Álvaro Amaro

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

f) investeeringud asjaomaste kohtade 
taastamisse ja saastest puhastamisse, 
maapinna korrastamisse ja otstarbe 
muutmist käsitlevatesse projektidesse, 
eelkõige seoses nende taaskasutamisega 
metsastamiseks või toiduainete 
tootmiseks;

Or. pt

Muudatusettepanek 181
Pär Holmgren
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

f) investeeringud asjaomaste kohtade 
taastamisse ja saastest puhastamisse, 
maapinna korrastamisse ja otstarbe 
muutmist käsitlevatesse projektidesse, 
tagades samal ajal „saastaja maksab“ 
põhimõtte nõuetekohase järgimise;

Or. en
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Muudatusettepanek 182
Manolis Kefalogiannis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

f) investeeringud asjaomaste kohtade 
taastamisse ja saastest puhastamisse, 
maapinna korrastamisse ja otstarbe 
muutmist käsitlevatesse projektidesse, 
tagades samal ajal „saastaja maksab“ 
põhimõtte nõuetekohase järgimise;

Or. en

Muudatusettepanek 183
Daniel Buda

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. ro

Muudatusettepanek 184
Mairead McGuinness

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 185
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

fa) investeeringud uuenduslikesse 
tavadesse maakasutuses ja 
põllumajanduses, aidates kaasa liidu 
põllumajandussektori süsinikujalajälje 
vähendamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 186
Emmanouil Fragkos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

fa) investeeringud teadus- ja 
innovatsioonitegevusse, et parandada 
bioloogilist mitmekesisust ja rohelist 
taristut linna- ja maakeskkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 187
Daniel Buda

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

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

g) investeeringud ringmajanduse 
edendamisse jäätmete vähendamise, 
sealhulgas jäätmetekke vältimise, 
ressursitõhususe, korduskasutamise, 
parandamise ja ringlussevõtu kaudu, ning 
asjaomaste piirkondade toiduainete 
tarneahelasse;

Or. ro

Muudatusettepanek 188
Daniel Buda

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

g) investeeringud ringmajanduse 
edendamisse jäätmete vähendamise, 
sealhulgas jäätmetekke vältimise, 
ressursside tõhusa ja vastutustundliku 
kasutamise, korduskasutamise, 
parandamise ja ringlussevõtu kaudu;

Or. ro

Muudatusettepanek 189
Michal Wiezik

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 190
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ga) investeeringud uuenduslikesse 
projektidesse, millega arendatakse 
tavasid, mis edendavad põllumajanduses 
laiemalt süsinikuneutraalsust;

Or. en

Muudatusettepanek 191
Eugenia Rodríguez Palop

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) töötajate oskuste täiendamine ja 
ümberõpe;

h) töötajate oskuste täiendamine ja 
ümberõpe keskkonnasäästlikule 
majandusele üleminekul, sealhulgas 
agroökoloogia valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 192
Ivo Hristov

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) töötajate oskuste täiendamine ja 
ümberõpe;

h) otseselt või kaudselt mõjutatud 
töötajate ja tööotsijate oskuste täiendamine 
ja ümberõpe;
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Or. bg

Muudatusettepanek 193
Manolis Kefalogiannis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) töötajate oskuste täiendamine ja 
ümberõpe;

h) töötajate ja tööotsijate oskuste 
täiendamine ja ümberõpe;

Or. en

Muudatusettepanek 194
Daniel Buda

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ha) tööturule naasmise toetamiseks 
vajaliku sotsiaalse taristu arendamine 
sotsiaalse kaasatuse, hariduse ja koolituse 
ning aktiivsena vananemise programmide 
kaudu;

Or. ro

Muudatusettepanek 195
Francesca Donato

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ha) investeeringud kütteostuvõimetuse 
vastu võitlemise ja jäätmetest energia 
tootmise projektidesse;
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Or. it

Muudatusettepanek 196
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ha) investeeringud 
ringbiomajandusse;

Or. en

Muudatusettepanek 197
Daniel Buda, Dan-Ștefan Motreanu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

hb) põhitöötajate asjakohane kaitse 
kriisist mõjutatud majandussektorites;

Or. ro

Muudatusettepanek 198
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez 
Lázara

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) tööotsijatele tööotsingualase abi 
pakkumine;

i) tööotsijatele tööotsingualase abi 
pakkumine ja nende nõustamine;

Or. en
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Muudatusettepanek 199
Pär Holmgren
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) tööotsijate aktiivne kaasamine; j) tööotsijate aktiivne kaasamine, 
tagades võrdse juurdepääsu ning 
edendades ja tagades soolise 
võrdõiguslikkuse;

Or. en

Muudatusettepanek 200
Daniel Buda

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) tööotsijate aktiivne kaasamine; j) tööotsijate aktiivne kaasamine ja 
uutesse tööhõive valdkondadesse 
ümbersuunamise programmid;

Or. ro

Muudatusettepanek 201
Clara Aguilera

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) tööotsijate aktiivne kaasamine; j) tööotsijate, eelkõige naiste ja 
noorte aktiivne kaasamine;

Or. es
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Muudatusettepanek 202
Mairead McGuinness

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) tööotsijate aktiivne kaasamine; j) tööotsijate aktiivne kaasamine, 
rõhutades soolist võrdõiguslikkust;

Or. en

Muudatusettepanek 203
Daniel Buda

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ja) investeeringud, mis aitavad 
vähendada üleminekust mõjutatud 
piirkondade ja maapiirkondade 
rahvastikukadu;

Or. ro

Muudatusettepanek 204
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Carmen Avram, Estrella Durá Ferrandis, Sylwia Spurek, Miroslav Číž

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ja) üldist huvi pakkuvate 
sotsiaalteenuste loomine ja arendamine;

Or. en
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Muudatusettepanek 205
Mairead McGuinness

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 206
Emmanouil Fragkos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ka) riiklikud turusekkumismeetmed, et 
tegeleda keeruliste turuolukordadega 
puhta energia kasutamisel, eelkõige 
väikese rahvaarvuga maapiirkondades, 
mis ei ole äriplaanide ja 
erainvesteeringute jaoks piisavalt 
ligitõmbavad;

Or. en

Muudatusettepanek 207
Bronis Ropė

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ka) muud vajalikud tegevused, millele 
on osutatud õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades, mille on 
komisjon kooskõlas artikliga 7 heaks 
kiitnud.

Or. en
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Selgitus

Paremini suunatud ja väljatöötatud tegevused toimiksid õiglase ülemineku fondi nime all 
paremini. Muude vajalike tegevuste, millele on osutatud õiglase ülemineku territoriaalsetes 
kavades, kavandatud lisamine kohaldamisalasse oleks mõistlik, sest komisjon võtab arvesse 
õiglase ülemineku territoriaalsetes kavades heakskiidetud hinnangut ülemineku raskuste 
kohta, millega puutuvad kokku kõige rohkem negatiivselt mõjutatud territooriumid.

Muudatusettepanek 208
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Carmen Avram, Estrella Durá Ferrandis, Sylwia Spurek, Miroslav Číž

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ka) tööjõu kohta andmete kogumise, 
ühtlustamise ja levitamise suutlikkuse 
suurendamine.

Or. en

Muudatusettepanek 209
Eugenia Rodríguez Palop

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Lisaks võib õiglase ülemineku fondist 
toetada ELi toimimise lepingu artikli 107 
lõike 3 punktide a ja c kohaselt 
eritoetuspiirkondadena määratletud 
piirkondades tulusaid investeeringuid 
muudesse ettevõtetesse kui VKEd, 
tingimusel et sellised investeeringud on 
heaks kiidetud osana õiglase ülemineku 
territoriaalsest kavast, mis põhineb artikli 7 
lõike 2 punktiga h nõutaval teabel. Sellised 
investeeringud on toetuskõlblikud üksnes 
juhul, kui need on vajalikud õiglase 
ülemineku territoriaalse kava 
rakendamiseks, need on kestlikud ja ei 
suurenda ega säilita sõltuvust 
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fossiilkütustest ega too kaasa biomassi 
mittekestlikku kasutust või toiduks 
kasutatavate põllukultuuride kasutust 
energia tootmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 210
Emmanouil Fragkos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 211
Pär Holmgren
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

toetada ELi toimimise lepingu artikli 107 
lõike 3 punktide a ja c kohaselt ning 
kooskõlas liidu riigiabi eeskirjadega, mis 
on sätestatud ELi toimimise lepingu 
artiklites 107 ja 108, 
eritoetuspiirkondadena määratletud 
piirkondades tulusaid investeeringuid 
muudesse ettevõtetesse kui VKEd, 
tingimusel et sellised investeeringud on 
heaks kiidetud osana õiglase ülemineku 
territoriaalsest kavast, mis põhineb artikli 7 
lõike 2 punktiga h nõutaval teabel. Sellised 
investeeringud on toetuskõlblikud üksnes 
juhul, kui need on vajalikud õiglase 
ülemineku territoriaalse kava 
rakendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 212
Michal Wiezik

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Kui ettevõte ei ole VKE, siis võib see näidata märkimisväärset tegevusmahtu ja 
märkimisväärset kogust kasutatud kütust, kuid võib sama hästi tähendada ka vajadust 
esmatootmisest saadud kütuseliigi järele, mis ei ole jätkusuutlik ringmajanduse ja 
kaskaadkasutuse põhimõtte kohaselt. Seepärast on lisatud nimetatud kaitsemeede.

Muudatusettepanek 213
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üldiselt võib õiglase ülemineku fondist 
rahastada kõiki riiklikke algatusi, mis 
sisalduvad riigi territoriaalses 
üleminekukavas ja on ette nähtud riigi 
raskustes territooriumide arengu 
toetamiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 214
Eugenia Rodríguez Palop

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Õiglase ülemineku fond võib toetada ka 
investeeringuid, mis on suunatud 
põllumajandustootjatele ja väikestele 
maaettevõtjatele, kes keskenduvad 
säästvale põllumajandus- ja 
metsandustegevusele.

Or. en

Muudatusettepanek 215
Michal Wiezik
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Õiglase ülemineku fondist võib toetada ka 
investeeringuid, mille eesmärk on 
saavutada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2003/87/EÜ I lisas loetletud 
tegevustest tuleneva kasvuhoonegaaside 
heite vähendamine, tingimusel et sellised 
investeeringud on heaks kiidetud osana 
õiglase ülemineku territoriaalse kavast, mis 
põhineb artikli 7 lõike 2 punktiga i 
nõutaval teabel. Sellised investeeringud on 
toetuskõlblikud üksnes juhul, kui need on 
vajalikud õiglase ülemineku territoriaalse 
kava rakendamiseks.

Õiglase ülemineku fondist võib toetada ka 
investeeringuid, mille eesmärk on 
saavutada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2003/87/EÜ I lisas loetletud 
tegevustest tuleneva kasvuhoonegaaside 
heite vähendamine, tingimusel et sellised 
investeeringud on heaks kiidetud osana 
õiglase ülemineku territoriaalse kavast, mis 
põhineb artikli 7 lõike 2 punktiga i 
nõutaval teabel. Sellised investeeringud on 
toetuskõlblikud üksnes juhul, kui need on 
vajalikud õiglase ülemineku territoriaalse 
kava rakendamiseks. Need investeeringud 
ei tohi hõlmata elektrijaamu, mille puhul 
asendatakse süsi biomassiga.

Or. en

Muudatusettepanek 216
Ivo Hristov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Õiglase ülemineku fondist võib toetada ka 
investeeringuid, mille eesmärk on 
saavutada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2003/87/EÜ I lisas loetletud 
tegevustest tuleneva kasvuhoonegaaside 
heite vähendamine, tingimusel et sellised 
investeeringud on heaks kiidetud osana 
õiglase ülemineku territoriaalse kavast, mis 
põhineb artikli 7 lõike 2 punktiga i 
nõutaval teabel. Sellised investeeringud on 
toetuskõlblikud üksnes juhul, kui need on 
vajalikud õiglase ülemineku territoriaalse 
kava rakendamiseks.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. bg
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Muudatusettepanek 217
Emmanouil Fragkos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Õiglase ülemineku fond 
garanteerib sissetuleku stabiilsuse, 
suurendades kõrvalejäetud kogukondade 
ja ebasoodsas olukorras olevate rühmade, 
sealhulgas nende, kes töötavad eraldatud 
maapiirkondades, näiteks 
põllumajandustootjad ja kalurid, sotsiaal-
majanduslikku integreerimist.

Or. en

Muudatusettepanek 218
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 välja jäetud
Toetuse kohaldamisalast väljajätmine

Õiglase ülemineku fondist ei toetata:
a) tuumajaamade tegevuse lõpetamist või 
nende rajamist;
b) tubaka ja tubakatoodete valmistamist, 
töötlemist ega turustamist;
c) komisjoni määruse (EL) nr 651/201416 
artikli 2 punktis 18 määratletud raskustes 
olevaid ettevõtjaid;
d) investeeringuid fossiilkütuste tootmisse, 
töötlemisse, jaotusse, ladustamisse või 
põlemisse;
e) investeeringuid lairibataristusse 
piirkondades, kus on vähemalt kaks 
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samaväärse kategooria lairibavõrku.
_________________
16 Komisjoni 17. juuni 2014. aasta 
määrus (EL) nr 651/2014 aluslepingu 
artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, 
millega teatavat liiki abi tunnistatakse 
siseturuga kokkusobivaks (ELT L 187, 
26.6.2014, lk 1).

Or. fr

Muudatusettepanek 219
Ivo Hristov

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tuumajaamade tegevuse lõpetamist 
või nende rajamist;

a) tuumajaamade tegevuse lõpetamist 
või nende rajamist, mis ei ole veel alanud;

Or. bg

Muudatusettepanek 220
Michal Wiezik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

aa) elektrijaamades söe asendamist 
biomassiga;

Or. en

Muudatusettepanek 221
Michal Wiezik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt a b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ab) biomassil töötavate elektrijaamade 
ehitamist;

Or. en

Muudatusettepanek 222
Michal Wiezik, Michaela Šojdrová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt a c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ac) hüdroelektrijaama ehitamist, kui 
see elektrijaam ei avalda kohale 
negatiivset mõju direktiivi 2000/60/EÜ 
(veepoliitika raamdirektiiv) artikli 4 
lõike 7 ning direktiivi 92/43/EMÜ 
(elupaikade direktiiv) artiklite 6 lõigete 3 
ja 4 kohaselt või kui hüdroelektrijaama 
ehitamine oli kavandatud veeloomade 
kaitseks mõeldud tegevus- või 
taastamiskavaga ega ole sellise kavaga 
vastuolus;

Or. en

Muudatusettepanek 223
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Or. it

Muudatusettepanek 224
Emmanouil Fragkos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Or. en

Muudatusettepanek 225
Manolis Kefalogiannis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Or. en

Muudatusettepanek 226
Daniel Buda

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

c) komisjoni määruse (EL) nr 
651/201416 artikli 2 punktis 18 määratletud 
raskustes olevaid ettevõtjaid, välja arvatud 
need, kes teevad kestlikke investeeringuid, 
rakendavad uut tehnoloogiat ja uut 
taristut, mis võivad aidata vähendada 
heitkoguseid ja suurendada 
energiatõhusust ja/või energia tootmist 
taastuvatest energiaallikatest;

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

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

Or. ro

Muudatusettepanek 227
Manolis Kefalogiannis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) investeeringuid fossiilkütuste 
tootmisse, töötlemisse, jaotusse, 
ladustamisse või põlemisse;

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 228
Daniel Buda

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) investeeringuid fossiilkütuste 
tootmisse, töötlemisse, jaotusse, 
ladustamisse või põlemisse;

d) investeeringuid fossiilkütuste 
tootmisse, töötlemisse, jaotusse, 
ladustamisse või põletamisse, välja 
arvatud järgmised:
i) investeeringud olemasolevate 
kütteseadmete asendamiseks 
gaasikütteseadmetega;
ii) investeeringud maagaasi transporti ja 
jaotamisse kivisöe asendamiseks;
iii) investeeringud keskkonnasõbralikesse 
autodesse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2009/33/EÜ1a kohaselt;
_________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 
aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/33/EÜ 
keskkonnasõbralike ja energiatõhusate 
maanteesõidukite edendamise kohta (ELT 
L 120, 15.5.2009, lk 5).

Or. ro

Muudatusettepanek 229
Emmanouil Fragkos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) investeeringuid fossiilkütuste 
tootmisse, töötlemisse, jaotusse, 
ladustamisse või põlemisse;

d) investeeringuid fossiilkütuste 
tootmisse, töötlemisse, jaotusse, 
ladustamisse või põletamisse või 
jäätmepõletamisse, välja arvatud juhul, 
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kui see kiirendab Euroopa 
energiasõltumatust ja parandab 
energiatõhusust, mis seostub vähese CO2-
heitega ja suure tõhususega 
koostootmisega ning tõhusate 
kaugküttesüsteemidega;

Or. en

Muudatusettepanek 230
Pär Holmgren
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) investeeringuid fossiilkütuste 
tootmisse, töötlemisse, jaotusse, 
ladustamisse või põlemisse;

d) investeeringuid, mis on otseselt või 
kaudselt seotud fossiilkütuste või muude 
niisuguste kütuste tootmise, töötlemise, 
jaotamise, ladustamise või põletamisega, 
mille positiivne puhasmõju kliimale ei ole 
rahastamistaotluse esitamise ajaks 
piisavalt ja teaduslikult tõendatud;

Or. en

Muudatusettepanek 231
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) investeeringuid fossiilkütuste 
tootmisse, töötlemisse, jaotusse, 
ladustamisse või põlemisse;

d) investeeringuid fossiilkütuste 
tootmisse, töötlemisse, jaotusse, 
ladustamisse või põletamisse, välja 
arvatud maagaasiettevõtjate puhul;

Or. it
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Muudatusettepanek 232
Manolis Kefalogiannis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) investeeringuid lairibataristusse 
piirkondades, kus on vähemalt kaks 
samaväärse kategooria lairibavõrku.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 233
Michal Wiezik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina esimese lõigu punktidest aa ja 
ab võib projekti toetada, kui on täidetud 
kõik järgmised tingimused:
a) kavandatava investeeringu kohta on 
teostatavusuuringuga ja keskkonnamõju 
hindamise aruandega antud kinnitus 
kavandatava mahuga sobiva jäätmevoo 
olemasolu ja pidevuse kohta;
b) liikmesriik on kinnitanud jäätmete ja 
biomassijääkide kättesaadavust oma 
riiklikus energia- ja kliimakavas ning 
oma dokumentides, mida kasutatakse ELi 
bioenergia säästlikkuse aruande 
koostamiseks;
c) süsiniku tagastusaeg kütuse kohta on 
umbes kümme aastat ja
d) NUTS 2. tasandi piirkonnas puudub 
tegevus, mille raames kasutatakse sama 
liiki biomassi kui kõnealuse kavandatava 
tegevuse puhul.

Or. en
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Selgitus

Süsiniku tagastusaeg on aeg, mille jooksul metsa pealekasv kompenseerib langetatud ja 
kasvamata jäänud puidu (süsiniku kogusena väljendatult). Metsa biomassi korral on süsiniku 
tagastusaeg umbes kümme aastat, kui kasutatakse puidujääke. Kasutatava metsa biomassi liik 
on oluline metsapõhise biomassienergia süsiniku tasakaalu puhasmõju jaoks.

Muudatusettepanek 234
Pär Holmgren
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi kestuse ajal ei anta liidu 
rahalisi vahendeid tegevuseks, mis on 
seotud uute fossiilkütuste või turba 
kaevandamise kavandamisega, sealhulgas 
ajutiselt suletud kaevandusrajatiste uuesti 
avamisega NUTS 2. tasandi piirkonnas, 
kuhu territoorium kuulub..

Or. en

Muudatusettepanek 235
Michal Wiezik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetust ei anta projektidele, mille tegevus 
tähendaks kaskaadkasutuse põhimõtte 
kohaselt esmatootmisest saadud materjali 
põletamist või mille puhul ei suudeta 
vastupidist otstarbekusaruande või 
mõjuhinnanguga tõendada.

Or. en

Selgitus

Õiglase ülemineku fond ei tohiks tuua kaasa biomassil töötavate elektrijaamade arvu 
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suurenemist, mida tuleks ülal hoida olemasoleva ökosüsteemi arvelt. Mõnda liiki puidu puhul 
võib süsiniku tagastusaeg, mille jooksul langetatud ja kasvamata jäänud puit 
kompenseeritakse metsa pealekasvuga, olla mitusada aastat (EASAC, 2017). Sadade aastate 
baasil me tegutseda ei saa.

Muudatusettepanek 236
Anne Sander

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Õiglase ülemineku fondi vahendid 
kavandatakse nende piirkondade 
kategooriate jaoks, kus asjaomased 
territooriumid asuvad, võttes aluseks 
õiglase ülemineku territoriaalsed kavad, 
mis on kehtestatud kooskõlas artikliga 7 ja 
mille komisjon on programmi või 
programmi muutmise osana heaks kiitnud. 
Vahendid kavandatakse eraldada ühe või 
mitme eriprogrammi või programmi ühe 
või mitme prioriteedi raames.

Õiglase ülemineku fondi vahendid 
kavandatakse nende piirkondade 
kategooriate jaoks, kus asjaomased 
territooriumid asuvad, võttes aluseks 
õiglase ülemineku territoriaalsed kavad, 
mis on kehtestatud kooskõlas artikliga 7 ja 
mille komisjon on programmi või 
programmi muutmise osana heaks kiitnud. 
Õiglase ülemineku territoriaalsete kavade 
heakskiitmise ajakava ning ERFi ja 
ESF+-i programmid ei ole tingimata 
samad. Vahendid kavandatakse eraldada 
ühe või mitme eriprogrammi või 
programmi ühe või mitme prioriteedi 
raames.

Or. fr

Muudatusettepanek 237
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon kiidab asjaomases õiglase 
ülemineku territoriaalses kavas sisalduva 
programmi heaks üksnes juhul, kui 
üleminekuprotsessist kõige negatiivsemalt 
mõjutatud territooriumide 
kindlaksmääramine on nõuetekohaselt 

välja jäetud
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põhjendatud ja asjaomane õiglase 
ülemineku territoriaalne kava on 
kooskõlas asjaomase liikmesriigi riikliku 
energia- ja kliimakavaga.

Or. fr

Muudatusettepanek 238
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Jérémy Decerle, 
Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen, Irène Tolleret

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 239
Bronis Ropė

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon kiidab asjaomases õiglase 
ülemineku territoriaalses kavas sisalduva 
programmi heaks üksnes juhul, kui 
üleminekuprotsessist kõige negatiivsemalt 
mõjutatud territooriumide 
kindlaksmääramine on nõuetekohaselt 
põhjendatud ja asjaomane õiglase 

Komisjon kiidab õiglase ülemineku 
territoriaalse kava heaks üksnes juhul, kui 
üleminekuprotsessist kõige negatiivsemalt 
mõjutatud territooriumide 
kindlaksmääramine on nõuetekohaselt 
põhjendatud ja kooskõlas asjaomase 
liikmesriigi riikliku energia- ja 
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ülemineku territoriaalne kava on 
kooskõlas asjaomase liikmesriigi riikliku 
energia- ja kliimakavaga.

kliimakavaga.

Or. en

Muudatusettepanek 240
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjon kiidab asjaomases õiglase 
ülemineku territoriaalses kavas sisalduva 
programmi heaks üksnes juhul, kui 
üleminekuprotsessi kõige enam kaasatud 
territooriumide kindlaksmääramine on 
nõuetekohaselt põhjendatud ja asjaomane 
õiglase ülemineku territoriaalne kava on 
kooskõlas asjaomase liikmesriigi riikliku 
energia- ja kliimakavaga.

Or. it

Muudatusettepanek 241
Nicola Procaccini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Õiglase ülemineku fondi prioriteet 
või prioriteedid hõlmavad õiglase 
ülemineku fondi vahendeid, mis koosnevad 
õiglase ülemineku fondi kogueraldisest või 
osalisest eraldisest liikmesriikidele ning 
määruse (EL) [uus ühissätete määrus] 
artikli [21a] kohaselt üle kantud 
vahenditest. Õiglase ülemineku fondi 
prioriteedile üle kantavate ERFi ja ESF+ 
vahendite kogusumma peab olema 

2. Õiglase ülemineku fondi prioriteet 
või prioriteedid hõlmavad õiglase 
ülemineku fondi vahendeid, mis koosnevad 
õiglase ülemineku fondi kogueraldisest 
liikmesriikidele.
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vähemalt poolteist korda suurem kui 
õiglase ülemineku fondist sellele 
prioriteedile antava toetuse summa, kuid 
ei ületa kõnealust summat üle kolme 
korra.

Or. it

Selgitus

Õiglase ülemineku fondi kättesaadavus ei tohiks olla seotud ülekannetega teistest Euroopa 
Liidu fondidest.

Muudatusettepanek 242
Manolis Kefalogiannis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Õiglase ülemineku fondi prioriteet 
või prioriteedid hõlmavad õiglase 
ülemineku fondi vahendeid, mis koosnevad 
õiglase ülemineku fondi kogueraldisest või 
osalisest eraldisest liikmesriikidele.

Or. en

Muudatusettepanek 243
Ivo Hristov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Õiglase ülemineku fondi prioriteet 
või prioriteedid hõlmavad õiglase 
ülemineku fondi vahendeid, mis koosnevad 
õiglase ülemineku fondi kogueraldisest või 
osalisest eraldisest liikmesriikidele ning 
määruse (EL) [uus ühissätete määrus] 
artikli [21a] kohaselt üle kantud 
vahenditest.

Or. bg

Muudatusettepanek 244
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid koostavad koos 
asjaomaste territooriumide vastavate 
ametiasutustega ühe õiglase ülemineku 
territoriaalse kava või mitu õiglase 
ülemineku territoriaalset kava, mis 
hõlmavad üht või mitut mõjutatud 
territooriumi, mis vastavad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 
1059/2003 (mida on muudetud komisjoni 
määrusega (EL) nr 868/2014)17 kehtestatud 
ühise statistiliste territoriaalüksuste 
liigituse 3. tasandile (edaspidi „NUTS 3. 
tasandi piirkonnad“) või selle osadele, 
vastavalt II lisas esitatud vormile. 
Territooriumid peavad olema sellised, mis 
on ülemineku majandusliku ja sotsiaalse 
mõju tõttu kõige negatiivsemalt 
mõjutatud, eelkõige seoses eeldatava 
töökohtade kaotamisega fossiilkütuse 

1. Liikmesriigid koostavad koos 
asjaomaste territooriumide vastavate 
ametiasutustega ühe õiglase ülemineku 
territoriaalse kava või mitu õiglase 
ülemineku territoriaalset kava, mis 
hõlmavad üht või mitut mõjutatud 
territooriumi, mis vastavad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 
1059/2003 (mida on muudetud komisjoni 
määrusega (EL) nr 868/2014)17 kehtestatud 
ühise statistiliste territoriaalüksuste 
liigituse 2. tasandile (edaspidi „NUTS 2. 
tasandi piirkonnad“) või selle osadele, 
vastavalt II lisas esitatud vormile.
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tootmises ja kasutamises ning suurima 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tööstusrajatiste tootmisprotsesside 
ümberkujundamise vajadusega.
_________________ _________________
17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mail 
2003. aasta määrus (EÜ) nr 1059/2003, 
millega kehtestatakse ühine statistiliste 
territoriaalüksuste liigitus (NUTS) (ELT 
L 154, 21.6.2003, lk 1).

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

Or. it

Muudatusettepanek 245
Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid koostavad koos 
asjaomaste territooriumide vastavate 
ametiasutustega ühe õiglase ülemineku 
territoriaalse kava või mitu õiglase 
ülemineku territoriaalset kava, mis 
hõlmavad üht või mitut mõjutatud 
territooriumi, mis vastavad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 
1059/2003 (mida on muudetud komisjoni 
määrusega (EL) nr 868/2014)17 kehtestatud 
ühise statistiliste territoriaalüksuste 
liigituse 3. tasandile (edaspidi „NUTS 3. 
tasandi piirkonnad“) või selle osadele, 
vastavalt II lisas esitatud vormile. 
Territooriumid peavad olema sellised, mis 
on ülemineku majandusliku ja sotsiaalse 
mõju tõttu kõige negatiivsemalt mõjutatud, 
eelkõige seoses eeldatava töökohtade 
kaotamisega fossiilkütuse tootmises ja 
kasutamises ning suurima 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tööstusrajatiste tootmisprotsesside 
ümberkujundamise vajadusega.

1. Liikmesriigid koostavad koos 
asjaomaste territooriumide vastavate 
ametiasutustega, sealhulgas kohalike ja 
piirkondlike omavalitsustega, ühe õiglase 
ülemineku territoriaalse kava või mitu 
õiglase ülemineku territoriaalset kava, mis 
hõlmavad üht või mitut mõjutatud 
territooriumi, mis vastavad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 
1059/2003 (mida on muudetud komisjoni 
määrusega (EL) nr 868/2014)17 kehtestatud 
ühise statistiliste territoriaalüksuste 
liigituse 3. tasandile (edaspidi „NUTS 3. 
tasandi piirkonnad“) või selle osadele, 
vastavalt II lisas esitatud vormile. 
Territooriumid peavad olema sellised, mis 
on ülemineku majandusliku ja sotsiaalse 
mõju tõttu kõige negatiivsemalt mõjutatud, 
eelkõige seoses eeldatava töökohtade 
kaotamisega fossiilkütuse tootmises ja 
kasutamises ning suurima 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tööstusrajatiste tootmisprotsesside 
ümberkujundamise vajadusega. Kaasata 
võib ka naaberterritooriumeid ja eelkõige 
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maapiirkondi, mida üleminekuprotsessis 
olevate territooriumide 
struktuurimuutused majanduslikust ja 
sotsiaalsest vaatenurgast kaudselt 
mõjutavad;

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

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

Or. ro

Muudatusettepanek 246
Clara Aguilera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid koostavad koos 
asjaomaste territooriumide vastavate 
ametiasutustega ühe õiglase ülemineku 
territoriaalse kava või mitu õiglase 
ülemineku territoriaalset kava, mis 
hõlmavad üht või mitut mõjutatud 
territooriumi, mis vastavad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 
1059/2003 (mida on muudetud komisjoni 
määrusega (EL) nr 868/2014)17 kehtestatud 
ühise statistiliste territoriaalüksuste 
liigituse 3. tasandile (edaspidi „NUTS 3. 
tasandi piirkonnad“) või selle osadele, 
vastavalt II lisas esitatud vormile. 
Territooriumid peavad olema sellised, mis 
on ülemineku majandusliku ja sotsiaalse 
mõju tõttu kõige negatiivsemalt mõjutatud, 
eelkõige seoses eeldatava töökohtade 
kaotamisega fossiilkütuse tootmises ja 
kasutamises ning suurima 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tööstusrajatiste tootmisprotsesside 
ümberkujundamise vajadusega.

1. Liikmesriigid koostavad koos 
asjaomaste territooriumide vastavate 
piirkondlike ja kohalike ametiasutustega 
ühe õiglase ülemineku territoriaalse kava 
või mitu õiglase ülemineku territoriaalset 
kava, mis hõlmavad üht või mitut 
mõjutatud territooriumi, mis vastavad 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EÜ) nr 1059/2003 (mida on muudetud 
komisjoni määrusega (EL) nr 868/2014)17 
kehtestatud ühise statistiliste 
territoriaalüksuste liigituse 3. tasandile 
(edaspidi „NUTS 3. tasandi piirkonnad“) 
või selle osadele, vastavalt II lisas esitatud 
vormile. Territooriumid peavad olema 
sellised, mis on ülemineku majandusliku ja 
sotsiaalse mõju tõttu kõige negatiivsemalt 
mõjutatud, eelkõige seoses eeldatava 
töökohtade kaotamisega fossiilkütuse 
tootmises ja kasutamises ning suurima 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tööstusrajatiste tootmisprotsesside 
ümberkujundamise vajadusega.
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_________________ _________________
17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mail 
2003. aasta määrus (EÜ) nr 1059/2003, 
millega kehtestatakse ühine statistiliste 
territoriaalüksuste liigitus (NUTS) (ELT 
L 154, 21.6.2003, lk 1).

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

Or. es

Muudatusettepanek 247
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid koostavad koos 
asjaomaste territooriumide vastavate 
ametiasutustega ühe õiglase ülemineku 
territoriaalse kava või mitu õiglase 
ülemineku territoriaalset kava, mis 
hõlmavad üht või mitut mõjutatud 
territooriumi, mis vastavad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 
1059/2003 (mida on muudetud komisjoni 
määrusega (EL) nr 868/2014)17 kehtestatud 
ühise statistiliste territoriaalüksuste 
liigituse 3. tasandile (edaspidi „NUTS 3. 
tasandi piirkonnad“) või selle osadele, 
vastavalt II lisas esitatud vormile. 
Territooriumid peavad olema sellised, mis 
on ülemineku majandusliku ja sotsiaalse 
mõju tõttu kõige negatiivsemalt mõjutatud, 
eelkõige seoses eeldatava töökohtade 
kaotamisega fossiilkütuse tootmises ja 
kasutamises ning suurima 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tööstusrajatiste tootmisprotsesside 
ümberkujundamise vajadusega.

1. Liikmesriigid koostavad koos 
asjaomaste territooriumide vastavate 
ametiasutuste ja sidusrühmadega ühe 
õiglase ülemineku territoriaalse kava või 
mitu õiglase ülemineku territoriaalset kava, 
mis hõlmavad üht või mitut mõjutatud 
territooriumi, mis vastavad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 
1059/2003 (mida on muudetud komisjoni 
määrusega (EL) nr 868/2014)17 kehtestatud 
ühise statistiliste territoriaalüksuste 
liigituse 3. tasandile (edaspidi „NUTS 3. 
tasandi piirkonnad“) või selle osadele, 
vastavalt II lisas esitatud vormile. 
Territooriumid peavad olema sellised, mis 
on ülemineku majandusliku ja sotsiaalse 
mõju tõttu kõige negatiivsemalt mõjutatud, 
eelkõige seoses eeldatava töökohtade 
kaotamisega fossiilkütuse tootmises ja 
kasutamises ning suurima 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tööstusrajatiste tootmisprotsesside 
ümberkujundamise vajadusega.

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 248
Ivo Hristov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid koostavad koos 
asjaomaste territooriumide vastavate 
ametiasutustega ühe õiglase ülemineku 
territoriaalse kava või mitu õiglase 
ülemineku territoriaalset kava, mis 
hõlmavad üht või mitut mõjutatud 
territooriumi, mis vastavad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 
1059/2003 (mida on muudetud komisjoni 
määrusega (EL) nr 868/2014)17 kehtestatud 
ühise statistiliste territoriaalüksuste 
liigituse 3. tasandile (edaspidi „NUTS 3. 
tasandi piirkonnad“) või selle osadele, 
vastavalt II lisas esitatud vormile. 
Territooriumid peavad olema sellised, mis 
on ülemineku majandusliku ja sotsiaalse 
mõju tõttu kõige negatiivsemalt mõjutatud, 
eelkõige seoses eeldatava töökohtade 
kaotamisega fossiilkütuse tootmises ja 
kasutamises ning suurima 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tööstusrajatiste tootmisprotsesside 
ümberkujundamise vajadusega.

1. Liikmesriigid koostavad koos 
asjaomaste territooriumide vastavate 
ametiasutustega ühe õiglase ülemineku 
territoriaalse kava või mitu õiglase 
ülemineku territoriaalset kava, mis 
hõlmavad üht või mitut mõjutatud 
territooriumi, mis vastavad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 
1059/2003 (mida on muudetud komisjoni 
määrusega (EL) nr 868/2014)17 kehtestatud 
ühise statistiliste territoriaalüksuste 
liigituse 3. tasandile (edaspidi „NUTS 3. 
tasandi piirkonnad“) või selle osadele, 
vastavalt II lisas esitatud vormile. 
Territooriumid peavad olema sellised, mis 
on ülemineku majandusliku ja sotsiaalse 
mõju tõttu kõige negatiivsemalt mõjutatud, 
eelkõige seoses eeldatava töökohtade 
kaotamisega fossiilkütuse tootmises, 
töötlemises ja kasutamises ning suurima 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tööstusrajatiste tootmisprotsesside 
ümberkujundamise vajadusega.

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

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

Or. bg
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Muudatusettepanek 249
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid koostavad koos 
asjaomaste territooriumide vastavate 
ametiasutustega ühe õiglase ülemineku 
territoriaalse kava või mitu õiglase 
ülemineku territoriaalset kava, mis 
hõlmavad üht või mitut mõjutatud 
territooriumi, mis vastavad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 
1059/2003 (mida on muudetud komisjoni 
määrusega (EL) nr 868/2014)17 kehtestatud 
ühise statistiliste territoriaalüksuste 
liigituse 3. tasandile (edaspidi „NUTS 3. 
tasandi piirkonnad“) või selle osadele, 
vastavalt II lisas esitatud vormile. 
Territooriumid peavad olema sellised, mis 
on ülemineku majandusliku ja sotsiaalse 
mõju tõttu kõige negatiivsemalt mõjutatud, 
eelkõige seoses eeldatava töökohtade 
kaotamisega fossiilkütuse tootmises ja 
kasutamises ning suurima 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tööstusrajatiste tootmisprotsesside 
ümberkujundamise vajadusega.

1. Liikmesriigid koostavad koos 
asjaomaste territooriumide vastavate 
kohalike asutustega ühe õiglase ülemineku 
territoriaalse kava või mitu õiglase 
ülemineku territoriaalset kava, mis 
hõlmavad üht või mitut mõjutatud 
territooriumi, mis vastavad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 
1059/2003 (mida on muudetud komisjoni 
määrusega (EL) nr 868/2014)17 kehtestatud 
ühise statistiliste territoriaalüksuste 
liigituse 3. tasandile (edaspidi „NUTS 3. 
tasandi piirkonnad“) või selle osadele, 
vastavalt II lisas esitatud vormile. 
Territooriumid peavad olema sellised, mis 
on ülemineku majandusliku ja sotsiaalse 
mõju tõttu kõige negatiivsemalt mõjutatud, 
eelkõige seoses eeldatava töökohtade 
kaotamisega fossiilkütuse tootmises ja 
kasutamises ning suurima 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tööstusrajatiste tootmisprotsesside 
ümberkujundamise vajadusega.

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 250
Bronis Ropė

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid koostavad koos 
asjaomaste territooriumide vastavate 
ametiasutustega ühe õiglase ülemineku 
territoriaalse kava või mitu õiglase 
ülemineku territoriaalset kava, mis 
hõlmavad üht või mitut mõjutatud 
territooriumi, mis vastavad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 
1059/2003 (mida on muudetud komisjoni 
määrusega (EL) nr 868/2014)17 kehtestatud 
ühise statistiliste territoriaalüksuste 
liigituse 3. tasandile (edaspidi „NUTS 3. 
tasandi piirkonnad“) või selle osadele, 
vastavalt II lisas esitatud vormile. 
Territooriumid peavad olema sellised, mis 
on ülemineku majandusliku ja sotsiaalse 
mõju tõttu kõige negatiivsemalt mõjutatud, 
eelkõige seoses eeldatava töökohtade 
kaotamisega fossiilkütuse tootmises ja 
kasutamises ning suurima 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tööstusrajatiste tootmisprotsesside 
ümberkujundamise vajadusega.

1. Liikmesriigid koostavad koos 
asjaomaste territooriumide vastavate 
ametiasutustega ühe õiglase ülemineku 
territoriaalse kava või mitu õiglase 
ülemineku territoriaalset kava, mis 
hõlmavad üht või mitut mõjutatud 
territooriumi, mis vastavad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 
1059/2003 (mida on muudetud komisjoni 
määrusega (EL) 2016/2066)17 kehtestatud 
ühise statistiliste territoriaalüksuste 
liigituse 3. tasandile (edaspidi „NUTS 3. 
tasandi piirkonnad“) või selle osadele, 
vastavalt II lisas esitatud vormile. 
Territooriumid peavad olema sellised, mis 
on ülemineku majandusliku ja sotsiaalse 
mõju tõttu kõige negatiivsemalt mõjutatud, 
eelkõige seoses eeldatava töökohtade 
kaotamisega fossiilkütuse tootmises ja 
kasutamises ning suurima 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tööstusrajatiste tootmisprotsesside 
ümberkujundamise vajadusega.

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

17 Komisjoni 21. novembri 2016. aasta 
määrus (EL) 2016/2066, millega 
muudetakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1059/2003 
(millega kehtestatakse ühine statistiliste 
territoriaalüksuste liigitus (NUTS)) lisasid.

Or. en

Muudatusettepanek 251
Pär Holmgren
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid koostavad koos 
asjaomaste territooriumide vastavate 

1. Liikmesriigid koostavad koos 
asjaomaste territooriumide vastavate 
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ametiasutustega ühe õiglase ülemineku 
territoriaalse kava või mitu õiglase 
ülemineku territoriaalset kava, mis 
hõlmavad üht või mitut mõjutatud 
territooriumi, mis vastavad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 
1059/2003 (mida on muudetud komisjoni 
määrusega (EL) nr 868/2014)17 kehtestatud 
ühise statistiliste territoriaalüksuste 
liigituse 3. tasandile (edaspidi „NUTS 3. 
tasandi piirkonnad“) või selle osadele, 
vastavalt II lisas esitatud vormile. 
Territooriumid peavad olema sellised, mis 
on ülemineku majandusliku ja sotsiaalse 
mõju tõttu kõige negatiivsemalt mõjutatud, 
eelkõige seoses eeldatava töökohtade 
kaotamisega fossiilkütuse tootmises ja 
kasutamises ning suurima 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tööstusrajatiste tootmisprotsesside 
ümberkujundamise vajadusega.

ametiasutustega ühe õiglase ülemineku 
territoriaalse kava või mitu õiglase 
ülemineku territoriaalset kava, mis 
hõlmavad üht või mitut mõjutatud 
territooriumi, mis vastavad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 
1059/2003 (mida on muudetud komisjoni 
määrusega (EL) 2016/2066)17 kehtestatud 
ühise statistiliste territoriaalüksuste 
liigituse 3. tasandile (edaspidi „NUTS 3. 
tasandi piirkonnad“) või selle osadele, 
vastavalt II lisas esitatud vormile. 
Territooriumid peavad olema sellised, mis 
on ülemineku majandusliku ja sotsiaalse 
mõju tõttu kõige negatiivsemalt mõjutatud, 
eelkõige seoses eeldatava töökohtade 
kaotamisega fossiilkütuse tootmises ja 
kasutamises ning suurima 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tööstusrajatiste tootmisprotsesside 
ümberkujundamise vajadusega.

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

17 Komisjoni 21. novembri 2016. aasta 
määrus (EL) 2016/2066, millega 
muudetakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1059/2003 
(millega kehtestatakse ühine statistiliste 
territoriaalüksuste liigitus (NUTS)) lisasid 
(ELT L 322, 29.11.2016, lk 1).

Or. en

Selgitus

Komisjon tegi ettepaneku kasutada vananenud territoriaalüksuste liigitust (NUTS). Viide 
tuleb parandada ja viidata komisjoni määrusele (EL) 2016/2066.

Muudatusettepanek 252
Pär Holmgren
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

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

a) hiljemalt 2050. aastaks riiklikul 
tasandil kliimaneutraalsele majandusele 
ülemineku protsessi kirjeldus, sealhulgas 
täpne kuupäev kõigi fossiilkütuste 
kasutamise järk-järgult lõpetamise kohta 
ning kuupäev söe kasutamise järk-järgult 
lõpetamise kohta, mis on varasem kui 
2030. aasta, ning riikliku energia- ja 
kliimakava kõige viimasema versiooniga 
kooskõlas olevate peamiste 
üleminekuetappide, sealhulgas 2030. aasta 
vahe-eesmärkide täpne ajakava;

Or. en

Muudatusettepanek 253
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Sylwia Spurek

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) riiklikul tasandil kliimaneutraalsele 
majandusele ülemineku protsessi kirjeldus, 
sealhulgas riikliku energia- ja kliimakava 
kõige viimasema versiooniga kooskõlas 
olevate peamiste üleminekuetappide 
ajakava. Üleminekuprotsess peab riiklikul 
tasandil olema kooskõlas 2050. aastaks 
kehtestatud nullilähedase netoheite 
eesmärgi ja 2030. aastaks kehtestatud 
vahe-eesmärkidega;

Or. en

Muudatusettepanek 254
Eugenia Rodríguez Palop

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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aa) kui see mõjutab 
põllumajandustegevust, 
üleminekuprotsessi kirjeldus ja 
põllumajanduses tekkivate 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise ajakava, mis on kooskõlas 
riiklike energia- ja kliimakavadega ja 
ÜPP strateegiliste kavadega. Kirjelduse 
puhul on eriline tähelepanu strateegilisel 
tegevusel, mida on vaja selleks, et 
minimeerida ülemineku mõju 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise ja pikaajaliselt süsiniku 
sidumise suurendamise eesmärgil oma 
tavasid märkimisväärselt muutvate 
põllumajandustootjate sissetulekule;

Or. en

Muudatusettepanek 255
Daniel Buda

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) vastavalt lõikele 1 põhjendus selliste 
territooriumide kindlaksmääramiseks, mida 
punktis a osutatud üleminekuprotsess kõige 
negatiivsemalt mõjutab ja mida õiglase 
ülemineku fondist toetatakse, sealhulgas 
põhjendus naaberterritooriumide, 
sealhulgas maapiirkondade kohta, mida 
üleminekupiirkondade 
struktuurimuutused majanduslikust ja 
sotsiaalsest vaatenurgast mõjutavad;

Or. ro

Muudatusettepanek 256
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) vastavalt lõikele 1 põhjendus 
selliste territooriumide 
kindlaksmääramiseks, mis on punktis a 
osutatud üleminekuprotsessi kõige enam 
kaasatud ja mida õiglase ülemineku 
fondist toetatakse;

Or. it

Muudatusettepanek 257
Eugenia Rodríguez Palop

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

c) hinnang, mis antakse kõige 
negatiivsemalt mõjutatud territooriumide 
üleminekuprobleemidele, sealhulgas 
kliimaneutraalsele majandusele ülemineku 
sotsiaalne, majanduslik ja keskkonnamõju, 
ning milles tehakse kindlaks mõjutatud 
töökohtade ja kaotatavate töökohtade 
võimalik arv, arenguvajadused ja -
eesmärgid 2030. aastaks, mis on seotud 
energia- ja süsinikumahuka tööstuse ja 
põllumajanduse ümberkujundamisega, 
mis on vastavuses kliimaneutraalsuse 
saavutamisega kooskõlas eesmärgiga 
piirata maailma keskmise temperatuuri 
tõusu 1,5 °C-ni industriaalühiskonna 
eelse tasemega võrreldes ning 
fossiilkütuste kasutamisest loobumisega 
seotud üleminekuga ja suure 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tegevusalade lõpetamisega kõnealustel 
territooriumidel;

Or. en

Muudatusettepanek 258
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Eugenia Rodríguez Palop

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 259
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Ivo Hristov, Carmen Avram, Estrella Durá Ferrandis, Sylwia Spurek, 
Miroslav Číž

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 260
Daniel Buda

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. ro

Muudatusettepanek 261
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) hinnang, mis antakse kõige 
negatiivsemalt mõjutatud territooriumide 
üleminekuprobleemidele, sealhulgas 
kliimaneutraalsele majandusele ülemineku 
sotsiaalne, majanduslik ja keskkonnamõju, 
ning milles tehakse kindlaks mõjutatud 
töökohtade ja kaotatavate töökohtade 
võimalik arv, arenguvajadused ja -
eesmärgid 2030. aastaks, mis on seotud 

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

suure kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tegevusalade ümberkujundamise või 
lõpetamisega kõnealustel territooriumidel;

Or. it

Muudatusettepanek 262
Pär Holmgren
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ea) täielik ja põhjalik loetelu 
erinevatest partneritest ja sidusrühmadest, 
kellega nõu peeti ja kes esindavad 
asjaomasel territooriumil elavaid inimesi, 
eelkõige vastava piirkonna töötajaid;

Or. en

Muudatusettepanek 263
Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) koostoime ja vastastikune 
täiendavus muude liidu programmide ja 
õiglase ülemineku mehhanismi 
sammastega, et tegeleda kindlakstehtud 
arenguvajadustega.

j) koostoime ja vastastikune 
täiendavus muude liidu programmide ja 
õiglase ülemineku mehhanismi 
sammastega, et tegeleda kindlakstehtud 
investeeringuvajadustega.

Or. ro

Muudatusettepanek 264
Pär Holmgren
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Õiglase ülemineku territoriaalsed kavad 
peavad olema kooskõlas määruse (EL) [uus 
ühissätete määrus] artiklis [23] osutatud 
territoriaalsete strateegiatega, asjaomaste 
aruka spetsialiseerumise strateegiatega, 
riiklike energia- ja kliimakavadega ning 
Euroopa sotsiaalõiguste sambaga, samuti 
liidu võetud kohustustega Pariisi 
kokkuleppe ja ÜRO kestliku arengu 
eesmärkide raames.

Or. en

Muudatusettepanek 265
Eugenia Rodríguez Palop

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Õiglase ülemineku territoriaalsed kavad 
tugevdavad kohalikku majandust ning 
lühikesi majandus- ja tarneahelaid. 

Or. en

Muudatusettepanek 266
Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui määruse (EL) 2018/1999 artikli 14 
kohase riikliku energia- ja kliimakava 
läbivaatamise tulemusel on vaja õiglase 
ülemineku territoriaalne kava läbi 
vaadata, tehakse seda vahekokkuvõte 

välja jäetud
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osana vastavalt määruse (EL) [uus 
ühissätete määrus] artiklile 14.

Or. ro

Muudatusettepanek 267
Ivo Hristov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. bg

Muudatusettepanek 268
Manolis Kefalogiannis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjon võib programmi lõpliku 
tulemusaruande põhjal teha 
finantskorrektsioone vastavalt määrusele 
(EL) [uus ühissätete määrus].
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Or. en

Muudatusettepanek 269
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Juhul kui programmi lõplikust 
tulemusaruandest nähtub, et kehtestatud 
täielikku eesmärki ei ole saavutatud, võib 
komisjon teha määruse (EL) [uus 
ühissätete määrus] artikli [98] kohaselt 
finantskorrektsioone, vähendades õiglase 
ülemineku fondist asjaomasele prioriteedile 
antavat toetust. Kehtestatud lõplik eesmärk 
ühe või mitme väljundnäitaja või 
rahastamisvahendite tulemusnäitaja jaoks 
ei tohi olla väiksem kui keskmiselt 80 %.

Or. it

Muudatusettepanek 270
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Jérémy Decerle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kui komisjon järeldab programmi lõpliku 
tulemusaruande läbivaatamise põhjal, et 
vähemalt 75 % õiglase ülemineku fondi 
vahendite ühe või mitme väljund- või 
tulemusnäitaja jaoks kehtestatud 
eesmärgist ei ole saavutatud, võib ta teha 
määruse (EL) [uus ühissätete määrus] 
artikli [98] kohaselt finantskorrektsioone, 
vähendades õiglase ülemineku fondist 
asjaomasele prioriteedile antavat toetust 
võrdeliselt saavutustega.

Or. en
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Muudatusettepanek 271
Michal Wiezik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kui komisjon järeldab programmi lõpliku 
tulemusaruande läbivaatamise põhjal, et 
vähemalt 90 % õiglase ülemineku fondi 
vahendite ühe või mitme väljund- või 
tulemusnäitaja jaoks kehtestatud 
eesmärgist ei ole saavutatud, võib ta teha 
määruse (EL) [uus ühissätete määrus] 
artikli [98] kohaselt finantskorrektsioone, 
vähendades õiglase ülemineku fondist 
asjaomasele prioriteedile antavat toetust 
võrdeliselt saavutustega.

Or. en

Muudatusettepanek 272
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 7 lõikes 4 osutatud keskpika 
perioodi tulemuslikkuse läbivaatamisel 
tuleks hinnata edusamme, mis on tehtud 
süsinikdioksiidiheitevaba eesmärgi 
saavutamise suunas 2050. aastaks ja 
vahe-eesmärgi saavutamiseks 
2030. aastaks. Kui ilmneb, et edusammud 
ei ole kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamisel olnud piisavad, tuleb 
fondist toetuse andmine lõpetada.

Or. it


