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Muudatusettepanek 32
Veronika Vrecionová

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek:
EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS,
millega kehtestatakse kliimaneutraalsuse 
saavutamise raamistik ja muudetakse 
määrust (EL) 2018/1999 (Euroopa 
kliimaseadus)

Ettepanek tagasi lükata komisjoni 
ettepanek:
EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS,
millega kehtestatakse kliimaneutraalsuse 
saavutamise raamistik ja muudetakse 
määrust (EL) 2018/1999 (Euroopa 
kliimaseadus)
Komisjoni ettepanek on tagasi lükatud.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekut ei saanud COVID-19 pandeemia ja sellega kaasneva kriisi mõju tõttu 
arvesse võtta. Mitmete majandussektorite langus tähendab kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähenemist juba iseenesest ilma seadusandlike jõupingutusteta. EL peab enne uue 
kliimaseaduse vastuvõtmist taastuma.

Pandeemia tabas põllumajandust ja toiduainetööstust. Paljude põllumajandustootjate ja 
põllumajandusliku toidu ettevõtete olemasolu on ohus ja nad kogevad eelarveprobleeme. 
Seega toob neile lisaväljakutsete kehtestamine kaasa rohkem pankrotte.

Muudatusettepanek 33
Sylvia Limmer, Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega kehtestatakse kliimaneutraalsuse 
saavutamise raamistik ja muudetakse 
määrust (EL) 2018/1999 (Euroopa 
kliimaseadus)

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU DIREKTIIV, millega 
kehtestatakse koroonakriisi järgse 
ratsionaalse keskkonnapoliitika raamistik

(Määruse asemel kasutatakse terminit 
„direktiiv“ kogu teksti ulatuses. 
Muudatusettepaneku vastuvõtmise korral 
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viiakse muudatus sisse kogu tekstis.)

Or. en

Muudatusettepanek 34
Manuel Bompard

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega kehtestatakse kliimaneutraalsuse 
saavutamise raamistik ja muudetakse 
määrust (EL) 2018/1999 (Euroopa 
kliimaseadus)

Ettepanek

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega kehtestatakse Euroopa Liidu 
ökoloogilise jalajälje pöördumatult ja 
progressiivselt vähendamise saavutamise 
raamistik ja muudetakse määrust (EL) 
2018/1999 (Euroopa kliimaseadus)

Or. fr

Muudatusettepanek 35
Michal Wiezik

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega kehtestatakse kliimaneutraalsuse 
saavutamise raamistik ja muudetakse 
määrust (EL) 2018/1999 (Euroopa 
kliimaseadus)

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega kehtestatakse kliimaneutraalsuse 
saavutamise raamistik ja muudetakse 
määrust (EL) 2018/1999 ning määrust 
(EL) 2018/841 (Euroopa kliimaseadus)

Or. en
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Muudatusettepanek 36
Sylvia Limmer, Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1) Koroonakriis on põhjustanud 
üleilmse hädaolukorra ja enneolematu 
ulatusega majanduslanguse. Praeguses 
etapis ei ole võimalik põhjendatult 
hinnata koroonakriisi tegelikku ulatust 
üksikute liikmesriikide ja nende 
majanduste jaoks. Seetõttu peavad ELi 
liikmesriigid ja ELi institutsioonid kõik 
olemasolevad poliitikavaldkonnad üle 
vaatama, neid kaalutlema ja vajadusel 
kohandama. See hõlmab ka ELi 
liikmesriikide ja ELi institutsioonide 
keskkonnapoliitikat, mida tuntakse 
praegu kliimapoliitika nime all ja mis 
tegeleb mudelitel põhinevate halvimate 
stsenaariumitega, mis toimuvad kauges 
tulevikus. On hädavajalik pöörduda tagasi 
ratsionaalse keskkonnapoliitika juurde, 
mis kooskõlas looduse austamisega tagab 
majandusarengu, innovatsiooni ja heaolu 
ning tagab kodanikele tööhõive, 
varustuskindluse ja tervise. Sellega seoses 
tuleks meeles pidada, et praeguse 
arenenud majandusega ELi 
liikmesriikides on õhu, pinnase, vee ja 
toidu kvaliteet parem kui möödunud 
sajandite jooksul ning oodatav eluiga on 
pidevalt kasvanud.20a Inimesekeskne 
ratsionaalne keskkonnapoliitika säilitab – 
mitte ei hävita – sotsiaalse turumajanduse 
raamistikku, mis tagab vaba ettevõtluse, 
konkurentsi ja innovatsiooni. Sellest 
tulenevalt tuleks projekt, mida algselt 
nimetati Euroopa kliimamuutuste 
seaduseks, ümber nimetada direktiiviks, 
millega kehtestatakse koroonakriisi järgse 
ratsionaalse keskkonnapoliitika raamistik, 
ja selle eesmärke tuleks kohandada 
vastavalt regulatiivosale.
_________________



PE652.514v01-00 6/146 AM\1206211ET.docx

ET

20a Eurostati andmetel suurenes oodatav 
eluiga ELi liikmesriikides (EL 27) aastatel 
2002–2018 77,7 aastalt 81 aastale.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Sylvia Limmer, Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(1) Komisjon esitas 11. detsembri 
2019. aasta teatises „Euroopa roheline 
kokkulepe“19 uue majanduskasvu 
strateegia, mille eesmärk komisjoni enda 
nägemuses on muuta liit õiglaseks ja 
jõukaks, nüüdisaegse, ressursitõhusa ja 
konkurentsivõimelise majandusega 
ühiskonnaks, kus 2050. aastaks ei ole enam 
kasvuhoonegaaside netoheidet ja kus 
majanduskasv on ressursikasutusest 
lahutatud. Komisjoni strateegia tuleb siiski 
ümber hinnata. Komisjoni teatistes 
COM(2019) 285 (18.6.2019) ja 
COM(2020) 21 (14.1.2020) teatas 
komisjon ise, et vastavalt Pariisi 
kokkuleppele nõuab eesmärkide 
saavutamine 2030. aastaks 
lisainvesteeringuid 260 miljardit eurot 
ühe inimese kohta aastas20a, samal ajal 
kui eesmärkide seadmine „rohelise 
kokkuleppe“ tähenduses nõuaks veelgi 
suuremaid investeeringuid, millele 
viidatakse järgmises väljavõttes: 
„Euroopa rohelises kokkuleppes teatatud 
kava suurendada uuesti 2030. aasta ELi 
kasvuhoonegaaside heidete vähendamise 
eesmärki eeldab veel suuremaid 
investeeringuid. Juba komisjoni ELi 
kliimaneutraalse majanduse pikaajalist 
strateegiat toetavas süvaanalüüsis 
märgiti, et üleminek vähese CO2-heitega 
majandusele võib nõuda 2040. aastaks 
SKPst kuni 2 % täiendavaid 
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investeeringuid. Neid võib olla vajalik 
teha varem, et saavutada suurem eesmärk 
juba 2030. aastal.“21a Lisaks sellele 
langevad komisjoni hinnangul 
koroonakriisi tagajärjel 2020. aastal ELi 
liikmesriikide majandustulemused 
vähemalt 7 %22a. Komisjoni enda 
hinnanguid arvestades on selge, et 
praegune kliimapoliitika läheks rahaliselt 
täiesti ohjeldamatuks. Samuti on 
komisjoni eesmärk kaitsta, säilitada ja 
suurendada liidu looduskapitali ning kaitsta 
kodanike tervist ja heaolu keskkonnaga 
seotud ohtude ja mõjude eest.

_________________ _________________
19 Komisjoni teatis „Euroopa roheline 
kokkulepe“, COM(2019)0640 final, 11. 
detsember 2019.

19 Komisjoni teatis „Euroopa roheline 
kokkulepe“, COM(2019)0640 final, 11. 
detsember 2019.
20a Komisjoni teatis „Ühiselt energialiidu 
ja kliimameetmete eesmärkide suunas – 
alus edukaks üleminekuks puhtale 
energiale“, COM(2019) 285, 18. juuni 
2019 ja komisjoni teatis „Kestliku 
Euroopa investeerimiskava / Euroopa 
rohelise kokkuleppe investeerimiskava“, 
COM(2020) 21, 14. jaanuar 2020.
21a Komisjoni teatis „Kestliku Euroopa 
investeerimiskava / Euroopa rohelise 
kokkuleppe investeerimiskava“, 
COM(2020) 21, 14. jaanuar 2020.
22a Euroopa majandusprognoos, kevad 
2020.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Komisjon esitas 11. detsembri 
2019. aasta teatises „Euroopa roheline 

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

kokkulepe“19 uue majanduskasvu 
strateegia, mille eesmärk on muuta liit 
õiglaseks ja jõukaks, nüüdisaegse, 
ressursitõhusa ja konkurentsivõimelise 
majandusega ühiskonnaks, mis 
2050. aastaks ei tohiks enam tekitada 
kasvuhoonegaaside netoheidet ja kus 
majanduskasv peaks olema 
ressursikasutusest lahutatud. Samuti on 
selle eesmärk kaitsta, säilitada ja 
suurendada liidu looduskapitali ning kaitsta 
kodanike tervist ja heaolu keskkonnaga 
seotud ohtude ja mõjude eest, ilma et see 
pärsiks majanduskasvu ja tööhõivet. 
Samal ajal peab see üleminek olema 
õiglane ja kaasav, et kedagi, sealhulgas 
ühtki linna-, maa-, saare- või 
mägipiirkonda või linna-, maa-, saare- või 
mägikogukonda ei jäetaks kõrvale.

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 39
Balázs Hidvéghi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Komisjon esitas 11. detsembri 
2019. aasta teatises „Euroopa roheline 
kokkulepe“19 uue majanduskasvu 
strateegia, mille eesmärk on muuta liit 
õiglaseks ja jõukaks, nüüdisaegse, 
ressursitõhusa ja konkurentsivõimelise 
majandusega ühiskonnaks, kus 
2050. aastaks ei ole enam 
kasvuhoonegaaside netoheidet ja kus 
majanduskasv on ressursikasutusest 
lahutatud. Samuti on selle eesmärk kaitsta, 
säilitada ja suurendada liidu looduskapitali 

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

ning kaitsta kodanike tervist ja heaolu 
keskkonnaga seotud ohtude ja mõjude eest. 
Samal ajal peab see üleminek olema 
õiglane ja kaasav, et kedagi ei jäetaks 
kõrvale. Sellegipoolest peaks see üleminek 
tagama kestlikkuse kolme mõõtme – 
sotsiaalse, keskkonna ja majandusliku – 
tasakaalustatud lähenemise.

_________________ _________________
19 Komisjoni teatis „Euroopa roheline 
kokkulepe“, COM(2019)0640 final, 11. 
detsember 2019.

19 Komisjoni teatis „Euroopa roheline 
kokkulepe“, COM(2019)0640 final, 11. 
detsember 2019.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

_________________ _________________
19 Komisjoni teatis „Euroopa roheline 
kokkulepe“, COM(2019)0640 final, 11. 
detsember 2019.

19 Komisjoni teatis „Euroopa roheline 
kokkulepe“, COM(2019)0640 final, 11. 
detsember 2019.
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Or. fr

Muudatusettepanek 41
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

_________________ _________________
19 Komisjoni teatis „Euroopa roheline 
kokkulepe“, COM(2019)0640 final, 11. 
detsember 2019.

19 Komisjoni teatis „Euroopa roheline 
kokkulepe“, COM(2019)0640 final, 11. 
detsember 2019.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Daniel Buda, Dan-Ștefan Motreanu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

_________________ _________________
19 Komisjoni teatis „Euroopa roheline 
kokkulepe“, COM(2019)0640 final, 11. 
detsember 2019.

19 Komisjoni teatis „Euroopa roheline 
kokkulepe“, COM(2019)0640 final, 11. 
detsember 2019.

Or. en

Muudatusettepanek 43
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Samal ajal peab see üleminek olema 
õiglane ja kaasav, et kedagi – eriti 
maapiirkondade elanikke – ei jäetaks 
kõrvale.

_________________ _________________
19 Komisjoni teatis „Euroopa roheline 
kokkulepe“, COM(2019)0640 final, 11. 
detsember 2019.

19 Komisjoni teatis „Euroopa roheline 
kokkulepe“, COM(2019)0640 final, 11. 
detsember 2019.

Or. en

Muudatusettepanek 44
Anne Sander

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

_________________ _________________
19 Komisjoni teatis „Euroopa roheline 
kokkulepe“, COM(2019)0640 final, 11. 
detsember 2019.

19 Komisjoni teatis „Euroopa roheline 
kokkulepe“, COM(2019)0640 final, 11. 
detsember 2019.

Or. fr
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Muudatusettepanek 45
Mazaly Aguilar

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1a) COVID-19 pandeemia põhjustatud 
kriisi tõttu võivad mõned Euroopa 
rohelisse kokkuleppesse kuuluvad 
eesmärgid ja vahendid olla 
märkimisväärselt mõjutatud. Sel 
eesmärgil peaks komisjon perioodiliselt 
koostama aruande ja andma 
üksikasjaliku hinnangu majanduskriisi 
mõju kohta kõigi rohelisest kokkuleppest 
tulenevate seadusandlike algatuste 
eesmärkidele.

Or. es

Muudatusettepanek 46
Sylvia Limmer, Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Valitsustevahelise kliimamuutuste 
rühma (IPCC) eriaruanne, milles 
käsitletakse mõju, mis tuleneb üleilmsest 
soojenemisest 1,5 °C võrra üle 
tööstusajastu eelse taseme ja sellega seotud 
üleilmseid kasvuhoonegaaside heitkoguste 
muutuse suundumusi20, loob 
kliimamuutustega võitlemiseks tugeva 
teadusliku aluse ning on selle tõenduseks, 
et kliimameetmeid on vaja tugevdada. 
Eriaruandes kinnitatakse, et 
kasvuhoonegaaside heidet tuleb kiiresti 
kahandada ja temperatuuri tõusu on vaja hoida 
1,5 °C piires, eelkõige selleks, et 
vähendada äärmuslike ilmastikunähtuste 
tõenäosust. Valitsustevahelise bioloogilist 
mitmekesisust ja ökosüsteemi teenuseid 

(2) Oluline on rõhutada, et 
valitsustevaheline kliimamuutuste rühm 
(IPCC) toimib omaenda poliitilise 
tegevuskava järgi. Seda võib näha näiteks 
IPCC eriaruandes, milles käsitletakse 
mõju, mis tuleneb üleilmsest soojenemisest 
1,5 °C võrra üle tööstusajastu eelse taseme 
ja sellega seotud üleilmseid 
kasvuhoonegaaside heitkoguste muutuse 
suundumusi.20 Aruande kohaselt tuleb 
kasvuhoonegaaside heidet kiiresti 
kahandada, et hoida temperatuuri tõusu 
1,5 °C piires ning vähendada äärmuslike 
ilmastikunähtuste tõenäosust. Need 
järeldused on seatud kahtluse alla 18. 
oktoobri 2019. aasta Euroopa 
kliimadeklaratsioonis, millele on alla 
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käsitleva teaduslik-poliitilise foorumi 
(IPBES) 2019. aasta üleilmne 
hindamisaruanne21 annab tunnistust 
bioloogilise mitmekesisuse vähenemisest 
kogu maailmas, kusjuures kliimamuutused 
on tähtsuselt kolmas bioloogilist 
mitmekesisust vähendav tegur.22

kirjutanud üle 500 teadlase21a, kes ei näe 
sellist kliimaga seotud hädaolukorda, 
nagu Euroopa Parlament kuulutas välja 
28. oktoobril 201922a. Valitsustevahelise 
bioloogilist mitmekesisust ja ökosüsteemi 
teenuseid käsitleva teaduslik-poliitilise 
foorumi (IPBES) 2019. aasta üleilmne 
hindamisaruanne21 annab aga tunnistust 
bioloogilise mitmekesisuse vähenemisest 
kogu maailmas, kusjuures aruande 
kohaselt on kliimamuutused tähtsuselt 
kolmas bioloogilist mitmekesisust 
vähendav tegur.22

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

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

21 IPBES 2019. Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

21 IPBES 2019. Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.
21a https://clintel.nl/wp-
content/uploads/2019/10/European-
Climate-Declaration-Oslo-18-October-
2019.pdf 

22 Euroopa Keskkonnaamet (2020), 
Euroopa keskkond – seisund ja väljavaated 
2020. aastal. (Luksemburg, ELi 
Väljaannete Talitus, 2019).

22 Euroopa Keskkonnaamet (2020), 
Euroopa keskkond – seisund ja väljavaated 
2020. aastal. (Luksemburg, ELi 
Väljaannete Talitus, 2019).
22a P9_TA(2019)0078 Euroopa 
Parlamendi 28. novembri 2019. aasta 
resolutsioon kliima- ja keskkonnaalase 
hädaolukorra kohta (2019/2930(RSP))

Or. en
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Muudatusettepanek 47
Michal Wiezik

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Valitsustevahelise kliimamuutuste 
rühma (IPCC) eriaruanne, milles 
käsitletakse mõju, mis tuleneb üleilmsest 
soojenemisest 1,5 °C võrra üle 
tööstusajastu eelse taseme ja sellega seotud 
üleilmseid kasvuhoonegaaside heitkoguste 
muutuse suundumusi20, loob 
kliimamuutustega võitlemiseks tugeva 
teadusliku aluse ning on selle tõenduseks, 
et kliimameetmeid on vaja tugevdada. 
Eriaruandes kinnitatakse, et 
kasvuhoonegaaside heidet tuleb kiiresti 
kahandada ja temperatuuri tõusu on vaja 
hoida 1,5 °C piires, eelkõige selleks, et 
vähendada äärmuslike ilmastikunähtuste 
tõenäosust. Valitsustevahelise bioloogilist 
mitmekesisust ja ökosüsteemi teenuseid 
käsitleva teaduslik-poliitilise foorumi 
(IPBES) 2019. aasta üleilmne 
hindamisaruanne21 annab tunnistust 
bioloogilise mitmekesisuse vähenemisest 
kogu maailmas, kusjuures kliimamuutused 
on tähtsuselt kolmas bioloogilist 
mitmekesisust vähendav tegur.22

(2) Valitsustevahelise kliimamuutuste 
rühma (IPCC) eriaruanne, milles 
käsitletakse mõju, mis tuleneb üleilmsest 
soojenemisest 1,5 °C võrra üle 
tööstusajastu eelse taseme ja sellega seotud 
üleilmseid kasvuhoonegaaside heitkoguste 
muutuse suundumusi20, loob 
kliimamuutustega võitlemiseks tugeva 
teadusliku aluse ning on selle tõenduseks, 
et kliimameetmeid on vaja tugevdada. 
Eriaruandes kinnitatakse, et 
kasvuhoonegaaside heidet tuleb kiiresti 
kahandada ja temperatuuri tõusu on vaja 
hoida 1,5 °C piires, eelkõige selleks, et 
vähendada äärmuslike ilmastikunähtuste 
tõenäosust. Valitsustevahelise bioloogilist 
mitmekesisust ja ökosüsteemi teenuseid 
käsitleva teaduslik-poliitilise foorumi 
(IPBES) 2019. aasta üleilmne 
hindamisaruanne21 toob välja, et looduse 
säästev kasutamine on ülioluline 
kliimasüsteemi inimtegevusest tingitud 
ohtlike kliimamuutustega kohanemiseks 
ja nende leevendamiseks, ning annab 
tunnistust bioloogilise mitmekesisuse 
vähenemisest kogu maailmas, kusjuures 
kliimamuutused on tähtsuselt kolmas 
bioloogilist mitmekesisust vähendav 
tegur22.

_________________ _________________
20 IPCC, 2018. Global Warming of 1.5°C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 

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

eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. 
Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor 
ja T. Waterfield (toim)].

21 IPBES 2019. Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

21 IPBES 2019. Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

22 Euroopa Keskkonnaamet (2020), 
Euroopa keskkond – seisund ja väljavaated 
2020. aastal. (Luksemburg, ELi 
Väljaannete Talitus, 2019).

22 Euroopa Keskkonnaamet (2020), 
Euroopa keskkond – seisund ja väljavaated 
2020. aastal. (Luksemburg, ELi 
Väljaannete Talitus, 2019).

Or. en

Muudatusettepanek 48
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Valitsustevahelise kliimamuutuste 
rühma (IPCC) eriaruanne, milles 
käsitletakse mõju, mis tuleneb üleilmsest 
soojenemisest 1,5 °C võrra üle 
tööstusajastu eelse taseme ja sellega seotud 
üleilmseid kasvuhoonegaaside heitkoguste 
muutuse suundumusi20, loob 
kliimamuutustega võitlemiseks tugeva 
teadusliku aluse ning on selle tõenduseks, 
et kliimameetmeid on vaja tugevdada. 
Eriaruandes kinnitatakse, et 
kasvuhoonegaaside heidet tuleb kiiresti 
kahandada ja temperatuuri tõusu on vaja 
hoida 1,5 °C piires, eelkõige selleks, et 
vähendada äärmuslike ilmastikunähtuste 
tõenäosust. Valitsustevahelise bioloogilist 
mitmekesisust ja ökosüsteemi teenuseid 
käsitleva teaduslik-poliitilise foorumi 
(IPBES) 2019. aasta üleilmne 
hindamisaruanne21 annab tunnistust 
bioloogilise mitmekesisuse vähenemisest 
kogu maailmas, kusjuures kliimamuutused 

(2) Valitsustevahelise kliimamuutuste 
rühma (IPCC) eriaruanne, milles 
käsitletakse mõju, mis tuleneb üleilmsest 
soojenemisest 1,5 °C võrra üle 
tööstusajastu eelse taseme ja sellega seotud 
üleilmseid kasvuhoonegaaside heitkoguste 
muutuse suundumusi20, loob 
kliimamuutustega võitlemiseks tugeva 
teadusliku aluse ning on selle tõenduseks, 
et kliimameetmeid on vaja tugevdada. 
Eriaruandes kinnitatakse, et 
kasvuhoonegaaside heidet tuleb kiiresti 
kahandada ja temperatuuri tõusu on vaja 
hoida 1,5 °C piires, eelkõige selleks, et 
vähendada äärmuslike ilmastikunähtuste 
tõenäosust. Valitsustevahelise bioloogilist 
mitmekesisust ja ökosüsteemi teenuseid 
käsitleva teaduslik-poliitilise foorumi 
(IPBES) 2019. aasta üleilmne 
hindamisaruanne21 annab tunnistust 
bioloogilise mitmekesisuse vähenemisest 
kogu maailmas, kusjuures kliimamuutused 
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on tähtsuselt kolmas bioloogilist 
mitmekesisust vähendav tegur.22

on tähtsuselt kolmas bioloogilist 
mitmekesisust ja ökosüsteeme vähendav 
tegur.22

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

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

21 IPBES 2019. Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

21 IPBES 2019. Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

22 Euroopa Keskkonnaamet (2020), 
Euroopa keskkond – seisund ja väljavaated 
2020. aastal. (Luksemburg, ELi 
Väljaannete Talitus, 2019).

22 Euroopa Keskkonnaamet (2020), 
Euroopa keskkond – seisund ja väljavaated 
2020. aastal. (Luksemburg, ELi 
Väljaannete Talitus, 2019).

Or. en

Muudatusettepanek 49
Sylvia Limmer, Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2a) Kaya võrrand, mida IPCC kasutas 
CO2 heitkoguste arengu hindamiseks, 
näitab selgelt, et süsinikdioksiidi 
heitkogused sõltuvad keskmisest 
elatustasemest, SKP energiamahukusest 
ja CO2 energiasisaldusest. Nn 
kliimaneutraalsuse saavutamiseks ei ole 
realistlik loota ainult energiamahukuse 
või CO2 energiasisalduse vähendamisele, 
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vaid see eesmärk nõuab SKP tohutut 
vähendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 50
Sylvia Limmer, Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 51
Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Pikaajalise eesmärgi 
kindlaksmääramine on väga oluline selleks, 
et toetada majanduse ja ühiskonna 
ümberkujundamist, töökohtade loomist, 
majanduskasvu ja Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kestliku arengu 
eesmärkide saavutamist ning püüelda 

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

õiglasel ja kulutõhusal viisil Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni osaliste konverentsi 
21. istungjärgul vastu võetud 2015. aasta 
Pariisi kliimakokkuleppe (edaspidi „Pariisi 
kokkulepe“) temperatuurieesmärgi 
saavutamine.

Or. en

Muudatusettepanek 52
Anne Sander

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 53
Sylvia Limmer, Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Pariisi kokkuleppes on kokku 
lepitud pikaajaline eesmärk hoida üleilmse 
temperatuuri tõus tunduvalt allpool 2 °C 

(4) Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni (nn Pariisi kokkulepe) 
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võrreldes tööstusrevolutsioonieelse 
tasemega ja püüda piirata temperatuuri 
tõusu 1,5 °C-ni võrreldes 
tööstusrevolutsioonieelse tasemega23 ning 
selles rõhutatakse, kui oluline on 
kohaneda kliimamuutuste ebasoodsa 
mõjuga24 ja viia rahastamisvood 
kooskõlla arenguteega, mis on suunatud 
vähese kasvuhoonegaaside heite ja kliima 
muutumisele vastupidava arengu 
saavutamisele25.

allkirjastasid ELi liikmesriigid ja EL 
rahvusülese organisatsioonina ning 
sellest ja selle kontekstis esitatud riiklikult 
kindlaksmääratud panustest tulenevalt on 
sellel siduv jõud, mis kajastub muu hulgas 
määruses (EL) 2018/1999. Pariisi 
kokkuleppes on kokku lepitud pikaajaline 
eesmärk hoida üleilmse temperatuuri tõus 
tunduvalt allpool 2 °C võrreldes 
tööstusrevolutsioonieelse tasemega ja 
püüda piirata temperatuuri tõusu 1,5 °C-ni 
võrreldes tööstusrevolutsioonieelse 
tasemega23 vaatamata teaduslikule 
arutelule seoses eri seisukohtadega 
kliimamuutuste põhjuste suhtes. Pariisi 
kokkuleppe nõue kasutada 
rahastamisvooge kasvuhoonegaaside heite 
vähendamiseks ja ühendada need 
kliimamuutustele vastupanuvõimelise 
arenguga25 tuleb asendada ratsionaalse 
keskkonnapoliitikaga, mis põhineb eeskätt 
juba miljoneid aastaid toimuvate 
kliimamuutustega kohanemisel.

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

23 Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 punkt 
a.

24 Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 punkt 
b.

24 Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 punkt 
b.

25 Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 punkt 
c.

25 Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 punkt 
c.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Pariisi kokkuleppes on kokku 
lepitud pikaajaline eesmärk hoida üleilmse 
temperatuuri tõus tunduvalt allpool 2 °C 

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

võrreldes tööstusrevolutsioonieelse 
tasemega23 ning selles rõhutatakse, kui 
oluline on kohaneda kliimamuutuste 
ebasoodsa mõjuga24 eriti põllumajanduses, 
kus tuleb rakendada agroökoloogilisi 
lahendusi mitte ainult kliimamuutuste 
leevendamiseks ja nendega 
kohanemiseks, vaid ka tootlikkuse ja 
kasumlikkuse säilitamiseks, tugevdades 
samal ajal vastupanuvõimet ja ELi 
toiduga kindlustatust, ning viia 
rahastamisvood kooskõlla arenguteega, mis 
on suunatud vähese kasvuhoonegaaside 
heite ja kliima muutumisele vastupidava 
arengu saavutamisele25. Kuna liidu üldine 
raamistik võtab õiglase osa 
ülemaailmsetest jõupingutustest piirata 
globaalse temperatuuri tõusu 1,5 °C-ni, 
tuleks Euroopa kliimaseadusega tagada, 
et nii liit kui ka liikmesriigid annaksid 
igakülgse panuse Pariisi kokkuleppe 
kolme pikaajalise eesmärgi saavutamise 
heaks.

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

23 Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 punkt 
a.

24 Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 punkt 
b.

24 Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 punkt 
b.

25 Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 punkt 
c.

25 Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 punkt 
c.

Or. en

Selgitus

Agroökoloogilistes agronoomilistes tehnikates kasutatakse suure bioloogilise 
mitmekesisusega ja mitte-monokultuurilisi lähenemisviise, mille puhul mulla moodustamise 
protsessis seotakse muu hulgas süsinikku: mulla mikrofloorad kasutavad mullaosakeste 
huumusega (pika ahelaga keerulised süsivesinikud) katmiseks juure eksudaatide orgaanilist 
ainet ja süsinikku. Seega on põllukultuurid vastupidavad ekstreemsetele ilmadele: pikemad 
juured sügavamates hästi kuivendatud pinnastes. Eelretsenseeritud metauuringud näitavad, et 
agroökoloogia praktiseerijad naudivad suuremat tootlikkust ja kasumlikkust. Vt JD van der 
Ploeg et al 2019 „Economic potential of agroecology: Empirical evidence from Europe“.

Muudatusettepanek 55
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Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(4) Pariisi kokkuleppes on kokku 
lepitud pikaajaline eesmärk hoida üleilmse 
temperatuuri tõus tunduvalt allpool 2 °C 
võrreldes tööstusrevolutsioonieelse 
tasemega ja püüda piirata temperatuuri 
tõusu 1,5 °C-ni võrreldes 
tööstusrevolutsioonieelse tasemega23 ning 
selles rõhutatakse, kui oluline on kohaneda 
kliimamuutuste ebasoodsa mõjuga,24 
mõjutades strateegilisi sektoreid, näiteks 
põllumajandus ja toidusüsteemid, ja viia 
rahastamisvood kooskõlla arenguteega, mis 
on suunatud vähese kasvuhoonegaaside 
heite ja kliima muutumisele vastupidava 
arengu saavutamisele25.

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

23 Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 punkt 
a.

24 Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 punkt 
b.

24 Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 punkt 
b.

25 Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 punkt 
c.

25 Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 punkt 
c.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Anne Sander

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Pariisi kokkuleppes on kokku 
lepitud pikaajaline eesmärk hoida üleilmse 
temperatuuri tõus tunduvalt allpool 2 °C 
võrreldes tööstusrevolutsioonieelse 
tasemega ja püüda piirata temperatuuri 

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

tõusu 1,5 °C-ni võrreldes 
tööstusrevolutsioonieelse tasemega23 ning 
selles rõhutatakse, kui oluline on kohaneda 
kliimamuutuste ebasoodsa mõjuga24, 
tugevdades meie vastupanuvõimet nii, et 
see mõju ei ohustaks toidu tootmist, ja viia 
rahastamisvood kooskõlla arenguteega, mis 
on suunatud vähese kasvuhoonegaaside 
heite ja kliima muutumisele vastupidava 
arengu saavutamisele25.

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

23 Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 punkt 
a.

24 Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 punkt 
b.

24 Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 punkt 
b.

25 Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 punkt 
c.

25 Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 punkt 
c.

Or. fr

Muudatusettepanek 57
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(4) Pariisi kokkuleppes on kokku 
lepitud pikaajaline eesmärk hoida üleilmse 
temperatuuri tõus tunduvalt allpool 2 °C 
võrreldes tööstusrevolutsioonieelse 
tasemega ja püüda piirata temperatuuri 
tõusu 1,5 °C-ni võrreldes 
tööstusrevolutsioonieelse tasemega23 ning 
selles rõhutatakse, kui oluline on kohaneda 
kliimamuutuste ebasoodsa mõjuga24, ilma 
toiduainete tootmist ja kogu 
põllumajandussektorit ohtu seadmata või 
kahjustamata, ja viia rahastamisvood 
kooskõlla arenguteega, mis on suunatud 
vähese kasvuhoonegaaside heite ja kliima 
muutumisele vastupidava arengu 
saavutamisele25.
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_________________ _________________
23 Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 
punkt a.

23 Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 
punkt a.

24 Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 
punkt b.

24 Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 punkt 
b.

25 Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 
punkt c.

25 Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 punkt 
c.

Or. it

Muudatusettepanek 58
Balázs Hidvéghi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

23 Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 punkt 
a.

24 Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 punkt 
b.

24 Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 punkt 
b.

25 Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 punkt 
c.

25 Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 punkt 
c.

Or. en
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Selgitus

Pariisi kokkuleppes tunnustatakse peamise prioriteedina toiduga kindlustatuse tagamist. 
COVID-19 kriis on näidanud, et põllumajandus on strateegiline sektor, mis tagab meie 
kodanikele toiduga kindlustatuse.

Muudatusettepanek 59
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(4) Pariisi kokkuleppes on kokku 
lepitud pikaajaline eesmärk hoida üleilmse 
temperatuuri tõus tunduvalt allpool 2 °C 
võrreldes tööstusrevolutsioonieelse 
tasemega ja püüda piirata temperatuuri 
tõusu 1,5 °C-ni võrreldes 
tööstusrevolutsioonieelse tasemega23 ning 
selles rõhutatakse, kui oluline on kohaneda 
kliimamuutuste ebasoodsa mõjuga viisil, 
mis ei ohusta toidu tootmist,24 mõjutades 
strateegilisi sektoreid, näiteks 
põllumajandus ja toidusüsteemid, ja viia 
rahastamisvood kooskõlla arenguteega, mis 
on suunatud vähese kasvuhoonegaaside 
heite ja kliima muutumisele vastupidava 
arengu saavutamisele25.

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

23 Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 punkt 
a.

24 Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 punkt 
b.

24 Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 punkt 
b.

25 Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 punkt 
c.

25 Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 punkt 
c.

Or. en

Muudatusettepanek 60
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(4) Pariisi kokkuleppes on kokku 
lepitud pikaajaline eesmärk hoida üleilmse 
temperatuuri tõus tunduvalt allpool 2 °C 
võrreldes tööstusrevolutsioonieelse 
tasemega ja püüda piirata temperatuuri 
tõusu 1,5 °C-ni võrreldes 
tööstusrevolutsioonieelse tasemega23 ning 
selles rõhutatakse, kui oluline on kohaneda 
kliimamuutuste ebasoodsa mõjuga viisil, 
mis ei ohusta toidu tootmist,24 mõjutades 
strateegilisi sektoreid, näiteks 
põllumajandus ja toidusüsteemid, ja viia 
rahastamisvood kooskõlla arenguteega, mis 
on suunatud vähese kasvuhoonegaaside 
heite ja kliima muutumisele vastupidava 
arengu saavutamisele25.

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

23 Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 punkt 
a.

24 Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 punkt 
b.

24 Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 punkt 
b.

25 Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 punkt 
c.

25 Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 punkt 
c.

Or. en

Muudatusettepanek 61
Dan-Ștefan Motreanu, Franc Bogovič, Anne Sander, Michaela Šojdrová, Asim Ademov, 
Michal Wiezik, Álvaro Amaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Pariisi kokkuleppes on kokku 
lepitud pikaajaline eesmärk hoida üleilmse 
temperatuuri tõus tunduvalt allpool 2 °C 
võrreldes tööstusrevolutsioonieelse 
tasemega ja püüda piirata temperatuuri 
tõusu 1,5 °C-ni võrreldes 

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

tööstusrevolutsioonieelse tasemega23 ning 
selles rõhutatakse, kui oluline on kohaneda 
kliimamuutuste ebasoodsa mõjuga24 ja viia 
rahastamisvood kooskõlla arenguteega, mis 
on suunatud vähese kasvuhoonegaaside 
heite ja kliima muutumisele vastupidava 
arengu saavutamisele25. Peale selle 
viitavad viimaste aastate kliimamuutused 
ja globaalse temperatuuri tõus Euroopa 
Liidu üha suurenevale kõrbestumise 
ohule.

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

23 Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 punkt 
a.

24 Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 punkt 
b.

24 Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 punkt 
b.

25 Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 punkt 
c.

25 Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 punkt 
c.

Or. en

Selgitus

Euroopa Liidu kõrbestumine on kasvav oht, millele on viidatud ka Euroopa Kontrollikoja 
aruandes nr 33/2018.

Muudatusettepanek 62
Sylvia Limmer, Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(5) Liikmesriikide ja liidu senised nn 
kliimameetmed põhinevad eeldusel, et 
kliimat on võimalik „kaitsta“, ajades 
sageli keskkonnasaaste vastased 
õigustatud ja vajalikud toimingud segi 
„kliimakaitsega“ või võrdsustades need. 
Selle tegevuse eesmärk peaks olema 
kaitsta ühiskonda, inimesi, tervist, 
toidusüsteeme, ökosüsteemide terviklikkust 
ja bioloogilist mitmekesisust heaolu, 
jõukuse ja majanduse arengu levitamise 
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selle haavatavust kliimamuutuste suhtes. teel, suurendades nende suutlikkust 
kliimamuutustega kohaneda.

Or. en

Muudatusettepanek 63
Anne Sander

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 64
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Liidu ja liikmesriikide 
kliimameetmete eesmärk on kaitsta 

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

kestliku arengu tegevuskava 2030 raames 
ja Pariisi kokkuleppe eesmärkide poole 
püüeldes inimesi ja planeeti, heaolu, 
jõukust, tervist, toidusüsteeme, 
maapiirkondi, metsamajandust, 
ökosüsteemide terviklikkust ja bioloogilist 
mitmekesisust kliimamuutuste ohu eest, 
samuti maksimeerida planeedi võimaluste 
piires jõukust ning suurendada ühiskonna 
vastupanuvõimet ja vähendada selle 
haavatavust kliimamuutuste suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 65
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 66
Michal Wiezik

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5a) Tuleks otsida sünergiat erinevate 
eesmärkide vahel. Sel eesmärgil tuleks 
rangelt kaitsta süsinikurikkaid 
ökosüsteeme, näiteks põlismetsi, 
turbaalasid, rohumaid, märgalasid, 
mangroove ja mererohuga kaetud 
alasid.1a Heitkoguste vähendamist 
käsitlevad ELi meetmed ei tohiks ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni 
järgimise tõttu põhjustada raadamist ega 
suurema maakasutuse tõttu heitkoguste 
suurenemist ei kolmandates ega ELi 
riikides ning tuleks teha ettepanek 
konkreetse eesmärgi vastu võtmiseks 
looduslike süsiniku neeldajate 
netosidumise kohta.
_________________
1a ELi elurikkuse strateegia. Toome 
looduse oma ellu tagasi (COM(2020) 380 
final).

Or. en

Muudatusettepanek 67
Mazaly Aguilar

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5a) Liidu kliimameetmeid tuleks 
arendada eesmärgiga mitte kahjustada 
strateegiliste sektorite majanduslikku 
elujõulisust. Toiduainete tootmise ja 
toiduga kindlustatuse tagamine kõigis 
liikmesriikides on üks liidu prioriteete. 
Komisjon peaks hiljemalt 1. jaanuariks 
2021 esitama üksikasjaliku hinnangu 
Euroopa kliimaseaduse mõju kohta liidu 
põllumajandussektori vastupidavusele ja 
konkurentsivõimele.

Or. es
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Muudatusettepanek 68
Sylvia Limmer, Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(6) Kliimamuutustele vastupanuvõime 
saavutamine peaks olema kõigi 
liikmesriikide eesmärk. Digiüleminek, 
tehnoloogiline innovatsioon ning teadus- ja 
arendustegevus on samuti tähtsad 
kliimamuutustele vastupanuvõime 
eesmärgi saavutamise tegurid.

Or. en

Muudatusettepanek 69
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(6) Kliimaneutraalsust peaksid aitama 
saavutada kõik majandussektorid, lähtudes 
„saastaja maksab“ põhimõttest. Lisaks ei 
tohiks sellega ohustada energiasüsteemi 
turvalisust, energiavarustust ega 
taskukohasust. Digiüleminek, 
tehnoloogiline innovatsioon ning teadus- ja 
arendustegevus on samuti tähtsad 
kliimaneutraalsuse eesmärgi saavutamise 
tegurid.

Or. it
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Muudatusettepanek 70
Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(6) Pariisi kokkuleppe eesmärkide, 
eriti hiljemalt 2040. aastaks 
kliimaneutraalsuse saavutamiseks on 
vaja, et kõik majandussektorid vähendaks 
oma heitkoguseid võimalikult kiiresti 
võimalikult nulli lähedale. Arvestades 
energia tootmise ja tarbimise suurt mõju 
kasvuhoonegaaside heitele, on oluline üle 
minna kestlikule, taskukohasele ja kindlale 
energiasüsteemile, mis tugineb 
hästitoimivale energia siseturule. Liidu 
transpordi- ja toidusüsteemide ning 
energiavarustuse ja -tööstuste muutmine 
ja CO2 heite vähendamine, samuti 
digiüleminek, tehnoloogiline innovatsioon 
ning teadus- ja arendustegevus on samuti 
tähtsad kliimaneutraalsuse eesmärgi 
saavutamise tegurid.

Põllumajanduse ja metsanduse eriti 
suured heitkogused hõlmavad otsest ja 
kaudset maakasutuse muutust, mis 
hävitab süsiniku sidujaid varjatud 
raadamise tagajärjel, mis on seotud liidu 
kariloomade toitmiseks kasutatava sojaga 
või liidus energia tootmiseks kasutatava 
puidu või palmiga. Ehkki mõned 
põllumajandussektori kasvuhoonegaaside 
heited on vältimatud, peaks liit 
võimalikult palju vähendama oma 
kasvuhoonegaaside jalajälge, kohandades 
loomakasvatussektori ulatust, et 
kohaneda omamaise sööda ja karjamaa 
olemasolevate ressurssidega ning liidu 
toiduga kindlustatuse vajadustega.
Liit ja liikmesriigid peavad vastu võtma 
kaugelevaatavad ja ühtsed 
õigusraamistikud, et tagada kõigi 
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majandussektorite panus liidu 
kliimaeesmärkide saavutamisse. Kõik 
integreeritud tehnoloogilised lahendused 
peavad olema kestlikud ning järgima 
ettevaatuspõhimõtet ilma negatiivsete 
sotsiaalsete või keskkonnamõjudeta ning 
tekitamata sisendi- või rahalist sõltuvust.

Or. en

Muudatusettepanek 71
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(6) Kliimaneutraalsust peaksid aitama 
saavutada kõik majandussektorid. 
Arvestades energia tootmise ja tarbimise 
suurt mõju kasvuhoonegaaside heitele, on 
oluline üle minna kestlikule, taskukohasele 
ja kindlale energiasüsteemile, mis tugineb 
hästitoimivale energia siseturule. 
Digiüleminek, tehnoloogiline innovatsioon 
ning teadus- ja arendustegevus on samuti 
tähtsad kliimaneutraalsuse eesmärgi 
saavutamise tegurid. Erilist tähelepanu 
tuleks pöörata ka fossiilimahukate 
materjalide asendamisele taastuvate ja 
bioressursipõhiste materjalidega (mida 
saadakse metsandusest ja 
põllumajandusest – need on ainsad 
sektorid, mis on nii CO2 tekitajad kui ka 
CO2 sidujad), samuti vähese CO2 heitega 
materjalidega.

Or. en

Selgitus

Fossiilimahukate materjalide asendamine taastuvate, bioressursipõhiste ja vähese CO2 
heitega materjalidega on kliimaneutraalsuse saavutamiseks ülioluline. Materjalid ja 
valmistatud tooted moodustavad 23 % CO2 heitkogustest, mis tulenevad toodete sisemaisest 
lõppnõudlusest. Kuna toodete sisemaine lõppnõudlus moodustab 77 % ELi 27 liikmesriigi 
CO2 jalajäljest, moodustavad materjalid ja valmistatud tooted peaaegu viiendiku EL 27 CO2 



PE652.514v01-00 34/146 AM\1206211ET.docx

ET

koguheitest.

Muudatusettepanek 72
Petri Sarvamaa

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(6) Kliimaneutraalsust peaksid aitama 
saavutada kõik majandussektorid. 
Arvestades energia tootmise ja tarbimise 
suurt mõju kasvuhoonegaaside heitele, on 
oluline üle minna kestlikule, taskukohasele 
ja kindlale energiasüsteemile, mis tugineb 
hästitoimivale energia siseturule. 
Digiüleminek, tehnoloogiline innovatsioon 
ning teadus- ja arendustegevus on samuti 
tähtsad kliimaneutraalsuse eesmärgi 
saavutamise tegurid. Põllumajandus- ja 
metsandussektorit tuleb samuti pidada 
oluliseks tõukejõuks kliimaneutraalsuse 
eesmärgi saavutamisel ja jätkusuutlikule 
ringmajandusele üleminekul.

Or. en

Muudatusettepanek 73
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Kliimaneutraalsust peaksid aitama 
saavutada kõik majandussektorid. 
Arvestades energia tootmise ja tarbimise 
suurt mõju kasvuhoonegaaside heitele, on 
oluline üle minna kestlikule, taskukohasele 
ja kindlale energiasüsteemile, mis tugineb 
hästitoimivale energia siseturule. 
Digiüleminek, tehnoloogiline innovatsioon 
ning teadus- ja arendustegevus on samuti 

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

tähtsad kliimaneutraalsuse eesmärgi 
saavutamise tegurid. Lisaks tuleb 
põllumajandus- ja metsandussektorit 
käsitleda eluliste ja oluliste 
valdkondadena, kuna need toimivad ka 
süsiniku neeldajatena.

Or. it

Muudatusettepanek 74
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(6) Kliimaneutraalsust peaksid oma 
heitkoguste vähendamise teel aitama 
saavutada kõik majandussektorid, 
sealhulgas põllumajandus, mis on nii CO2 
tekitaja kui ka siduja. Arvestades energia 
tootmise ja tarbimise suurt mõju 
kasvuhoonegaaside heitele, on oluline üle 
minna täielikult taastuvenergial 
põhinevale kestlikule, taskukohasele ja 
kindlale energiasüsteemile, mis tugineb 
hästitoimivale energia siseturule. 
Digiüleminek, tehnoloogiline innovatsioon, 
keskkonnasäästlikud tavad ning teadus- ja 
arendustegevus on samuti tähtsad 
kliimaneutraalsuse eesmärgi saavutamise 
tegurid.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Mazaly Aguilar

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Kliimaneutraalsust peaksid aitama (6) Kliimaneutraalsust peaksid aitama 
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saavutada kõik majandussektorid. 
Arvestades energia tootmise ja tarbimise 
suurt mõju kasvuhoonegaaside heitele, on 
oluline üle minna kestlikule, taskukohasele 
ja kindlale energiasüsteemile, mis tugineb 
hästitoimivale energia siseturule. 
Digiüleminek, tehnoloogiline innovatsioon 
ning teadus- ja arendustegevus on samuti 
tähtsad kliimaneutraalsuse eesmärgi 
saavutamise tegurid.

saavutada kõik majandussektorid. 
Arvestades energia tootmise ja tarbimise 
suurt mõju kasvuhoonegaaside heitele, on 
oluline üle minna kestlikule, taskukohasele 
ja kindlale energiasüsteemile, mis tugineb 
hästitoimivale energia siseturule. 
Digiüleminek, tehnoloogiline innovatsioon 
ning teadus- ja arendustegevus on samuti 
tähtsad kliimaneutraalsuse eesmärgi ning 
strateegiaga „Talust taldrikule“ ja ELi 
bioloogilise mitmekesisuse 
strateegiaga 2030 seotud õigusloome 
prioriteetide saavutamise tegurid.

Or. es

Muudatusettepanek 76
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(6) Kliimaneutraalsust peaksid aitama 
saavutada kõik majandussektorid, pöörates 
erilist tähelepanu fossiilkütuste 
heitkoguste vähendamisele. Arvestades 
energia tootmise ja tarbimise suurt mõju 
kasvuhoonegaaside heitele, on oluline üle 
minna kestlikule, taskukohasele ja kindlale 
energiasüsteemile, mis tugineb 
hästitoimivale energia siseturule. 
Digiüleminek, tehnoloogiline innovatsioon 
ning teadus- ja arendustegevus on samuti 
tähtsad kliimaneutraalsuse eesmärgi 
saavutamise tegurid.

Or. en

Muudatusettepanek 77
Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(6) Kliimaneutraalsust peaksid aitama 
saavutada kõik majandussektorid. 
Arvestades energia tootmise ja tarbimise 
suurt mõju kasvuhoonegaaside heitele, on 
oluline üle minna kestlikule, taskukohasele 
ja kindlale energiasüsteemile, mis tugineb 
hästitoimivale energia siseturule. 
Digiüleminek, ulatuslikum ligipääs 
tehnoloogilisele innovatsioonile ning 
teadus- ja arendustegevus on samuti 
tähtsad kliimaneutraalsuse eesmärgi 
saavutamise tegurid.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 79
Sylvia Limmer, Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Liit on viinud ellu ambitsioonikat 
kliimapoliitikat ja kehtestanud 
õigusraamistiku, et saavutada oma 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
2030. aasta eesmärk. Selle eesmärgi 

(7) Liikmesriigid ja liit on kehtestanud 
õigusraamistiku, et 
saavutada liidu kasvuhoonegaaside heite 
vähendamise 2030. aasta eesmärk, mis 
põhineb Pariisi kokkuleppe alusel võetud 
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saavutamiseks on muu hulgas vastu võetud 
sellised õigusaktid nagu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
2003/87/EÜ26, millega loodi liidus 
kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse 
ühikutega kauplemise süsteem, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 
2018/84227, millega kehtestati 
liikmesriikidele kasvuhoonegaaside heite 
vähendamise eesmärgid 2030. aastaks, 
ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EL) 2018/84128, millega nõutakse 
liikmesriikidelt maakasutusest, 
maakasutuse muutusest ja metsandusest 
pärineva kasvuhoonegaaside heite ja nende 
sidumise tasakaalustamist.

kohustustel. Selle eesmärgi saavutamiseks 
on muu hulgas vastu võetud sellised 
õigusaktid nagu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiv 2003/87/EÜ26, millega 
loodi liidus kasvuhoonegaaside lubatud 
heitkoguse ühikutega kauplemise ebatõhus 
ja bürokraatlik süsteem, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 
2018/84227, millega kehtestati 
liikmesriikidele kasvuhoonegaaside heite 
vähendamise eesmärgid 2030. aastaks, 
ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EL) 2018/84128, millega nõutakse 
liikmesriikidelt maakasutusest, 
maakasutuse muutusest ja metsandusest 
pärineva kasvuhoonegaaside heite ja nende 
sidumise tasakaalustamist ning mis 
põhineb vaid seni teaduslikult tõendamata 
eeldusel, et CO2 on nn globaalse 
soojenemise ainus põhjustaja.

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

26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. 
oktoobri 2003. aasta direktiiv 2003/87/EÜ, 
millega luuakse liidus kasvuhoonegaaside 
lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise 
süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 
96/61/EÜ (ELT L 275, 25.10.2003, lk 32).

27 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 
2018. aasta määrus (EL) 2018/842, milles 
käsitletakse liikmesriikide kohustust 
vähendada kasvuhoonegaaside heidet 
aastatel 2021–2030, millega panustatakse 
kliimameetmetesse, et täita Pariisi 
kokkuleppega võetud kohustused, ning 
millega muudetakse määrust (EL) 
nr 525/2013 (ELT L 156, 19.6.2018, 
lk 26).

27 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 
2018. aasta määrus (EL) 2018/842, milles 
käsitletakse liikmesriikide kohustust 
vähendada kasvuhoonegaaside heidet 
aastatel 2021–2030, millega panustatakse 
kliimameetmetesse, et täita Pariisi 
kokkuleppega võetud kohustused, ning 
millega muudetakse määrust (EL) 
nr 525/2013 (ELT L 156, 19.6.2018, 
lk 26).

28 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 
2018. aasta määrus (EL) 2018/841, millega 
lisatakse maakasutusest, maakasutuse 
muutusest ja metsandusest tulenev 
kasvuhoonegaaside heide ja sellest 
tulenevate kasvuhoonegaaside sidumine 
2030. aasta kliima- ja energiapoliitika 
raamistikku ning millega muudetakse 
määrust (EL) nr 525/2013 ja otsust nr 
529/2013/EL (ELT L 156, 19.6.2018, lk 1).

28 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 
2018. aasta määrus (EL) 2018/841, millega 
lisatakse maakasutusest, maakasutuse 
muutusest ja metsandusest tulenev 
kasvuhoonegaaside heide ja sellest 
tulenevate kasvuhoonegaaside sidumine 
2030. aasta kliima- ja energiapoliitika 
raamistikku ning millega muudetakse 
määrust (EL) nr 525/2013 ja otsust nr 
529/2013/EL (ELT L 156, 19.6.2018, lk 1).
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Or. en

Muudatusettepanek 80
Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Liit on viinud ellu ambitsioonikat 
kliimapoliitikat ja kehtestanud 
õigusraamistiku, et saavutada oma 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
2030. aasta eesmärk. Selle eesmärgi 
saavutamiseks on muu hulgas vastu võetud 
sellised õigusaktid nagu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
2003/87/EÜ26, millega loodi liidus 
kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse 
ühikutega kauplemise süsteem, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 
2018/84227, millega kehtestati 
liikmesriikidele kasvuhoonegaaside heite 
vähendamise eesmärgid 2030. aastaks, 
ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EL) 2018/84128, millega nõutakse 
liikmesriikidelt maakasutusest, 
maakasutuse muutusest ja metsandusest 
pärineva kasvuhoonegaaside heite ja nende 
sidumise tasakaalustamist.

(7) Liit on viinud ellu ambitsioonikat 
kliimapoliitikat ja kehtestanud 
õigusraamistiku, et saavutada oma 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
2030. aasta eesmärk. Selle eesmärgi 
saavutamiseks on muu hulgas vastu võetud 
sellised õigusaktid nagu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
2003/87/EÜ26, millega loodi liidus 
kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse 
ühikutega kauplemise süsteem, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 
2018/84227, millega kehtestati 
liikmesriikidele kasvuhoonegaaside heite 
vähendamise eesmärgid 2030. aastaks, 
ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EL) 2018/84128, millega nõutakse 
liikmesriikidelt maakasutusest, 
maakasutuse muutusest ja metsandusest 
pärineva kasvuhoonegaaside heite ja nende 
sidumise tasakaalustamist. Hiljemalt 30. 
juuniks 2021 peaks komisjon need 
õigusaktid, kõik asjakohased 
valdkondlikud õigusaktid ning liidu 
välistegevuse ja eelarve läbi vaatama, et 
võtta arvesse liidu kasvuhoonegaaside 
eelarvet, liidu 2030. aasta suuremat 
kliimaeesmärki ja käesolevas määruses 
sätestatud kliimaneutraalsuse eesmärki.

_________________ _________________
26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. 
oktoobri 2003. aasta direktiiv 2003/87/EÜ, 
millega luuakse liidus kasvuhoonegaaside 
lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise 
süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 

26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. 
oktoobri 2003. aasta direktiiv 2003/87/EÜ, 
millega luuakse liidus kasvuhoonegaaside 
lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise 
süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 
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96/61/EÜ (ELT L 275, 25.10.2003, lk 32). 96/61/EÜ (ELT L 275, 25.10.2003, lk 32).
27 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 
2018. aasta määrus (EL) 2018/842, milles 
käsitletakse liikmesriikide kohustust 
vähendada kasvuhoonegaaside heidet 
aastatel 2021–2030, millega panustatakse 
kliimameetmetesse, et täita Pariisi 
kokkuleppega võetud kohustused, ning 
millega muudetakse määrust (EL) 
nr 525/2013 (ELT L 156, 19.6.2018, 
lk 26).

27 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 
2018. aasta määrus (EL) 2018/842, milles 
käsitletakse liikmesriikide kohustust 
vähendada kasvuhoonegaaside heidet 
aastatel 2021–2030, millega panustatakse 
kliimameetmetesse, et täita Pariisi 
kokkuleppega võetud kohustused, ning 
millega muudetakse määrust (EL) 
nr 525/2013 (ELT L 156, 19.6.2018, 
lk 26).

28 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 
2018. aasta määrus (EL) 2018/841, millega 
lisatakse maakasutusest, maakasutuse 
muutusest ja metsandusest tulenev 
kasvuhoonegaaside heide ja sellest 
tulenevate kasvuhoonegaaside sidumine 
2030. aasta kliima- ja energiapoliitika 
raamistikku ning millega muudetakse 
määrust (EL) nr 525/2013 ja otsust nr 
529/2013/EL (ELT L 156, 19.6.2018, lk 1).

28 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 
2018. aasta määrus (EL) 2018/841, millega 
lisatakse maakasutusest, maakasutuse 
muutusest ja metsandusest tulenev 
kasvuhoonegaaside heide ja sellest 
tulenevate kasvuhoonegaaside sidumine 
2030. aasta kliima- ja energiapoliitika 
raamistikku ning millega muudetakse 
määrust (EL) nr 525/2013 ja otsust nr 
529/2013/EL (ELT L 156, 19.6.2018, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 81
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Liit on viinud ellu ambitsioonikat 
kliimapoliitikat ja kehtestanud 
õigusraamistiku, et saavutada oma 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
2030. aasta eesmärk. Selle eesmärgi 
saavutamiseks on muu hulgas vastu võetud 
sellised õigusaktid nagu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
2003/87/EÜ26, millega loodi liidus 
kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse 
ühikutega kauplemise süsteem, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 
2018/84227, millega kehtestati 
liikmesriikidele kasvuhoonegaaside heite 

(7) Liit on viinud ellu kliimapoliitikat 
ja kehtestanud õigusraamistiku, et 
saavutada oma kasvuhoonegaaside heite 
vähendamise 2030. aasta eesmärk. Selle 
eesmärgi saavutamiseks on muu hulgas 
vastu võetud sellised õigusaktid nagu 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
2003/87/EÜ26, millega loodi liidus 
kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse 
ühikutega kauplemise süsteem, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 
2018/84227, millega kehtestati 
liikmesriikidele kasvuhoonegaaside heite 
vähendamise eesmärgid 2030. aastaks, 
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vähendamise eesmärgid 2030. aastaks, 
ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EL) 2018/84128, millega nõutakse 
liikmesriikidelt maakasutusest, 
maakasutuse muutusest ja metsandusest 
pärineva kasvuhoonegaaside heite ja nende 
sidumise tasakaalustamist.

ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EL) 2018/84128, millega nõutakse 
liikmesriikidelt maakasutusest, 
maakasutuse muutusest ja metsandusest 
pärineva kasvuhoonegaaside heite ja nende 
sidumise tasakaalustamist.

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

26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. 
oktoobri 2003. aasta direktiiv 2003/87/EÜ, 
millega luuakse liidus kasvuhoonegaaside 
lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise 
süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 
96/61/EÜ (ELT L 275, 25.10.2003, lk 32).

27 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 
2018. aasta määrus (EL) 2018/842, milles 
käsitletakse liikmesriikide kohustust 
vähendada kasvuhoonegaaside heidet 
aastatel 2021–2030, millega panustatakse 
kliimameetmetesse, et täita Pariisi 
kokkuleppega võetud kohustused, ning 
millega muudetakse määrust (EL) 
nr 525/2013 (ELT L 156, 19.6.2018, 
lk 26).

27 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 
2018. aasta määrus (EL) 2018/842, milles 
käsitletakse liikmesriikide kohustust 
vähendada kasvuhoonegaaside heidet 
aastatel 2021–2030, millega panustatakse 
kliimameetmetesse, et täita Pariisi 
kokkuleppega võetud kohustused, ning 
millega muudetakse määrust (EL) 
nr 525/2013 (ELT L 156, 19.6.2018, 
lk 26).

28 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 
2018. aasta määrus (EL) 2018/841, millega 
lisatakse maakasutusest, maakasutuse 
muutusest ja metsandusest tulenev 
kasvuhoonegaaside heide ja sellest 
tulenevate kasvuhoonegaaside sidumine 
2030. aasta kliima- ja energiapoliitika 
raamistikku ning millega muudetakse 
määrust (EL) nr 525/2013 ja otsust nr 
529/2013/EL (ELT L 156, 19.6.2018, lk 1).

28 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 
2018. aasta määrus (EL) 2018/841, millega 
lisatakse maakasutusest, maakasutuse 
muutusest ja metsandusest tulenev 
kasvuhoonegaaside heide ja sellest 
tulenevate kasvuhoonegaaside sidumine 
2030. aasta kliima- ja energiapoliitika 
raamistikku ning millega muudetakse 
määrust (EL) nr 525/2013 ja otsust nr 
529/2013/EL (ELT L 156, 19.6.2018, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 82
Sylvia Limmer, Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 83
Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 84
Sylvia Limmer, Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Liit on paketi „Puhas energia 
kõikidele eurooplastele“29 kaudu viinud 
ellu ambitsioonikat süsinikuheite 
vähendamise poliitikat, eeskätt ehitades 
üles tugevat energialiitu, mis hõlmab 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivides 2012/27/EL30 ja (EL) 
2018/200131 energiatõhususe ja 
taastuvenergia kasutamise 2030. aasta 
eesmärkide seadmist, ning tõhustades 
asjakohaseid õigusakte, sealhulgas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2010/31/EL32.

(9) Sellega seoses hõlmavad muud 
hiljutised meetmed paketti „Puhas energia 
kõikidele eurooplastele“29, mille abil 
viiakse ellu ambitsioonikat süsinikuheite 
vähendamise poliitikat, eeskätt ehitades 
üles tugevat energialiitu, mis hõlmab 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivides 2012/27/EL30 ja (EL) 
2018/200131 energiatõhususe ja 
taastuvenergia kasutamise 2030. aasta 
eesmärkide seadmist, ning tõhustades 
asjakohaseid õigusakte, sealhulgas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2010/31/EL32.

_________________ _________________
29 COM(2016)0860 final, 30. november 
2016.

29 COM(2016)0860 final, 30. november 
2016.

30 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 
oktoobri 2012. aasta direktiiv 2012/27/EL, 
milles käsitletakse energiatõhusust, 
muudetakse direktiive 2009/125/EÜ ja 
2010/30/EL ning tunnistatakse kehtetuks 
direktiivid 2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ (ELT 
L 315, 14.11.2012, lk 1).

30 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 
oktoobri 2012. aasta direktiiv 2012/27/EL, 
milles käsitletakse energiatõhusust, 
muudetakse direktiive 2009/125/EÜ ja 
2010/30/EL ning tunnistatakse kehtetuks 
direktiivid 2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ (ELT 
L 315, 14.11.2012, lk 1).

31 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
detsembri 2018. aasta direktiiv (EL) 
2018/2001 taastuvatest energiaallikatest 
toodetud energia kasutamise edendamise 
kohta (ELT L 328, 21.12.2018, lk 82).

31 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
detsembri 2018. aasta direktiiv (EL) 
2018/2001 taastuvatest energiaallikatest 
toodetud energia kasutamise edendamise 
kohta (ELT L 328, 21.12.2018, lk 82).

32 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 
2010. aasta direktiiv 2010/31/EL hoonete 
energiatõhususe kohta (ELT L 153, 
18.6.2010, lk 13).

32 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 
2010. aasta direktiiv 2010/31/EL hoonete 
energiatõhususe kohta (ELT L 153, 
18.6.2010, lk 13).

Or. en

Muudatusettepanek 85
Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Liit on paketi „Puhas energia 
kõikidele eurooplastele“29 kaudu viinud 
ellu ambitsioonikat süsinikuheite 
vähendamise poliitikat, eeskätt ehitades 
üles tugevat energialiitu, mis hõlmab 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivides 2012/27/EL30 ja (EL) 
2018/200131 energiatõhususe ja 
taastuvenergia kasutamise 2030. aasta 
eesmärkide seadmist, ning tõhustades 
asjakohaseid õigusakte, sealhulgas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2010/31/EL32.

(9) Liit on paketi „Puhas energia 
kõikidele eurooplastele“29 kaudu viinud 
ellu ambitsioonikat süsinikuheite 
vähendamise poliitikat, eeskätt ehitades 
üles tugevat energialiitu, mis hõlmab 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivides 2012/27/EL30 ja (EL) 
2018/200131 energiatõhususe ja 
taastuvenergia kasutamise 2030. aasta 
eesmärkide seadmist, ning tõhustades 
asjakohaseid õigusakte, sealhulgas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2010/31/EL32. Hiljemalt 30. juuniks 2021 
peaks komisjon need õigusaktid läbi 
vaatama, et kajastada käesolevas 
määruses sätestatud liidu suuremaid 
kliimaeesmärke.

_________________ _________________
29 COM(2016)0860 final, 30. november 
2016.

29 COM(2016)0860 final, 30. november 
2016.

30 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 
oktoobri 2012. aasta direktiiv 2012/27/EL, 
milles käsitletakse energiatõhusust, 
muudetakse direktiive 2009/125/EÜ ja 
2010/30/EL ning tunnistatakse kehtetuks 
direktiivid 2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ (ELT 
L 315, 14.11.2012, lk 1).

30 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 
oktoobri 2012. aasta direktiiv 2012/27/EL, 
milles käsitletakse energiatõhusust, 
muudetakse direktiive 2009/125/EÜ ja 
2010/30/EL ning tunnistatakse kehtetuks 
direktiivid 2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ (ELT 
L 315, 14.11.2012, lk 1).

31 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
detsembri 2018. aasta direktiiv (EL) 
2018/2001 taastuvatest energiaallikatest 
toodetud energia kasutamise edendamise 
kohta (ELT L 328, 21.12.2018, lk 82).

31 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
detsembri 2018. aasta direktiiv (EL) 
2018/2001 taastuvatest energiaallikatest 
toodetud energia kasutamise edendamise 
kohta (ELT L 328, 21.12.2018, lk 82).

32 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 
2010. aasta direktiiv 2010/31/EL hoonete 
energiatõhususe kohta (ELT L 153, 
18.6.2010, lk 13).

32 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 
2010. aasta direktiiv 2010/31/EL hoonete 
energiatõhususe kohta (ELT L 153, 
18.6.2010, lk 13).

Or. en

Muudatusettepanek 86
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Liit on paketi „Puhas energia 
kõikidele eurooplastele“29 kaudu viinud 
ellu ambitsioonikat süsinikuheite 
vähendamise poliitikat, eeskätt ehitades 
üles tugevat energialiitu, mis hõlmab 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivides 2012/27/EL30 ja (EL) 
2018/200131 energiatõhususe ja 
taastuvenergia kasutamise 2030. aasta 
eesmärkide seadmist, ning tõhustades 
asjakohaseid õigusakte, sealhulgas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2010/31/EL32.

(9) Liit on paketi „Puhas energia 
kõikidele eurooplastele“29 kaudu viinud 
ellu süsinikuheite vähendamise poliitikat, 
eeskätt ehitades üles tugevat energialiitu, 
mis hõlmab Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivides 2012/27/EL30 ja 
(EL) 2018/200131 energiatõhususe ja 
taastuvenergia kasutamise 2030. aasta 
eesmärkide seadmist, ning tõhustades 
asjakohaseid õigusakte, sealhulgas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2010/31/EL32.

_________________ _________________
29 COM(2016)0860 final, 30. november 
2016.

29 COM(2016)0860 final, 30. november 
2016.

30 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 
oktoobri 2012. aasta direktiiv 2012/27/EL, 
milles käsitletakse energiatõhusust, 
muudetakse direktiive 2009/125/EÜ ja 
2010/30/EL ning tunnistatakse kehtetuks 
direktiivid 2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ (ELT 
L 315, 14.11.2012, lk 1).

30 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 
oktoobri 2012. aasta direktiiv 2012/27/EL, 
milles käsitletakse energiatõhusust, 
muudetakse direktiive 2009/125/EÜ ja 
2010/30/EL ning tunnistatakse kehtetuks 
direktiivid 2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ (ELT 
L 315, 14.11.2012, lk 1).

31 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
detsembri 2018. aasta direktiiv (EL) 
2018/2001 taastuvatest energiaallikatest 
toodetud energia kasutamise edendamise 
kohta (ELT L 328, 21.12.2018, lk 82).

31 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
detsembri 2018. aasta direktiiv (EL) 
2018/2001 taastuvatest energiaallikatest 
toodetud energia kasutamise edendamise 
kohta (ELT L 328, 21.12.2018, lk 82).

32 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 
2010. aasta direktiiv 2010/31/EL hoonete 
energiatõhususe kohta (ELT L 153, 
18.6.2010, lk 13).

32 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 
2010. aasta direktiiv 2010/31/EL hoonete 
energiatõhususe kohta (ELT L 153, 
18.6.2010, lk 13).

Or. en

Muudatusettepanek 87
Sylvia Limmer, Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(10) Komisjoni kaudu kehastunud liit 
soovib end kliimaneutraalsusele 
üleminekul näha maailmas juhtpositsioonil 
ning väidab igal võimalusel, et on kindlalt 
otsustanud aidata suurendada üleilmseid 
ambitsioone ja tugevdada üleilmset 
reageerimist kliimamuutustele, kasutades 
kõiki oma käsutuses olevaid vahendeid, 
sealhulgas kliimadiplomaatiat. Seni on liit 
aga olnud kõige arenenum jõud oma 
majanduse enesehävitamise protsessis, 
mis põhjustab konkurentsivõime 
pöördumatut kaotust globaalsel tasandil, 
nagu hiljuti COVID-19 kriisi ajal 
demonstreeriti.

Or. en

Muudatusettepanek 88
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(10) Liit tahaks kliimaneutraalsusele 
üleminekul olla maailmas juhtpositsioonil 
ning on kindlalt otsustanud kasutada kõiki 
oma käsutuses olevaid vahendeid liidu 
majandusarengut ja -kasvu kahjustamata 
ning eelkõige põllumajandussektori kasvu 
tõkestamata.

Or. it

Muudatusettepanek 89
Balázs Hidvéghi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(10) Liit vastutab vaid 9 % maailma 
kasvuhoonegaasi heidete eest, kuid on 
juba kliimaneutraalsusele üleminekul 
maailmas juhtpositsioonil ning on kindlalt 
otsustanud aidata suurendada üleilmseid 
ambitsioone ja tugevdada üleilmset 
reageerimist kliimamuutustele, kasutades 
kõiki oma käsutuses olevaid vahendeid, 
sealhulgas kliimadiplomaatiat, kuna 
jõupingutused on edukad vaid juhul, kui 
märkimisväärset edu saavutatakse ka 
ülejäänud maailmas.

Or. en

Muudatusettepanek 90
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(10) Liit on kliimaneutraalsusele 
üleminekul maailmas juhtpositsioonil ning 
on kindlalt otsustanud aidata suurendada 
üleilmseid ambitsioone ja tugevdada 
üleilmset reageerimist kliimamuutustele, 
kasutades kõiki oma käsutuses olevaid 
vahendeid, sealhulgas kliimadiplomaatiat 
ja oma vabakaubandusel põhineva 
kaubanduspoliitika lõpetamist. Liit 
kohustub samuti taas üle vaatama oma 
käimasolevad kaubanduskokkulepped, 
eelkõige Indoneesia, Vietnami, Kanada, 
Mehhiko, MERCOSURi, Austraalia ja 
Uus-Meremaaga, et põllumajandustooted 
nende kokkulepete kohaldamisalast välja 
arvataks.

Or. fr

Muudatusettepanek 91
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Eric Andrieu
põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(10) Liit on kliimaneutraalsusele 
üleminekul maailmas juhtpositsioonil ning 
on kindlalt otsustanud aidata suurendada 
üleilmseid ambitsioone ja tugevdada 
üleilmset reageerimist kliimamuutustele, 
kasutades kõiki oma käsutuses olevaid 
vahendeid, sealhulgas kliimadiplomaatiat 
ja liidu kaubanduspoliitikat. Selleks et 
vältida imporditud saastuse nähtust ja viia 
oma kaubanduspartnerite 
tootmisstandardid kõrgemale tasemele, 
kohandab liit oma kaubanduspoliitikat, et 
näha ette eelkõige süsinikdioksiidi 
kompenseerimine piiridel. Liit tagab 
samuti, et ta viib oma põhimõtted 
mitmepoolsetesse foorumitesse ja 
rakendab need kahepoolsetes 
kaubanduskokkulepetes, kus peab 
Euroopa turule pääsemise tingimuseks 
olema süstemaatiliselt tootmisstandardite 
hindamine.

Or. fr

Muudatusettepanek 92
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(10) Liit on kliimaneutraalsusele 
üleminekul maailmas juhtpositsioonil ning 
on kindlalt otsustanud aidata suurendada 
üleilmseid ambitsioone ja tugevdada 
üleilmset reageerimist kliimamuutustele, 
kasutades kõiki oma käsutuses olevaid 
vahendeid, sealhulgas kliimadiplomaatiat. 
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Nende eesmärkide saavutamiseks peaks 
liit nõudma, et kõik selle rahvusvahelised 
kaubanduspartnerid järgiksid liidu 
kõrgeid tootmise keskkonnastandardeid 
kõigis sektorites, pöörates erilist 
tähelepanu põllumajandusele.

Or. en

Muudatusettepanek 93
Petri Sarvamaa

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(10) Liit on kliimaneutraalsusele 
üleminekul maailmas juhtpositsioonil ning 
on kindlalt otsustanud aidata suurendada 
üleilmseid ambitsioone ja tugevdada 
üleilmset reageerimist kliimamuutustele, 
kasutades kõiki oma käsutuses olevaid 
vahendeid, sealhulgas kliimadiplomaatiat 
ja kliimasuunitlusega välistegevust, et 
toetada ülemaailmse kliimamuutustega 
seotud rahastamise mobiliseerimist kõigis 
sektorites, eelkõige arengumaade 
põllumajanduses, sest arengumaades 
puudub juurdepääs sellisele 
kliimamuutustega seotud rahastamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 94
Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Liit on kliimaneutraalsusele 
üleminekul maailmas juhtpositsioonil ning 
on kindlalt otsustanud aidata suurendada 

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

üleilmseid ambitsioone ja tugevdada 
üleilmset reageerimist kliimamuutustele, 
kasutades kõiki oma käsutuses olevaid 
vahendeid, sealhulgas kliimadiplomaatiat 
ja kooskõlas ELi kliimaeesmärkidega 
sarnaseid standardeid impordi jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 95
Carmen Avram

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 96
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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



AM\1206211ET.docx 51/146 PE652.514v01-00

ET

Or. en

Muudatusettepanek 97
Sylvia Limmer, Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Euroopa Parlament nõudis, et 
üleminek kliimaneutraalsele ühiskonnale 
tuleb saavutada hiljemalt 2050. aastaks ja 
sellest peab saama Euroopa edulugu33, ning 
on kuulutanud välja kliima- ja 
keskkonnaalase hädaolukorra34. Euroopa 
Ülemkogu leppis oma 12. detsembri 
2019. aasta järeldustes35 kokku eesmärgi 
saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalne 
liit kooskõlas Pariisi kokkuleppe 
eesmärkidega, tunnistades samas, et vaja 
on kehtestada tugiraamistik ning et 
üleminek eeldab suuri avaliku ja erasektori 
investeeringuid. Euroopa Ülemkogu kutsus 
samuti komisjoni üles koostama 
võimalikult varakult 2020. aastal 
ettepaneku liidu pikaajalise strateegia 
kohta, et nõukogu saaks selle vastu võtta ja 
esitada Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
kliimamuutuste raamkonventsioonile.

(11) Euroopa Parlament on nõudnud, et 
üleminek väidetavale „kliimaneutraalsele“ 
ühiskonnale tuleb saavutada hiljemalt 
2050. aastaks ja sellest peab saama 
Euroopa edulugu33, ning on kuulutanud 
välja kliima- ja keskkonnaalase 
hädaolukorra liiga ideoloogilisel viisil.34 
Tagantjärele on eriti seoses 
koroonakriisiga Euroopa Parlamendile 
ebameeldivalt meelde tuletatud, milline on 
tõeline kriis. Euroopa Ülemkogu leppis 
oma 12. detsembri 2019. aasta järeldustes35 
kokku eesmärgi saavutada 2050. aastaks 
kliimaneutraalne liit kooskõlas Pariisi 
kokkuleppe eesmärkidega, rõhutades 
samas, et vaja oleks kehtestada 
tugiraamistik ning et üleminek eeldab suuri 
avaliku ja erasektori investeeringuid, mis 
on väärt igal aastal mitu SKP 
protsendipunkti. Euroopa Ülemkogu 
kutsus samuti komisjoni üles koostama 
võimalikult varakult 2020. aastal 
ettepaneku liidu pikaajalise strateegia 
kohta, et nõukogu saaks selle vastu võtta ja 
esitada Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
kliimamuutuste raamkonventsioonile. 
Pärast seda üleskutset põhjustas COVID-
19 kriis ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni osaliste 26. 
konverentsi edasilükkamise ühe aasta 
võrra ja ELi SKP väheneb oletatavasti 
rohkem kui kunagi varem. See ei ole 
ainus põhjus, miks nõukogul peaks olema 
võimalus oma otsus uuesti läbi vaadata. 
Lisaks kiitis Euroopa Ülemkogu 
ühehäälselt heaks praeguse eesmärgi 
vähendada aastaks 2030 
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kasvuhoonegaaside heitkoguseid. 
Vorminõuete paralleelsust silmas pidades 
oleks olnud asjakohane, et Euroopa 
Ülemkogu oleks varem kiitnud heaks ka 
ambitsioonide taseme tõusu 2030. aastaks, 
enne kui see seadusandliku tavamenetluse 
kohaselt esitatakse seadusandliku 
ettepanekuna.

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

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

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

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

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 98
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Euroopa Parlament nõudis, et 
üleminek kliimaneutraalsele ühiskonnale 
tuleb saavutada hiljemalt 2050. aastaks ja 
sellest peab saama Euroopa edulugu33, ning 
on kuulutanud välja kliima- ja 
keskkonnaalase hädaolukorra34. Euroopa 
Ülemkogu leppis oma 12. detsembri 
2019. aasta järeldustes35 kokku eesmärgi 
saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalne 
liit kooskõlas Pariisi kokkuleppe 
eesmärkidega, tunnistades samas, et vaja 
on kehtestada tugiraamistik ning et 
üleminek eeldab suuri avaliku ja erasektori 
investeeringuid. Euroopa Ülemkogu kutsus 
samuti komisjoni üles koostama 

(11) Euroopa Parlament nõudis, et 
üleminek kliimaneutraalsele ühiskonnale 
tuleb saavutada hiljemalt 2050. aastaks ja 
sellest peab saama Euroopa edulugu33, ning 
on kuulutanud välja kliima- ja 
keskkonnaalase hädaolukorra34. Euroopa 
Ülemkogu leppis oma 12. detsembri 
2019. aasta järeldustes35 kokku eesmärgi 
saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalne 
liit kooskõlas Pariisi kokkuleppe 
eesmärkidega, tunnistades samas, et vaja 
on kehtestada tugiraamistik ning et 
üleminek eeldab suuri avaliku ja erasektori 
investeeringuid. Alates 2020. aasta 
esimesest kvartalist on Euroopat tabanud 
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võimalikult varakult 2020. aastal 
ettepaneku liidu pikaajalise strateegia 
kohta, et nõukogu saaks selle vastu võtta ja 
esitada Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
kliimamuutuste raamkonventsioonile.

COVID-19 pandeemia, mis on mõjutanud 
tõsiselt sotsiaal-majanduslikku sfääri ja 
toonud kaasa taastumisega seotud 
ebakindluse. Euroopa Ülemkogu kutsus 
samuti komisjoni üles koostama 
võimalikult varakult 2020. aastal 
ettepaneku liidu pikaajalise strateegia 
kohta, et nõukogu saaks selle vastu võtta ja 
esitada Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
kliimamuutuste raamkonventsioonile.

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

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

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

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

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 99
Carmen Avram

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Euroopa Parlament nõudis, et 
üleminek kliimaneutraalsele ühiskonnale 
tuleb saavutada hiljemalt 2050. aastaks ja 
sellest peab saama Euroopa edulugu33, ning 
on kuulutanud välja kliima- ja 
keskkonnaalase hädaolukorra34. Euroopa 
Ülemkogu leppis oma 12. detsembri 
2019. aasta järeldustes35 kokku eesmärgi 
saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalne 
liit kooskõlas Pariisi kokkuleppe 
eesmärkidega, tunnistades samas, et vaja 
on kehtestada tugiraamistik ning et 
üleminek eeldab suuri avaliku ja erasektori 

(11) Euroopa Parlament nõudis, et 
üleminek kliimaneutraalsele ühiskonnale 
tuleb saavutada hiljemalt 2050. aastaks ja 
sellest peab saama Euroopa edulugu33, ning 
on kuulutanud välja kliima- ja 
keskkonnaalase hädaolukorra34. Euroopa 
Ülemkogu leppis oma 12. detsembri 
2019. aasta järeldustes35 kokku eesmärgi 
saavutada ühiselt 2050. aastaks 
kliimaneutraalne liit kooskõlas Pariisi 
kokkuleppe eesmärkidega, tunnistades 
samas, et vaja on kehtestada tugiraamistik 
ning et üleminek eeldab suuri avaliku ja 
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investeeringuid. Euroopa Ülemkogu kutsus 
samuti komisjoni üles koostama 
võimalikult varakult 2020. aastal 
ettepaneku liidu pikaajalise strateegia 
kohta, et nõukogu saaks selle vastu võtta ja 
esitada Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
kliimamuutuste raamkonventsioonile.

erasektori investeeringuid. Euroopa 
Ülemkogu kutsus samuti komisjoni üles 
koostama võimalikult varakult 2020. aastal 
ettepaneku liidu pikaajalise strateegia 
kohta, et nõukogu saaks selle vastu võtta ja 
esitada Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
kliimamuutuste raamkonventsioonile.

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

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

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

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

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 100
Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Euroopa Parlament nõudis, et 
üleminek kliimaneutraalsele ühiskonnale 
tuleb saavutada hiljemalt 2050. aastaks ja 
sellest peab saama Euroopa edulugu33, ning 
on kuulutanud välja kliima- ja 
keskkonnaalase hädaolukorra34. Euroopa 
Ülemkogu leppis oma 12. detsembri 
2019. aasta järeldustes35 kokku eesmärgi 
saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalne 
liit kooskõlas Pariisi kokkuleppe 
eesmärkidega, tunnistades samas, et vaja 
on kehtestada tugiraamistik ning et 
üleminek eeldab suuri avaliku ja erasektori 
investeeringuid. Euroopa Ülemkogu kutsus 
samuti komisjoni üles koostama 
võimalikult varakult 2020. aastal 

(11) Euroopa Parlament nõudis, et 
üleminek kliimaneutraalsele ühiskonnale 
tuleb saavutada hiljemalt 2050. aastaks ja 
sellest peab saama Euroopa edulugu33, ning 
on kuulutanud välja kliima- ja 
keskkonnaalase hädaolukorra34. Euroopa 
Ülemkogu leppis oma 12. detsembri 
2019. aasta järeldustes35 kokku eesmärgi 
saavutada ühiselt 2050. aastaks 
kliimaneutraalne liit kooskõlas Pariisi 
kokkuleppe eesmärkidega, tunnistades 
samas, et vaja on kehtestada tugiraamistik 
ning et üleminek eeldab suuri avaliku ja 
erasektori investeeringuid. Euroopa 
Ülemkogu kutsus samuti komisjoni üles 
koostama võimalikult varakult 2020. aastal 
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ettepaneku liidu pikaajalise strateegia 
kohta, et nõukogu saaks selle vastu võtta ja 
esitada Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
kliimamuutuste raamkonventsioonile.

ettepaneku liidu pikaajalise strateegia 
kohta, et nõukogu saaks selle vastu võtta ja 
esitada Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
kliimamuutuste raamkonventsioonile.

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

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

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

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

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 101
Sylvia Limmer, Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(12) Komisjoni arvates peaks liit võtma 
sihiks saavutada looduslike ja 
tehnoloogiliste lahenduste abil 
kasvuhoonegaaside inimtekkelise heite ja 
nende sidumise vaheline tasakaal kogu 
majanduses. Tegelikkuses ei saa seda 
liidus teha enne 2050. aastat. Eelkõige 
seetõttu, et nn tehnilised lahendused, st 
CO2 kogumine ja säilitamine, on parimal 
juhul katseetapis. Protsess ise on liiga 
energiamahukas ja tekitab seega 
neidsamu kasvuhoonegaase, mida 
soovitakse vältida, ning on seetõttu 
äärmiselt ebaökonoomne.

Or. en
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Muudatusettepanek 102
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(12) Liit peaks võtma sihiks saavutada 
looduslike ja tehnoloogiliste lahenduste 
abil liidus 2040. aastaks 
kasvuhoonegaaside inimtekkelise heite ja 
nende sidumise vaheline tasakaal kogu 
majanduses. 2040. aastaks seatud kogu liitu 
hõlmavat kliimaneutraalsuse eesmärki 
peaksid kõik liikmesriigid püüdma 
saavutada nii liikmesriigi tasandil kui ka 
ühiselt; liikmesriigid, Euroopa Parlament, 
nõukogu ja komisjon peaksid võtma 
vajalikud meetmed, et seda oleks võimalik 
teha. Liidu tasandi meetmed on eesmärgi 
saavutamiseks vajalike meetmete oluline 
osa.

Or. en

Muudatusettepanek 103
Michal Wiezik

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 104
Eric Andrieu
põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(12) Liit peaks võtma sihiks saavutada 
looduslike ja tehnoloogiliste lahenduste 
abil liidus 2050. aastaks 
kasvuhoonegaaside inimtekkelise heite ja 
nende sidumise vaheline tasakaal kogu 
majanduses. 2050. aastaks seatud kogu liitu 
hõlmavat kliimaneutraalsuse eesmärki 
peaksid kõik liikmesriigid püüdma 
saavutada ühiselt ning liikmesriigid, 
Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon 
peaksid võtma vajalikud meetmed, et seda 
oleks võimalik teha. Liidu tasandi 
meetmed on eesmärgi saavutamiseks 
vajalike meetmete oluline osa. Komisjon 
peaks edusammude ja kliimamuutuste 
küsimuses tehtud otsuste konkreetse 
keskkonnamõju hindamiseks seadma 
sihiks, et ta tugineb operatiivsetele 
kasvuhoonegaaside heite järelevalve 
vahenditele ja tööriistadele, sealhulgas 
Copernicuse ehk Maa seire Euroopa 
programmile.

Or. fr

Selgitus

Euroopa Liit omab ja haldab Maa seire, Copernicuse programmi, mille kõige olulisem 
ülesanne on anda andmeid keskkonna kohta ja mis võimaldab eelkõige teostada 
kasvuhoonegaaside kontsentratsiooni järelevalvet, et võimaldada poliitilistel otsustajatel 
välja töötada ja kohandada kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise 
strateegiaid.
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Muudatusettepanek 105
Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(12) Liit peaks võtma sihiks saavutada 
looduslike ja tehnoloogiliste lahenduste 
abil liidus 2050. aastaks 
kasvuhoonegaaside inimtekkelise heite ja 
nende sidumise vaheline tasakaal kogu 
majanduses. 2050. aastaks seatud kogu liitu 
hõlmavat kliimaneutraalsuse eesmärki 
peaksid kõik liikmesriigid püüdma 
saavutada ühiselt ning liikmesriigid, 
Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon 
peaksid võtma vajalikud meetmed, et seda 
oleks võimalik teha. Liidu tasandi 
meetmed on eesmärgi saavutamiseks 
vajalike meetmete oluline osa. Eriti oluline 
on leida viise, kuidas mõõta ja leida 
täpseid näitajaid CO2 sidumise kohta 
pinnases, mis on ookeanide järel 
suuruselt teine (ehkki ajutine) 
süsinikuvarude säilitaja.

Or. en

Muudatusettepanek 106
Mazaly Aguilar

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Liit peaks võtma sihiks saavutada 
looduslike ja tehnoloogiliste lahenduste 
abil liidus 2050. aastaks 
kasvuhoonegaaside inimtekkelise heite ja 
nende sidumise vaheline tasakaal kogu 
majanduses. 2050. aastaks seatud kogu liitu 
hõlmavat kliimaneutraalsuse eesmärki 
peaksid kõik liikmesriigid püüdma 

(12) Liit peaks võtma sihiks saavutada 
looduslike ja tehnoloogiliste lahenduste 
abil liidus 2050. aastaks 
kasvuhoonegaaside inimtekkelise heite ja 
nende sidumise vaheline tasakaal kogu 
majanduses. Põllumajandus ja metsandus 
on looduslikud CO2 sidujad, mille panus 
seatud eesmärkide saavutamisse on eriti 
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saavutada ühiselt ning liikmesriigid, 
Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon 
peaksid võtma vajalikud meetmed, et seda 
oleks võimalik teha. Liidu tasandi 
meetmed on eesmärgi saavutamiseks 
vajalike meetmete oluline osa.

oluline. 2050. aastaks seatud kogu liitu 
hõlmavat kliimaneutraalsuse eesmärki 
peaksid kõik liikmesriigid püüdma 
saavutada ühiselt ning liikmesriigid, 
Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon 
peaksid võtma vajalikud meetmed, et seda 
oleks võimalik teha. Liidu tasandi 
meetmed on eesmärgi saavutamiseks 
vajalike meetmete oluline osa.

Or. es

Muudatusettepanek 107
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 108
Petri Sarvamaa

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 109
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12a) Komisjon uurib süsinikdioksiidi 
eemaldamise sertifitseerimise 
õigusraamistiku väljatöötamist kooskõlas 
oma ringmajanduse tegevuskavaga ja 
strateegiaga „Talust taldrikule“. 
Ökosüsteemide taastamine ja maismaalt 
pärit kasvuhoonegaaside sidumiseks 
loodud süsinikdioksiidi eemaldamise turu 
arendamine aitaks taastada, säilitada ja 
hallata looduslikke sidujaid ning 
edendada bioloogilist mitmekesisust. ELi 
süsinikku siduva põllumajanduse algatuse 
väljatöötamine oleks 
põllumajandustootjatele uus 
sissetulekuallikas.

Or. en
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Muudatusettepanek 110
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 111
Sylvia Limmer, Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Liit peaks jätkama kliimameetmete 
rakendamist ja hoidma kliimavaldkonnas 
rahvusvahelist juhtpositsiooni ka pärast 
2050. aastat, et kaitsta inimesi ja planeeti 
kliimamuutuste ohu eest, püüeldes Pariisi 
kokkuleppes seatud 
temperatuurieesmärkide poole ja järgides 
IPCC teaduslikke soovitusi.

(13) Arvestades, et käimasolevate 
teaduslike arutelude ja koroonakriisi 
tulemusel tuleb eesmärgid aastaks 2030 ja 
nn kliimaneutraalsuse eesmärk aastaks 
2050 juba ümber hinnata, tuleb seada 
küsimuse alla komisjoni algne kavatsus 
järgida pärast 2050. aastat sama poliitikat 
nagu varem ning veenda selle küsitava 
poliitika pioneerina kõiki maailma riike ja 
valitsusi sama tegema. Kõige olulisem on 
teaduslik alus tulevaste 
keskkonnapoliitika otsuste tegemiseks, 
mille kaudu saab nn valitsustevahelisel 
kliimamuutuste rühmal (IPCC) olla 
parimal juhul poliitikakujundamisel 
nõuandev roll, nagu ka selle nimi viitab.

Or. en
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Muudatusettepanek 112
Michal Wiezik

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Liit peaks jätkama kliimameetmete 
rakendamist ja hoidma kliimavaldkonnas 
rahvusvahelist juhtpositsiooni ka pärast 
2050. aastat, et kaitsta inimesi ja planeeti 
kliimamuutuste ohu eest, püüeldes Pariisi 
kokkuleppes seatud 
temperatuurieesmärkide poole ja järgides 
IPCC teaduslikke soovitusi.

(13) Liit peaks jätkama kliimameetmete 
rakendamist ja hoidma kliimavaldkonnas 
rahvusvahelist juhtpositsiooni ning 
muutma vajaduse korral oma meetmete 
suunda, et kaitsta inimesi, elussüsteeme ja 
planeeti kliimamuutuste ohu eest, püüeldes 
Pariisi kokkuleppes seatud 1,5-kraadise 
eesmärgi poole ja järgides teaduslikke 
soovitusi.

Or. en

Muudatusettepanek 113
Anne Sander

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Liit peaks jätkama kliimameetmete 
rakendamist ja hoidma kliimavaldkonnas 
rahvusvahelist juhtpositsiooni ka pärast 
2050. aastat, et kaitsta inimesi ja planeeti 
kliimamuutuste ohu eest, püüeldes Pariisi 
kokkuleppes seatud 
temperatuurieesmärkide poole ja järgides 
IPCC teaduslikke soovitusi.

(13) Liit peaks jätkama kliimameetmete 
rakendamist ja hoidma kliimavaldkonnas 
rahvusvahelist juhtpositsiooni ka pärast 
2050. aastat, et kaitsta inimesi ja planeeti 
kliimamuutuste ohu eest, püüeldes Pariisi 
kokkuleppes seatud 
temperatuurieesmärkide poole ja järgides 
IPCC teaduslikke soovitusi. Liidu 
kaubanduspoliitika peab olema nende 
eesmärkidega kooskõlas.

Or. fr

Muudatusettepanek 114
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(14) Olulise osa pikaajalisest üleilmsest 
reageerimisest kliimamuutustele 
moodustab kohanemine. Seepärast peaksid 
liikmesriigid ja liit suurendama oma 
kohanemis- ja vastupanuvõimet ning 
vähendama haavatavust kliimamuutuste 
suhtes, nagu on sätestatud Pariisi 
kokkuleppe artiklites 2 ja 7, ning 
maksimeerima kasu, mida saadakse 
koostoimest muude keskkonnaalaste 
poliitikameetmete ja õigusaktidega, 
pidades silmas tundlikke sektoreid, nagu 
põllu- ja metsamajandus, mille kasvu, 
tööhõivet ja tootlikkust puudutavad 
otseselt kliimamuutuste negatiivsed 
mõjud. Liikmesriigid peaksid vastu võtma 
ulatuslikud riiklikud kohanemisstrateegiad 
ja -kavad.

Or. en

Muudatusettepanek 115
Sylvia Limmer, Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 116
Eric Andrieu
põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(14) Olulise osa pikaajalisest üleilmsest 
reageerimisest kliimamuutustele 
moodustab kohanemine. Seepärast peaksid 
liikmesriigid ja liit suurendama oma 
kohanemis- ja vastupanuvõimet ning 
vähendama haavatavust kliimamuutuste 
suhtes, nagu on sätestatud Pariisi 
kokkuleppe artiklis 7, ning maksimeerima 
kasu, mida saadakse koostoimest muude 
keskkonnaalaste poliitikameetmete ja 
õigusaktidega. Liikmesriigid peaksid vastu 
võtma ulatuslikud riiklikud 
kohanemisstrateegiad ja -kavad. 
Põllumajanduses sõltub kohanemine ja 
vastupanuvõime eelkõige selliselt 
kohandatud vee jagamise ja hoidmise 
poliitikast, mis soodustab süsiniku 
sidumist biomassi ja ladustamist pinnases.

Or. fr

Muudatusettepanek 117
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Olulise osa pikaajalisest üleilmsest 
reageerimisest kliimamuutustele 
moodustab kohanemine. Seepärast peaksid 

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

liikmesriigid ja liit suurendama oma 
kohanemis- ja vastupanuvõimet ning 
vähendama haavatavust kliimamuutuste 
suhtes, nagu on sätestatud Pariisi 
kokkuleppe artiklis 7, ning maksimeerima 
kasu, mida saadakse koostoimest muude 
keskkonnaalaste poliitikameetmete ja 
õigusaktidega. Liikmesriigid peaksid vastu 
võtma ulatuslikud riiklikud 
kohanemisstrateegiad ja -kavad, milles on 
kajastatud nende territooriumide olud.

Or. en

Muudatusettepanek 118
Sylvia Limmer, Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(15) Keskkonna kaitsmiseks ja 
kliimamuutustega kohanemiseks 
liikmesriikide ja liidu tasandil asjakohaste 
meetmete võtmisel peaksid liikmesriigid, 
Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon 
võtma arvesse koroonakriisi sotsiaal-
majandusliku mõju keskpikka ja pikka 
perspektiivi, kodanike heaolu, ühiskonna 
jõukust ja majanduse konkurentsivõimet, 
energiajulgeolekut ja toiduga kindlustatust 
ning energia ja toidu taskukohasust, õiglust 
ja solidaarsust liikmesriikides ja nende 
vahel, arvestades nende majandusliku 
seisundiga, riigi oludega ja vajadusega 
saavutada pikas perspektiivis lähenemine, 
sotsiaalse turumajanduse säilitamist, 
riikliku suveräänsuse ja subsidiaarsuse 
põhimõtete austamist, ühisest siseturust 
tulenevate kohustuste austamist, parimaid 
kättesaadavaid teaduslikke tõendeid, 
vajadust võtta kliimamuutustega seotud 
riske arvesse investeerimis- ja 
planeerimisotsustes, ning kulutõhusust ja 
tehnoloogilist neutraalsust ratsionaalse 
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keskkonnaeesmärkidele vastavuse 
suurendamist ja kõrgemate eesmärkide 
seadmist.

keskkonnapoliitika mõttes.

Or. en

Muudatusettepanek 119
Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(15) Kasvuhoonegaaside netoheite 
nullini viimise eesmärgi saavutamiseks 
liidu ja liikmesriikide tasandil asjakohaste 
meetmete võtmisel peaksid liikmesriigid, 
Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon 
võtma arvesse kliimaneutraalsusele 
ülemineku panust kodanike heaolu, 
ühiskonna jõukuse ja majanduse 
konkurentsivõime suurendamisse, 
tegevusetuse ja hilinenud kliimameetmete 
negatiivseid keskkonna-, sotsiaalseid ja 
majanduslikke mõjusid; energia- ja 
ressursitõhususe maksimeerimist, liidu 
energiajulgeolekut ja toiduga kindlustatust 
ning energia ja toidu taskukohasust liidu 
kodanikele, õiglust ja solidaarsust 
liikmesriikides ja nende vahel, arvestades 
nende majandusliku seisundiga, riigi 
oludega ja vajadusega saavutada pikas 
perspektiivis lähenemine, vajadust ausa ja 
sotsiaalselt õiglase ülemineku järele, 
parimaid kättesaadavaid teaduslikke 
tõendeid, eelkõige IPCC järeldusi, vajadust 
võtta kliimamuutustega seotud riske 
arvesse investeerimis- ja 
planeerimisotsustes, kulutõhusust ja 
põhimõtet „ära tee kahju“ järgivat 
tehnoloogilist lähenemisviisi 
kasvuhoonegaaside heite vähendamisel ja 
nende sidumisel ning vastupanuvõime 
suurendamisel ning pikas perspektiivis 
keskkonnaeesmärkidele vastavuse 
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suurendamist ja kõrgemate eesmärkide 
seadmist.

Or. en

Muudatusettepanek 120
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr
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Muudatusettepanek 121
Ivo Hristov

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(15) Kliimaneutraalsuse eesmärgi 
saavutamiseks liidu ja liikmesriikide 
tasandil asjakohaste meetmete võtmisel 
peaksid liikmesriigid, Euroopa Parlament, 
nõukogu ja komisjon võtma arvesse 
kliimaneutraalsusele ülemineku panust 
kodanike heaolu, ühiskonna jõukuse ja 
majanduse, sealhulgas 
põllumajandustootmise, konkurentsivõime 
suurendamisse, energiajulgeolekut ja 
toiduga kindlustatust, sõltuvust sellistest 
kolmandatest riikidest pärit toodete ja 
toorainete impordist, kes mitte alati ei 
järgi ELi kõrgeid eesmärke ning 
kohaldavad oma majandusele ja 
tootmisele vähem nõudeid, ning energia ja 
toidu taskukohasust, õiglust ja solidaarsust 
liikmesriikides ja nende vahel, arvestades 
nende majandusliku seisundiga, riigi 
oludega ja vajadusega saavutada pikas 
perspektiivis lähenemine, vajadust ausa ja 
sotsiaalselt õiglase ülemineku järele; 
parimaid kättesaadavaid teaduslikke 
tõendeid, eelkõige IPCC järeldusi, vajadust 
võtta kliimamuutustega seotud riske 
arvesse investeerimis- ja 
planeerimisotsustes, kulutõhusust ja 
tehnoloogilist neutraalsust 
kasvuhoonegaaside heite vähendamisel ja 
nende sidumisel ning vastupanuvõime 
suurendamisel ning pikas perspektiivis 
keskkonnaeesmärkidele vastavuse 
suurendamist ja kõrgemate eesmärkide 
seadmist.

Or. bg

Muudatusettepanek 122
Michal Wiezik
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 123
Anne Sander

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 124
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(15) Kliimaneutraalsuse eesmärgi 
saavutamiseks liidu ja liikmesriikide 
tasandil asjakohaste meetmete võtmisel 
peaksid liikmesriigid, Euroopa Parlament, 
nõukogu ja komisjon võtma arvesse 
kliimaneutraalsusele ülemineku panust 
kodanike heaolu, ühiskonna jõukuse ja 
majanduse konkurentsivõime 
suurendamisse, energiajulgeolekut ja 
toiduga kindlustatust, nende taskukohasust 
ja sõltumatust, õiglust ja solidaarsust 
liikmesriikides ja nende vahel, arvestades 
nende majandusliku seisundiga, riigi 
oludega, eriti seoses Natura 2000 
kaitsealade ja metsaga kaetud aladega, ja 
vajadusega saavutada pikas perspektiivis 
lähenemine, vajadust ausa ja sotsiaalselt 
õiglase ülemineku järele, parimaid 
kättesaadavaid teaduslikke tõendeid, 
eelkõige IPCC järeldusi, vajadust võtta 
kliimamuutustega seotud riske arvesse 
investeerimis- ja planeerimisotsustes, 
kulutõhusust ja tehnoloogilist neutraalsust 
kasvuhoonegaaside heite vähendamisel ja 
nende sidumisel ning vastupanuvõime 
suurendamisel ning pikas perspektiivis 
keskkonnaeesmärkidele vastavuse 
suurendamist ja kõrgemate eesmärkide 
seadmist.

Or. en

Muudatusettepanek 125
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Francesca Donato

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Kliimaneutraalsuse eesmärgi 
saavutamiseks liidu ja liikmesriikide 
tasandil asjakohaste meetmete võtmisel 
peaksid liikmesriigid, Euroopa Parlament, 
nõukogu ja komisjon võtma arvesse 

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

kliimaneutraalsusele ülemineku panust 
kodanike heaolu, ühiskonna jõukuse ja 
majanduse konkurentsivõime 
suurendamisse, energiajulgeolekut ja 
toiduga kindlustatust ning energia ja toidu 
taskukohasust, õiglust ja solidaarsust 
liikmesriikides ja nende vahel, arvestades 
nende majandusliku seisundiga, riigi 
oludega ja vajadusega saavutada pikas 
perspektiivis lähenemine, vajadust ausa ja 
sotsiaalselt õiglase ülemineku järele, 
millesse oleksid võrdselt kaasatud nii 
linna-, maa-, saare- kui ka 
mägipiirkonnad ning nii linna-, maa-, 
saare- kui ka mägikogukonnad, parimaid 
kättesaadavaid teaduslikke tõendeid, 
eelkõige IPCC järeldusi, vajadust võtta 
kliimamuutustega seotud riske arvesse 
investeerimis- ja planeerimisotsustes, 
kulutõhusust ja tehnoloogilist neutraalsust 
kasvuhoonegaaside heite vähendamisel ja 
nende sidumisel ning vastupanuvõime 
suurendamisel ning pikas perspektiivis 
keskkonnaeesmärkidele vastavuse 
suurendamist ja kõrgemate eesmärkide 
seadmist.

Or. it

Muudatusettepanek 126
Petri Sarvamaa

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Kliimaneutraalsuse eesmärgi 
saavutamiseks liidu ja liikmesriikide 
tasandil asjakohaste meetmete võtmisel 
peaksid liikmesriigid, Euroopa Parlament, 
nõukogu ja komisjon võtma arvesse 
kliimaneutraalsusele ülemineku panust 
kodanike heaolu, ühiskonna jõukuse ja 
majanduse konkurentsivõime 
suurendamisse, energiajulgeolekut ja 
toiduga kindlustatust ning energia ja toidu 

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

taskukohasust, üleminekut 
bioressursipõhisele ringmajandusele ja 
taastuvatele toodetele, õiglust ja 
solidaarsust liikmesriikides ja nende vahel, 
arvestades nende majandusliku seisundiga, 
riigi oludega ja vajadusega saavutada pikas 
perspektiivis lähenemine, vajadust ausa ja 
sotsiaalselt õiglase ülemineku järele, 
parimaid kättesaadavaid teaduslikke 
tõendeid, eelkõige IPCC järeldusi, vajadust 
võtta kliimamuutustega seotud riske 
arvesse investeerimis- ja 
planeerimisotsustes, kulutõhusust ja 
tehnoloogilist neutraalsust 
kasvuhoonegaaside heite vähendamisel ja 
nende sidumisel ning vastupanuvõime 
suurendamisel ning pikas perspektiivis 
keskkonnaeesmärkidele vastavuse 
suurendamist ja kõrgemate eesmärkide 
seadmist.

Or. en

Muudatusettepanek 127
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Kliimaneutraalsuse eesmärgi 
saavutamiseks liidu ja liikmesriikide 
tasandil asjakohaste meetmete võtmisel 
peaksid liikmesriigid, Euroopa Parlament, 
nõukogu ja komisjon võtma arvesse 
kliimaneutraalsusele ülemineku panust 
kodanike heaolu, ühiskonna jõukuse ja 
majanduse konkurentsivõime 
suurendamisse, energiajulgeolekut ja 
toiduga kindlustatust ning energia ja toidu 
taskukohasust, õiglust ja solidaarsust 
liikmesriikides ja nende vahel, arvestades 
nende majandusliku seisundiga, riigi 
oludega ja vajadusega saavutada pikas 
perspektiivis lähenemine, vajadust ausa ja 
sotsiaalselt õiglase ülemineku järele, 

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

lähenemine, vajadust ausa ja sotsiaalselt 
õiglase ülemineku järele, parimaid 
kättesaadavaid teaduslikke tõendeid, 
eelkõige IPCC järeldusi, vajadust võtta 
kliimamuutustega seotud riske arvesse 
investeerimis- ja planeerimisotsustes, 
kulutõhusust ja tehnoloogilist neutraalsust 
kasvuhoonegaaside heite vähendamisel ja 
nende sidumisel ning vastupanuvõime 
suurendamisel ning pikas perspektiivis 
keskkonnaeesmärkidele vastavuse 
suurendamist, keskkonnasäästlike 
põllumajandussüsteemide üha 
laialdasemat kasutuselevõtmist ja 
kõrgemate eesmärkide seadmist,

Or. en

Muudatusettepanek 128
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15a) Kliimaneutraalsuse eesmärgi 
saavutamise käigus peaksid liikmesriigid 
ja komisjon pöörama erilist tähelepanu 
maapiirkondadele ja äärealadele, mis 
kogevad olulisi sotsiaalseid ja 
majanduslikke probleeme.

Or. en

Muudatusettepanek 129
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 130
Sylvia Limmer, Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Üleminek kliimaneutraalsusele 
eeldab muutusi kõigis 
poliitikavaldkondades ning kõigi 
majandussektorite ja ühiskonna ühiseid 
jõupingutusi, nagu märkis ka komisjon 
oma teatises „Euroopa roheline 
kokkulepe“. Euroopa Ülemkogu märkis 
12. detsembri 2019. aasta järeldustes, et 
kõik asjakohased ELi õigusaktid ja 
poliitikavaldkonnad peavad olema 
kooskõlas kliimaneutraalsuse eesmärgiga 
ja panustama selle täitmisesse, tagades 
samal ajal võrdsed võimalused, ning kutsus 
komisjoni üles analüüsima, kas selleks on 
vaja kohandada olemasolevaid reegleid.

(16) Nagu eespool kirjeldatud, avaldas 
komisjon 11. detsembril 2019. aastal 
teatise „Euroopa roheline kokkulepe“. 
Euroopa Ülemkogu märkis 12. detsembri 
2019. aasta järeldustes, et kõik asjakohased 
ELi õigusaktid ja poliitikavaldkonnad 
peaksid olema kooskõlas 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga ja 
panustama selle täitmisesse, tagades samal 
ajal võrdsed võimalused, ning kutsus 
komisjoni üles analüüsima, kas selleks on 
vaja kohandada olemasolevaid reegleid. 
Arvestades koroonakriisi, mis näitas 
selgelt, mis on tõeline hädaolukord, 
kutsutakse nii Euroopa Ülemkogu kui ka 
komisjoni üles kaaluma nende uute 
leidude põhjal oma eesmärke. Sellest 
tulenevalt kutsutakse liikmesriike ja liitu 
üles oma Pariisi kokkuleppe alusel võetud 
kohustusi ümber hindama ja vajaduse 
korral kohandama vastavaid järeldusi ja 
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õigusakte ratsionaalse 
keskkonnapoliitika, mitte eksitava 
kliimapoliitika vaimus. See hõlmab eriti 
Euroopa Ülemkogu 23.–24. oktoobri 
2014. aasta ja 17.–18. märtsi 2016. aasta 
järeldusi (millega seatakse eesmärgid 
2030. aastaks) ning 12. detsembri 2019. 
aasta järeldusi (milles kehtestatakse 
„kliimaneutraalsuse“ eesmärk 2050. 
aastaks), samuti käesoleva määruse 
põhjendustes 7, 8 ja 9 nimetatud ELi 
õigusakte. Vastupidiselt sellele tuleks 
rõhutada, et Euroopa Keskpanga senist 
ettevõtlussektori kvantitatiivse 
lõdvendamise varaostukava on seni 
peamiselt kasutatud CO2-mahukate 
tegevuste rahastamiseks, mis on täielikus 
vastuolus komisjoni väidetava maad 
säästva kliimapoliitikaga.

Or. en

Muudatusettepanek 131
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Üleminek kliimaneutraalsusele 
eeldab muutusi kõigis 
poliitikavaldkondades ning kõigi 
majandussektorite ja ühiskonna ühiseid 
jõupingutusi, nagu märkis ka komisjon 
oma teatises „Euroopa roheline 
kokkulepe“. Euroopa Ülemkogu märkis 
12. detsembri 2019. aasta järeldustes, et 
kõik asjakohased ELi õigusaktid ja 
poliitikavaldkonnad peavad olema 
kooskõlas kliimaneutraalsuse eesmärgiga 
ja panustama selle täitmisesse, tagades 
samal ajal võrdsed võimalused, ning kutsus 
komisjoni üles analüüsima, kas selleks on 
vaja kohandada olemasolevaid reegleid.

(16) Üleminek kliimaneutraalsusele 
eeldab muutusi kõigis 
poliitikavaldkondades ning kõigi 
majandussektorite ja ühiskonna ühiseid 
jõupingutusi, nagu märkis ka komisjon 
oma teatises „Euroopa roheline 
kokkulepe“. Euroopa Ülemkogu märkis 
12. detsembri 2019. aasta järeldustes, et 
kõik asjakohased ELi õigusaktid ja 
poliitikavaldkonnad peavad olema 
kooskõlas kliimaneutraalsuse eesmärgiga 
ja panustama selle täitmisesse, tagades 
samal ajal võrdsed võimalused, ning kutsus 
komisjoni üles analüüsima, kas selleks on 
vaja kohandada olemasolevaid reegleid. 
Viimast arvesse võttes peaks komisjon läbi 
vaatama materjale ja tooteid käsitlevad 
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õigusaktid, et edendada taastuvate ja 
vähese CO2-heitega materjalide 
kasutamist, millel on kliimat säästvad 
omadused ja mis käituvad sidujatena või 
asendavad osaliselt fossiilsetel allikatel 
põhinevaid materjale.

Or. en

Selgitus

Fossiilimahukate materjalide asendamine taastuvate, bioressursipõhiste ja vähese CO2 
heitega materjalidega on kliimaneutraalsuse saavutamiseks ülioluline. Materjalid ja 
valmistatud tooted moodustavad 23 % CO2 heitkogustest, mis tulenevad toodete sisemaisest 
lõppnõudlusest. Kuna toodete sisemaine lõppnõudlus moodustab 77 % ELi 27 liikmesriigi 
CO2 jalajäljest, moodustavad materjalid ja valmistatud tooted peaaegu viiendiku EL 27 CO2 
koguheitest. Süsinikdioksiidi säilitamise ja kasutamise ning CO2-mahukate fossiilidel 
põhinevate ressursside asendamise teel aitavad säästvalt hangitavad taastuvad materjalid 
Euroopa kliimaeesmärke saavutada.

Muudatusettepanek 132
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Üleminek kliimaneutraalsusele 
eeldab muutusi kõigis 
poliitikavaldkondades ning kõigi 
majandussektorite ja ühiskonna ühiseid 
jõupingutusi, nagu märkis ka komisjon 
oma teatises „Euroopa roheline 
kokkulepe“. Euroopa Ülemkogu märkis 
12. detsembri 2019. aasta järeldustes, et 
kõik asjakohased ELi õigusaktid ja 
poliitikavaldkonnad peavad olema 
kooskõlas kliimaneutraalsuse eesmärgiga 
ja panustama selle täitmisesse, tagades 
samal ajal võrdsed võimalused, ning kutsus 
komisjoni üles analüüsima, kas selleks on 
vaja kohandada olemasolevaid reegleid.

(16) Üleminek kliimaneutraalsusele 
eeldab muutusi kõigis 
poliitikavaldkondades ning kõigi 
majandussektorite ja ühiskonna ühiseid 
jõupingutusi, nagu märkis ka komisjon 
oma teatises „Euroopa roheline 
kokkulepe“. Euroopa Ülemkogu märkis 
12. detsembri 2019. aasta järeldustes, et 
kõik asjakohased ELi õigusaktid ja 
poliitikavaldkonnad peavad olema 
kooskõlas kliimaneutraalsuse eesmärgiga 
ja panustama selle täitmisesse, tagades 
samal ajal võrdsed võimalused, ning kutsus 
komisjoni üles analüüsima, kas selleks on 
vaja kohandada olemasolevaid reegleid, sh 
neid, mis käsitlevad heitkogustega 
kauplemise süsteemi, maakasutuse 
muutmist ja metsamajandust ning 
mehhanismi, millega korrigeeritakse 
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imporditavate kaupadega seotud 
süsinikdioksiidiheite maksustamist.

Or. en

Muudatusettepanek 133
Michal Wiezik

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Üleminek kliimaneutraalsusele 
eeldab muutusi kõigis 
poliitikavaldkondades ning kõigi 
majandussektorite ja ühiskonna ühiseid 
jõupingutusi, nagu märkis ka komisjon 
oma teatises „Euroopa roheline 
kokkulepe“. Euroopa Ülemkogu märkis 
12. detsembri 2019. aasta järeldustes, et 
kõik asjakohased ELi õigusaktid ja 
poliitikavaldkonnad peavad olema 
kooskõlas kliimaneutraalsuse eesmärgiga 
ja panustama selle täitmisesse, tagades 
samal ajal võrdsed võimalused, ning kutsus 
komisjoni üles analüüsima, kas selleks on 
vaja kohandada olemasolevaid reegleid.

(16) Üleminek kliimaneutraalsusele 
eeldab muutusi kõigis 
poliitikavaldkondades ning kõigi 
majandussektorite ja ühiskonna ühiseid 
jõupingutusi, samuti peaks kõik ELi 
poliitikavaldkonnad aitama kaasa 
Euroopa looduskapitali säilitamisele ja 
taastamisele, nagu märkis ka komisjon 
oma teatises „Euroopa roheline 
kokkulepe“. Euroopa Ülemkogu märkis 
12. detsembri 2019. aasta järeldustes, et 
kõik asjakohased ELi õigusaktid ja 
poliitikavaldkonnad peavad olema 
kooskõlas kliimaneutraalsuse eesmärgiga 
ja panustama selle täitmisesse, tagades 
samal ajal võrdsed võimalused, ning kutsus 
komisjoni üles analüüsima, kas selleks on 
vaja kohandada olemasolevaid reegleid.

Or. en

Muudatusettepanek 134
Asger Christensen, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, 
Ulrike Müller, Martin Hlaváček

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Üleminek kliimaneutraalsusele 
eeldab muutusi kõigis 

(16) Üleminek kliimaneutraalsusele 
eeldab muutusi kõigis 
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poliitikavaldkondades ning kõigi 
majandussektorite ja ühiskonna ühiseid 
jõupingutusi, nagu märkis ka komisjon 
oma teatises „Euroopa roheline 
kokkulepe“. Euroopa Ülemkogu märkis 
12. detsembri 2019. aasta järeldustes, et 
kõik asjakohased ELi õigusaktid ja 
poliitikavaldkonnad peavad olema 
kooskõlas kliimaneutraalsuse eesmärgiga 
ja panustama selle täitmisesse, tagades 
samal ajal võrdsed võimalused, ning kutsus 
komisjoni üles analüüsima, kas selleks on 
vaja kohandada olemasolevaid reegleid.

poliitikavaldkondades ning kõigi 
majandussektorite ja ühiskonna ühiseid 
jõupingutusi, nagu märkis ka komisjon 
oma teatises „Euroopa roheline 
kokkulepe“. Euroopa Ülemkogu märkis 
12. detsembri 2019. aasta järeldustes, et 
kõik asjakohased ELi õigusaktid ja 
poliitikavaldkonnad peavad olema 
kooskõlas kliimaneutraalsuse eesmärgiga 
ja panustama selle täitmisesse, tagades 
samal ajal võrdsed võimalused, ning kutsus 
komisjoni üles analüüsima, kas selleks on 
vaja kohandada olemasolevaid reegleid. 
Liidu poliitika tuleks välja töötada nii, et 
süsinikdioksiidi lekke oht oleks kõigis 
sektorites võimalikult väike.

Or. en

Muudatusettepanek 135
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 136
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 16 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 137
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 138
Michal Wiezik

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 139
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16a) Üleminekus kliimaneutraalsusele 
ei saa jätta tähelepanuta 
põllumajandussektorit, mis on ainus 
tootmissektor, millel on süsinikdioksiidi 
säilitamise võime. Eelkõige metsanduses 
tagatakse üldiselt looduslike rohumaade 
ja mitmeaastaste kultuuride poolt 
pikaajaline säilitamine.

Or. it

Muudatusettepanek 140
Sylvia Limmer, Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(17) Komisjon teatas Euroopa rohelist 
kokkulepet käsitlevas teatises kavatsusest 
hinnata liidu kasvuhoonegaaside heite 
vähendamiseks 2030. aastaks kõrgema 
eesmärgi seadmist ja teha selleks 
ettepanekud, et tagada selle eesmärgi 
kooskõla eesmärgiga saavutada 2050. 
aastaks kliimaneutraalsus. 
Kasvuhoonegaaside inimtekkelised heited 
on lahutamatult seotud 
majandustegevusega, mida tõestab 
asjaolu, et sõjajärgsest ajast kuni 
tänapäevani on kogu maailmas 
süsinikdioksiidi heitkogused peaaegu 
pidevalt kasvanud, kusjuures see kasv 
katkes ajutiselt seoses 
majanduslangusega, mille põhjustas 
2007.–2008. aasta majanduskriis. Sama 
juhtub ka COVID-19 pandeemia puhul, 
mis käivitab tõenäoliselt suurima 
majanduslanguse pärast suurt 
depressiooni. Keskkonnakaitsega 
võimaldab kõigi huvides tegeleda pigem 
majanduslik õitseng. Seetõttu ei võetud 
ülalmainitud teatises ilmselgelt arvesse 
majanduskasvu kui ratsionaalse 
keskkonnapoliitika ja nõuetekohase 
sotsiaalhoolekande eeltingimust. Ümber 
tuleb hinnata nii kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamise eesmärgi 
suurendamine 2030. aastaks kui ka nn 
kliimaneutraalsuse eesmärk aastaks 2050. 
Vastupidi, komisjon rõhutas, et kõik liidu 
poliitikavaldkonnad peaksid aitama kaasa 
kliimaneutraalsuse eesmärgi saavutamisele 
ja kõik sektorid peaksid täitma oma osa, 
mis praeguste teadmiste kohaselt tooks 
tegelikult kaasa kõigi energiamahukate 
majandussektorite hävimise. Komisjon 
peaks 2020. aasta septembriks põhjaliku 
mõjuhinnangu alusel ning võttes arvesse 
talle Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) 2018/199936 kohaselt 
esitatud lõimitud riiklike energia- ja 
kliimakavade analüüsi, vaatama läbi liidu 
2030. aasta eesmärgi ratsionaalse 
keskkonnapoliitika vaimus. See 
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mõjuhinnang peaks olema kõigi edasiste 
arutelude lähtepunkt. Kõik 
seadusandlikud algatused peavad sellele 
alluma, kui ei taheta riskida olla 
süüdistud üksnes ideoloogial põhinevate 
juriidiliste faktide loomises.

_________________ _________________
36 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. detsembri 2018. aasta määrus 
(EL) 2018/1999, milles käsitletakse 
energialiidu ja kliimameetmete juhtimist 
ning millega muudetakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 
663/2009 ja (EÜ) nr 715/2009, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiive 
94/22/EÜ, 98/70/EÜ, 2009/31/EÜ, 
2009/73/EÜ, 2010/31/EL, 2012/27/EL ja 
2013/30/EL ning nõukogu direktiive 
2009/119/EÜ ja (EL) 2015/652 ning 
tunnistatakse kehtetuks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 
525/2013 (ELT L 328, 21.12.2018, lk 1).

36 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. detsembri 2018. aasta määrus 
(EL) 2018/1999, milles käsitletakse 
energialiidu ja kliimameetmete juhtimist 
ning millega muudetakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 
663/2009 ja (EÜ) nr 715/2009, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiive 
94/22/EÜ, 98/70/EÜ, 2009/31/EÜ, 
2009/73/EÜ, 2010/31/EL, 2012/27/EL ja 
2013/30/EL ning nõukogu direktiive 
2009/119/EÜ ja (EL) 2015/652 ning 
tunnistatakse kehtetuks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 
525/2013 (ELT L 328, 21.12.2018, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 141
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Komisjon teatas Euroopa rohelist 
kokkulepet käsitlevas teatises kavatsusest 
hinnata liidu kasvuhoonegaaside heite 
vähendamiseks 2030. aastaks kõrgema 
eesmärgi seadmist ja teha selleks 
ettepanekud, et tagada selle eesmärgi 
kooskõla eesmärgiga saavutada 2050. 
aastaks kliimaneutraalsus. Komisjon 
rõhutas kõnealuses teatises seda, et kõik 
liidu poliitikavaldkonnad peaksid aitama 
kaasa kliimaneutraalsuse eesmärgi 
saavutamisele ja kõik sektorid peaksid 
täitma oma osa. Komisjon peaks 

(17) Komisjon teatas Euroopa rohelist 
kokkulepet käsitlevas teatises kavatsusest 
hinnata liidu kasvuhoonegaaside heite 
vähendamiseks 2030. aastaks kõrgema 
eesmärgi seadmist ja teha selleks 
ettepanekud, et tagada selle eesmärgi 
kooskõla eesmärgiga saavutada 2050. 
aastaks kliimaneutraalsus. Kõnealuses 
teatises ei võetud arvesse COVID-19st 
põhjustatud olukorra muutust, mille 
kohta arvatakse, et see viib kõige tõsisema 
majanduslanguseni pärast suurt 
depressiooni. Seetõttu on asjakohane, et 
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2020. aasta septembriks põhjaliku 
mõjuhinnangu alusel ning võttes arvesse 
talle Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) 2018/199936 kohaselt 
esitatud lõimitud riiklike energia- ja 
kliimakavade analüüsi, vaatama läbi liidu 
2030. aasta kliimaeesmärgi ja uurima, 
millised on võimalused seada 
2030. aastaks uus sihttase, milleks on 
vähendada heidet 50–55 % võrreldes 
1990. aasta tasemega. Kui komisjon peab 
vajalikuks muuta liidu 2030. aasta 
eesmärki, peaks ta esitama Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule vastavalt 
vajadusele ettepanekud käesoleva määruse 
muutmiseks. Lisaks peaks komisjon 
30. juuniks 2021 hindama, kuidas tuleks 
seda eesmärki rakendavaid liidu 
õigusakte muuta selliselt, et heide 
väheneks võrreldes 1990. aastaga 50-55 
%.

komisjon vaataks oma prioriteedid ja 
tähtajad läbi, et mitte pärssida Euroopa 
püüet kliimaneutraalsust saavutada. 
Komisjon peaks 2020. aasta septembriks 
põhjaliku mõjuhinnangu alusel ning võttes 
arvesse talle Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) 2018/199936 
kohaselt esitatud lõimitud riiklike energia- 
ja kliimakavade analüüsi, võtma arvesse 
pandeemiast põhjustatud sotsiaal-
majanduslikke tagajärgi ja mõju ning 
kohandama oma eesmärke, et mitte 
olukorda veel hullemaks muuta ning eriti 
mitte põllumajandus- ja 
toitutööstussektorit ebasoodsasse 
olukorda asetada. Kui komisjon peab 
vajalikuks muuta liidu 2030. aasta 
eesmärki, peaks ta esitama Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule vastavalt 
vajadusele ettepanekud käesoleva määruse 
muutmiseks.

_________________ _________________
36 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
detsembri 2018. aasta määrus (EL) 
2018/1999, milles käsitletakse energialiidu 
ja kliimameetmete juhtimist ning millega 
muudetakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusi (EÜ) nr 663/2009 ja 
(EÜ) nr 715/2009, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiive 94/22/EÜ, 98/70/EÜ, 
2009/31/EÜ, 2009/73/EÜ, 2010/31/EL, 
2012/27/EL ja 2013/30/EL ning nõukogu 
direktiive 2009/119/EÜ ja (EL) 2015/652 
ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 
525/2013 (ELT L 328, 21.12.2018, lk 1).

36 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
detsembri 2018. aasta määrus (EL) 
2018/1999, milles käsitletakse energialiidu 
ja kliimameetmete juhtimist ning millega 
muudetakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusi (EÜ) nr 663/2009 ja 
(EÜ) nr 715/2009, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiive 94/22/EÜ, 98/70/EÜ, 
2009/31/EÜ, 2009/73/EÜ, 2010/31/EL, 
2012/27/EL ja 2013/30/EL ning nõukogu 
direktiive 2009/119/EÜ ja (EL) 2015/652 
ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 
525/2013 (ELT L 328, 21.12.2018, lk 1).

Or. it

Muudatusettepanek 142
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(17) Komisjon teatas Euroopa rohelist 
kokkulepet käsitlevas teatises kavatsusest 
hinnata liidu kasvuhoonegaaside heite 
vähendamiseks 2030. aastaks kõrgema 
eesmärgi seadmist ja teha selleks 
ettepanekud, et tagada selle eesmärgi 
kooskõla eesmärgiga saavutada 2050. 
aastaks kliimaneutraalsus. Komisjon 
rõhutas kõnealuses teatises seda, et kõik 
liidu poliitikavaldkonnad peaksid aitama 
kaasa kliimaneutraalsuse eesmärgi 
saavutamisele ja kõik sektorid peaksid 
täitma oma osa. Arvestades liidu eesmärki 
saavutada hiljemalt 2040. aastaks 
kliimaneutraalsus, on väga oluline 
kliimameetmeid ja kõiki asjakohaseid 
valdkondlikke õigusakte veelgi tugevdada 
ning eelkõige suurendada liidu 2030. 
aasta kliimaeesmärki nii, et heidet 
vähendataks võrreldes 1990. aasta 
tasemega 65 %. Seetõttu peaks komisjon 
30. juuniks 2021 hindama, kuidas seda 
kõrgemat eesmärki rakendavaid liidu 
õigusakte tuleks muuta.

_________________
36 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. detsembri 2018. aasta määrus 
(EL) 2018/1999, milles käsitletakse 
energialiidu ja kliimameetmete juhtimist 
ning millega muudetakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 
663/2009 ja (EÜ) nr 715/2009, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiive 
94/22/EÜ, 98/70/EÜ, 2009/31/EÜ, 
2009/73/EÜ, 2010/31/EL, 2012/27/EL ja 
2013/30/EL ning nõukogu direktiive 
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2009/119/EÜ ja (EL) 2015/652 ning 
tunnistatakse kehtetuks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 
525/2013 (ELT L 328, 21.12.2018, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 143
Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(17) Komisjon teatas Euroopa rohelist 
kokkulepet käsitlevas teatises kavatsusest 
hinnata liidu kasvuhoonegaaside heite 
vähendamiseks 2030. aastaks kõrgema 
eesmärgi seadmist ja teha selleks 
ettepanekud, et tagada selle eesmärgi 
kooskõla eesmärgiga saavutada 2050. 
aastaks kliimaneutraalsus. Komisjon 
rõhutas kõnealuses teatises seda, et kõik 
liidu poliitikavaldkonnad peaksid aitama 
kaasa kliimaneutraalsuse eesmärgi 
saavutamisele ja kõik sektorid peaksid 
täitma oma osa. CO2-neutraalsete 
majanduste etteplaneerimise 
võimaldamiseks peaks komisjon 
2020. aasta septembriks põhjaliku 
mõjuhinnangu alusel ning võttes arvesse 
talle Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) 2018/19993636 kohaselt 
esitatud lõimitud riiklike energia- ja 
kliimakavade analüüsi, esitama Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ettepanekud 
käesoleva määruse muutmiseks uue 
2030. aasta sihttasemega, milleks on 
vähendada heidet 70 % võrreldes 
1990. aasta tasemega. Lisaks peaks 
komisjon 30. juuniks 2021 hindama, kuidas 
tuleks seda eesmärki rakendavaid liidu 
õigusakte muuta selliselt, et heide 
väheneks võrreldes 1990. aastaga 70 %.
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muuta selliselt, et heide väheneks võrreldes 
1990. aastaga 50–55 %.

_________________ _________________
36 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. detsembri 2018. aasta määrus 
(EL) 2018/1999, milles käsitletakse 
energialiidu ja kliimameetmete juhtimist 
ning millega muudetakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 
663/2009 ja (EÜ) nr 715/2009, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiive 
94/22/EÜ, 98/70/EÜ, 2009/31/EÜ, 
2009/73/EÜ, 2010/31/EL, 2012/27/EL ja 
2013/30/EL ning nõukogu direktiive 
2009/119/EÜ ja (EL) 2015/652 ning 
tunnistatakse kehtetuks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 
525/2013 (ELT L 328, 21.12.2018, lk 1).

36 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. detsembri 2018. aasta määrus 
(EL) 2018/1999, milles käsitletakse 
energialiidu ja kliimameetmete juhtimist 
ning millega muudetakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 
663/2009 ja (EÜ) nr 715/2009, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiive 
94/22/EÜ, 98/70/EÜ, 2009/31/EÜ, 
2009/73/EÜ, 2010/31/EL, 2012/27/EL ja 
2013/30/EL ning nõukogu direktiive 
2009/119/EÜ ja (EL) 2015/652 ning 
tunnistatakse kehtetuks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 
525/2013 (ELT L 328, 21.12.2018, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 144
Veronika Vrecionová

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

esitatud lõimitud riiklike energia- ja 
kliimakavade analüüsi, vaatama läbi liidu 
2030. aasta kliimaeesmärgi ja uurima, 
millised on võimalused seada 2030. aastaks 
uus sihttase, milleks on vähendada heidet 
40–45 % võrreldes 1990. aasta tasemega. 
Kui komisjon peab vajalikuks muuta liidu 
2030. aasta eesmärki, peaks ta esitama 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
vastavalt vajadusele ettepanekud käesoleva 
määruse muutmiseks. Lisaks peaks 
komisjon 30. juuniks 2021 hindama, kuidas 
tuleks seda eesmärki rakendavaid liidu 
õigusakte muuta selliselt, et heide 
väheneks võrreldes 1990. aastaga 40–45 %.

_________________ _________________
36 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. detsembri 2018. aasta määrus 
(EL) 2018/1999, milles käsitletakse 
energialiidu ja kliimameetmete juhtimist 
ning millega muudetakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 
663/2009 ja (EÜ) nr 715/2009, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiive 
94/22/EÜ, 98/70/EÜ, 2009/31/EÜ, 
2009/73/EÜ, 2010/31/EL, 2012/27/EL ja 
2013/30/EL ning nõukogu direktiive 
2009/119/EÜ ja (EL) 2015/652 ning 
tunnistatakse kehtetuks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 
525/2013 (ELT L 328, 21.12.2018, lk 1).

36 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. detsembri 2018. aasta määrus 
(EL) 2018/1999, milles käsitletakse 
energialiidu ja kliimameetmete juhtimist 
ning millega muudetakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 
663/2009 ja (EÜ) nr 715/2009, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiive 
94/22/EÜ, 98/70/EÜ, 2009/31/EÜ, 
2009/73/EÜ, 2010/31/EL, 2012/27/EL ja 
2013/30/EL ning nõukogu direktiive 
2009/119/EÜ ja (EL) 2015/652 ning 
tunnistatakse kehtetuks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 
525/2013 (ELT L 328, 21.12.2018, lk 1).

Or. en

Selgitus

Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2018. aasta määrusega 
(EL) 2018/1999, milles käsitletakse energialiidu ja kliimameetmete juhtimist ning millega 
muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 663/2009 ja 
(EÜ) nr 715/2009, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/22/EÜ, 98/70/EÜ, 
2009/31/EÜ, 2009/73/EÜ, 2010/31/EL, 2012/27/EL ja 2013/30/EL ning nõukogu 
direktiive 2009/119/EÜ ja (EL) 2015/652 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrus (EL) nr 525/2013.

Muudatusettepanek 145
Balázs Hidvéghi
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

_________________ _________________
36 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. detsembri 2018. aasta määrus 
(EL) 2018/1999, milles käsitletakse 
energialiidu ja kliimameetmete juhtimist 
ning millega muudetakse Euroopa 

36 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. detsembri 2018. aasta määrus 
(EL) 2018/1999, milles käsitletakse 
energialiidu ja kliimameetmete juhtimist 
ning millega muudetakse Euroopa 
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Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 
663/2009 ja (EÜ) nr 715/2009, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiive 
94/22/EÜ, 98/70/EÜ, 2009/31/EÜ, 
2009/73/EÜ, 2010/31/EL, 2012/27/EL ja 
2013/30/EL ning nõukogu direktiive 
2009/119/EÜ ja (EL) 2015/652 ning 
tunnistatakse kehtetuks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 
525/2013 (ELT L 328, 21.12.2018, lk 1).

Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 
663/2009 ja (EÜ) nr 715/2009, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiive 
94/22/EÜ, 98/70/EÜ, 2009/31/EÜ, 
2009/73/EÜ, 2010/31/EL, 2012/27/EL ja 
2013/30/EL ning nõukogu direktiive 
2009/119/EÜ ja (EL) 2015/652 ning 
tunnistatakse kehtetuks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 
525/2013 (ELT L 328, 21.12.2018, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 146
Michal Wiezik

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
vastavalt vajadusele ettepanekud käesoleva 
määruse muutmiseks. Lisaks peaks 
komisjon 30. juuniks 2021 hindama, kuidas 
tuleks seda eesmärki rakendavaid liidu 
õigusakte muuta selliselt, et heide 
väheneks võrreldes 1990. aastaga 50–55 %.

_________________ _________________
36 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. detsembri 2018. aasta määrus 
(EL) 2018/1999, milles käsitletakse 
energialiidu ja kliimameetmete juhtimist 
ning millega muudetakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 
663/2009 ja (EÜ) nr 715/2009, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiive 
94/22/EÜ, 98/70/EÜ, 2009/31/EÜ, 
2009/73/EÜ, 2010/31/EL, 2012/27/EL ja 
2013/30/EL ning nõukogu direktiive 
2009/119/EÜ ja (EL) 2015/652 ning 
tunnistatakse kehtetuks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 
525/2013 (ELT L 328, 21.12.2018, lk 1).

36 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. detsembri 2018. aasta määrus 
(EL) 2018/1999, milles käsitletakse 
energialiidu ja kliimameetmete juhtimist 
ning millega muudetakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 
663/2009 ja (EÜ) nr 715/2009, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiive 
94/22/EÜ, 98/70/EÜ, 2009/31/EÜ, 
2009/73/EÜ, 2010/31/EL, 2012/27/EL ja 
2013/30/EL ning nõukogu direktiive 
2009/119/EÜ ja (EL) 2015/652 ning 
tunnistatakse kehtetuks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 
525/2013 (ELT L 328, 21.12.2018, lk 1).

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 147
Michal Wiezik

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17a) Kliimaneutraalsuse saavutamiseks 
ja ELi taastumiseks pärast COVID-19 
kriisi ning ELis pikaajalise heaolu 
saavutamiseks on äärmiselt vajalik 
vähendada energiasüsteemi 
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süsinikdioksiidiheidet. Kestlikumalt 
hangitud taastuvenergia on väga oluline, 
et võidelda kliimamuutuste ja elurikkuse 
vähenemise vastu. EL seab esikohale 
lahendused, mis on seotud näiteks 
ookeanienergia, avamere tuuleparkide 
(mis võimaldavad ka kalavarudel 
taastuda), päikeseparkide (mis toetavad 
elurikkust soodustava taimkatte teket) ja 
kestliku bioenergia kasutusele võtmisega. 
Energia tootmisel tuleks olenemata 
sellest, kas seda toodetakse ELis või 
imporditakse, minimeerida kogupuude 
ning toidu- ja söödakultuuride 
kasutamine1a.
_________________
1a Tervikuna on see lõik pärit vastuvõetud 
dokumendist „ELi elurikkuse strateegia. 
Toome looduse oma ellu tagasi“ 
(COM(2020) 380 final).

Or. en

Muudatusettepanek 148
Michal Wiezik

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17b) Maakasutuse, maakasutuse 
muutmise ja metsandussektori 
ambitsioonid on madalamad kui selle 
aastate jooksul järjekindlalt 
saavutatu. Seetõttu tuleks määrust (EL) 
2018/841 muuta 2021. aasta detsembriks, 
et kajastada vajalikke suuremaid 
ambitsioone, paremate 
maakasutuspraktikate potentsiaali kõigis 
maakasutuskategooriates ning liidu 
taastamis- ja rangeid kaitse-eesmärke. 
Maahaldajaid, keda liikmesriikide 
LULUCFi määrusest tulenevad 
kohustused ei mõjuta, abistatakse 
vajaduse korral mitmeaastase 
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finantsraamistiku ning Euroopa 
taastefondi toetus- ja 
hüvitusmehhanismide kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 149
Sylvia Limmer, Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(18) Komisjonil kui täidesaatval 
asutusel on subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtteid järgides 
lubatud koostada ülevaade liikmesriikide 
poliitikavaldkondadest ratsionaalse 
keskkonnapoliitika tähenduses ja 
kommenteerida neid mittesiduvate 
soovitustena.

Or. en

Muudatusettepanek 150
Daniel Buda, Dan-Ștefan Motreanu
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 151
Anne Sander

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Selleks et liit ja liikmesriigid 
püsiksid kliimaneutraalsuse eesmärgi 
täitmisel ja kliimamuutustega kohanemisel 
järje peal, peaks komisjon edasiminekut 

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 152
Carmen Avram

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Selleks et liit ja liikmesriigid 
püsiksid kliimaneutraalsuse eesmärgi 
täitmisel ja kliimamuutustega kohanemisel 
järje peal, peaks komisjon edasiminekut 
korrapäraselt hindama. Kui liikmesriikide 
ühised edusammud kliimaneutraalsuse 
eesmärgi saavutamiseks või 
kliimamuutustega kohanemiseks ei ole 
piisavad või kui liidu meetmed ei ole 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga kooskõlas 
või need ei ole kohanemis- ja 
vastupanuvõime suurendamiseks ning 
haavatavuse vähendamiseks piisavad, 
peaks komisjon võtma kooskõlas 
aluslepingutega vajalikud meetmed. 

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

Samuti peaks komisjon korrapäraselt 
hindama asjakohaseid liikmesriikide 
meetmeid ja andma soovitusi, kui ta leiab, 
et liikmesriigi meetmed ei ole 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga kooskõlas 
või kohanemis- ja vastupanuvõime 
suurendamiseks ning kliimamuutuste 
suhtes haavatavuse vähendamiseks 
piisavad.

Or. en

Muudatusettepanek 153
Sylvia Limmer, Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(19) Komisjon peaks tagama 
usaldusväärse ja objektiivse hindamise, mis 
põhineks kõige ajakohasematel teaduslikel, 
tehnilistel ja sotsiaal-majanduslikel 
andmetel ning milles oleks arvesse võetud 
paljusid sõltumatuid eksperdiarvamusi, 
ning tuginema oma hinnangus asjakohasele 
teabele, sealhulgas liikmesriikide esitatud 
teabele ja aruannetele, Euroopa 
Keskkonnaameti aruannetele ja parimatele 
kättesaadavatele teaduslikele tõenditele. 
Komisjoni pühendumust uurida 
võimalusi, kuidas avalik sektor saab 
kasutada ELi taksonoomiat Euroopa 
rohelise kokkuleppe kontekstis tuleb 
kohandada ratsionaalse 
keskkonnapoliitika eesmärgiga. Komisjon 
peaks kasutama Euroopa statistikat ja 
andmeid, kui need on olemas, ning 
hankima eksperdihinnanguid. Euroopa 
Keskkonnaamet peaks komisjoni vastavalt 
ratsionaalse keskkonnapoliitika juhistele 
asjakohaselt abistama.
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asjakohaselt abistama.

Or. en

Muudatusettepanek 154
Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(19) Komisjon peaks tagama 
usaldusväärse ja objektiivse hindamise, mis 
põhineks kõige ajakohasematel teaduslikel, 
tehnilistel ja sotsiaal-majanduslikel 
andmetel ning milles oleks arvesse võetud 
paljusid sõltumatuid eksperdiarvamusi, 
ning tuginema oma hinnangus asjakohasele 
teabele, sealhulgas liikmesriikide esitatud 
teabele ja aruannetele, Euroopa 
Keskkonnaameti aruannetele ja parimatele 
kättesaadavatele teaduslikele tõenditele, 
kaasa arvatud IPCC aruannetele. Võttes 
arvesse, et komisjon on kohustunud uurima 
võimalusi, kuidas avalik sektor saab 
kasutada ELi taksonoomiat Euroopa 
rohelise kokkuleppe kontekstis, peaks see 
hõlmama teavet nii liidu kui ka 
liikmesriikide keskkonnasäästlike 
investeeringute kohta kooskõlas määrusega 
(EL) 2020/… [taksonoomiamäärus], kui 
selline teave muutub kättesaadavaks. Kõik 
toidutööstuse või põllumajanduse 
kliimatõhususe sertifitseerimiskavad 
peavad põhinema eelretsenseeritavatel 
teadusuuringutel ning komisjon peab neid 
hindama ja heaks kiitma erapooletu 
partnerina. Kõiki kavasid tuleb rahastada 
riiklikult ilma huvide konfliktita ja need 
peavad olema avaliku kontrolli 
all. Komisjon peaks kasutama Euroopa 
statistikat ja andmeid, kui need on olemas, 
ning hankima eksperdihinnanguid. 
Euroopa Keskkonnaamet peaks komisjoni 
vastavalt oma iga-aastasele 
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tööprogrammile asjakohaselt abistama.

Or. en

Muudatusettepanek 155
Michal Wiezik

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Euroopa Akadeemiate Teadusliku Nõuandekogu toetab oma aruannetega ELi poliitika 
kujundamist.
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Muudatusettepanek 156
Sylvia Limmer, Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(20) Euroopa kodanike demokraatlikke 
õigusi esindavad nende liikmesriikide 
parlamendid kõige paremini ja 
legitimeerivad neid demokraatlikel 
valimistel. Komisjoni kliimapoliitika 
ideele, mille eesmärk on kodanike 
ideoloogiline töötlemine parlamentide 
juhtide tahte vastaselt, tuleb rangelt vastu 
seista. Just kodanikud ja kogukonnad 
kannatavad esimesena selle enneolematu 
sotsiaal-majandusliku mõju all, mille toob 
kaasa üleminek igakülgsete õigustega 
vabast ühiskonnast nn kliimaneutraalseks 
keeldude ühiskonnaks. Vastu tuleb seista 
komisjoni kavatsusele soodustada üldsuse 
ja ühiskonna aktiivset osalemist 
kliimakaitses, kuna see on vastuolus 
mõistliku keskkonnapoliitikaga.

Or. en

Muudatusettepanek 157
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Francesca Donato

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Kuna kodanikel ja kogukondadel 
on kliimaneutraalsusele ülemineku 
edendamisel suur roll, tuleks soodustada 
üldsuse ja ühiskonna aktiivset osalemist 
kliimameetmetes. Komisjon peaks seetõttu 
tegema koostööd kõigi ühiskonna osadega, 
et neil oleks võimalik astuda samme 
kliimaneutraalse ja kliimamuutuste 

(20) Kuna kodanikud ja kogukonnad 
kannatavad kliimaneutraalsusele 
üleminekust tingitud sotsiaal-
majandusliku mõju all, mida siiani ei ole 
võimalik hinnata, tuleks soodustada 
üldsuse ja ühiskonna aktiivset osalemist 
kliimameetmetes, võttes arvesse kõiki 
kodanike vajadusi ilma majandusarengut 
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suhtes vastupanuvõimelise ühiskonna 
arendamiseks, ning võtma selleks muu 
hulgas kasutusele Euroopa kliimapakti.

pärssimata. Komisjon peaks seetõttu 
tegema koostööd kõigi ühiskonna osadega, 
kasutades ära liikmesriikide poolt 
määruse (EL) 2018/1999 artikli 11 
kohaselt sisse seatud mitmetasandilisi 
kliima- ja energiadialooge, seda ka 
käesoleva määruse tähenduses.

Or. it

Muudatusettepanek 158
Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 159
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(20a) arvestades põllumajanduse ja 
maapiirkondade keskset rolli süsiniku 
sidumises, peab Euroopa Liidu rahaline 
toetus ergutama põllumajandustootjate 
jõupingutusi kliimaneutraalsuse nimel.

Or. fr

Muudatusettepanek 160
Balázs Hidvéghi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Selleks et tagada kõigi 
majandustegevuses osalejate, sealhulgas 
ettevõtjate, töötajate, investorite ja 
tarbijate jaoks prognoositavus ja 
kindlustunne, tagada, et üleminek 
kliimaneutraalsusele on pöördumatu, 
tagada heite järkjärguline vähendamine 
aja jooksul ning aidata hinnata meetmete 
ja edusammude kooskõla 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga, peaks 
komisjonil olema õigus võtta kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikliga 290 vastu õigusakte, et 
kehtestada trajektoor liidus 2050. aastaks 
kasvuhoonegaaside nullheiteni 
jõudmiseks. On eriti oluline, et komisjon 
viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil, ja et kõnealused 
konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 
13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes37 sätestatud 
põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 
võrdne osalemine delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamisel, peavad 
Euroopa Parlament ja nõukogu saama 
kõik dokumendid liikmesriikide 
ekspertidega samal ajal ning nende 
ekspertidel peab olema pidev juurdepääs 
komisjoni eksperdirühmade 

välja jäetud
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koosolekutele, kus arutatakse delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamist.
_________________
37 ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 161
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Selleks et tagada kõigi 
majandustegevuses osalejate, sealhulgas 
ettevõtjate, töötajate, investorite ja tarbijate 
jaoks prognoositavus ja kindlustunne, 
tagada, et üleminek kliimaneutraalsusele 
on pöördumatu, tagada heite 
järkjärguline vähendamine aja jooksul 
ning aidata hinnata meetmete ja 
edusammude kooskõla 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga, peaks 
komisjonil olema õigus võtta kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikliga 290 vastu õigusakte, et 
kehtestada trajektoor liidus 2050. aastaks 
kasvuhoonegaaside nullheiteni jõudmiseks. 
On eriti oluline, et komisjon viiks oma 
ettevalmistava töö käigus läbi 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil, ja et kõnealused 
konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 
13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes37 sätestatud 
põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises 
võrdne osalemine, saavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu kõik dokumendid 
liikmesriikide ekspertidega samal ajal 
ning nende ekspertidel on pidev 
juurdepääs komisjoni eksperdirühmade 
koosolekutele, millel arutatakse 

(21) Selleks et tagada kõigi 
majandustegevuses osalejate, sealhulgas 
ettevõtjate, töötajate, investorite, tarbijate 
ja toidutööstusettevõtjate jaoks 
prognoositavus, peaksid kõik liikmesriigid 
vastavalt iseenda ajalistele hinnangutele 
kehtestama oma määruse (EL)2018/1999 
artiklis 15 osutatud pikaajalise strateegia 
raames soovitusliku trajektoori liidus 
kasvuhoonegaaside nullheiteni jõudmiseks.
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delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.
_________________
37 ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

Or. it

Muudatusettepanek 162
Sylvia Limmer, Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Selleks et tagada kõigi 
majandustegevuses osalejate, sealhulgas 
ettevõtjate, töötajate, investorite ja tarbijate 
jaoks prognoositavus ja kindlustunne, 
tagada, et üleminek kliimaneutraalsusele 
on pöördumatu, tagada heite 
järkjärguline vähendamine aja jooksul 
ning aidata hinnata meetmete ja 
edusammude kooskõla 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga, peaks 
komisjonil olema õigus võtta kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikliga 290 vastu õigusakte, et 
kehtestada trajektoor liidus 2050. aastaks 
kasvuhoonegaaside nullheiteni 
jõudmiseks. On eriti oluline, et komisjon 
viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil, ja et kõnealused 
konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 
13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes37 sätestatud 
põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 
võrdne osalemine delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamisel, peavad 
Euroopa Parlament ja nõukogu saama 
kõik dokumendid liikmesriikide 
ekspertidega samal ajal ning nende 
ekspertidel peab olema pidev juurdepääs 
komisjoni eksperdirühmade 
koosolekutele, kus arutatakse delegeeritud 

(21) Selleks et tagada kõigi 
majandustegevuses osalejate, sealhulgas 
ettevõtjate, töötajate, investorite ja tarbijate 
jaoks prognoositavus ja kindlustunne, tuleb 
praegune ideoloogiline nn kliimapoliitika 
muuta ratsionaalseks 
keskkonnapoliitikaks. See on peamiselt 
ELi liikmesriikide kohustus, kes saavad 
oma poliitikaid kooskõlastada ELi 
tasandil vastavalt vajadusele, ilma et ELi 
institutsioon üritaks põhjendamatult üle 
võtta pädevusi, mida Lissaboni lepingud 
kuidagi ei hõlma. Ratsionaalse 
keskkonnapoliitika edendamiseks võib 
komisjon viia läbi asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid 
viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. 
aasta institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes37 sätestatud 
põhimõtetega.
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õigusaktide ettevalmistamist.
_________________ _________________
37 ELT L 123, 12.5.2016, lk 1. 37 ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 163
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Selleks et tagada kõigi 
majandustegevuses osalejate, sealhulgas 
ettevõtjate, töötajate, investorite ja tarbijate 
jaoks prognoositavus ja kindlustunne, 
tagada, et üleminek kliimaneutraalsusele 
on pöördumatu, tagada heite järkjärguline 
vähendamine aja jooksul ning aidata 
hinnata meetmete ja edusammude kooskõla 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga, peaks 
komisjonil olema õigus võtta kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikliga 290 vastu õigusakte, et 
kehtestada trajektoor liidus 2050. aastaks 
kasvuhoonegaaside nullheiteni jõudmiseks. 
On eriti oluline, et komisjon viiks oma 
ettevalmistava töö käigus läbi 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil, ja et kõnealused 
konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 
13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes37 sätestatud 
põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 
võrdne osalemine delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamisel, peavad 
Euroopa Parlament ja nõukogu saama 
kõik dokumendid liikmesriikide 
ekspertidega samal ajal ning nende 
ekspertidel peab olema pidev juurdepääs 
komisjoni eksperdirühmade 
koosolekutele, kus arutatakse delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamist.

(21) Selleks et tagada kõigi 
majandustegevuses osalejate, sealhulgas 
põllumajandustootjate, ettevõtjate, 
töötajate, investorite ja tarbijate jaoks 
prognoositavus ja kindlustunne, tagada, et 
üleminek kliimaneutraalsusele on 
pöördumatu, tagada heite prognoositav ja 
järkjärguline vähendamine aja jooksul ning 
aidata hinnata meetmete ja edusammude 
kooskõla kliimaneutraalsuse eesmärgiga, 
peaks komisjon jälgima liikmesriikide 
edusamme liidus 2050. aastaks 
kasvuhoonegaaside nullheiteni jõudmiseks.
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_________________
37 ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 164
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Selleks et tagada kõigi 
majandustegevuses osalejate, sealhulgas 
ettevõtjate, töötajate, investorite ja tarbijate 
jaoks prognoositavus ja kindlustunne, 
tagada, et üleminek kliimaneutraalsusele 
on pöördumatu, tagada heite järkjärguline 
vähendamine aja jooksul ning aidata 
hinnata meetmete ja edusammude kooskõla 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga, peaks 
komisjonil olema õigus võtta kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikliga 290 vastu õigusakte, et 
kehtestada trajektoor liidus 2050. aastaks 
kasvuhoonegaaside nullheiteni jõudmiseks. 
On eriti oluline, et komisjon viiks oma 
ettevalmistava töö käigus läbi 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil, ja et kõnealused 
konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 
13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes37 sätestatud 
põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 
võrdne osalemine delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamisel, peavad 
Euroopa Parlament ja nõukogu saama 
kõik dokumendid liikmesriikide 
ekspertidega samal ajal ning nende 
ekspertidel peab olema pidev juurdepääs 
komisjoni eksperdirühmade 
koosolekutele, kus arutatakse delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamist.

(21) Selleks et tagada kõigi 
majandustegevuses osalejate, sealhulgas 
ettevõtjate, töötajate, investorite ja tarbijate 
jaoks prognoositavus ja kindlustunne, 
tagada, et üleminek kliimaneutraalsusele 
on pöördumatu, tagada heite järkjärguline 
vähendamine aja jooksul ning aidata 
hinnata meetmete ja edusammude kooskõla 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga, peaks 
komisjon pärast üksikasjaliku 
mõjuhinnangu tegemist esitama Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ettepaneku 
võtta vastu määrus, milles kehtestatakse 
trajektoor liidus 2050. aastaks 
kasvuhoonegaaside nullheiteni jõudmiseks.

_________________
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37 ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 165
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Selleks et tagada kõigi 
majandustegevuses osalejate, sealhulgas 
ettevõtjate, töötajate, investorite ja tarbijate 
jaoks prognoositavus ja kindlustunne, 
tagada, et üleminek kliimaneutraalsusele 
on pöördumatu, tagada heite järkjärguline 
vähendamine aja jooksul ning aidata 
hinnata meetmete ja edusammude kooskõla 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga, peaks 
komisjonil olema õigus võtta kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikliga 290 vastu õigusakte, et 
kehtestada trajektoor liidus 2050. aastaks 
kasvuhoonegaaside nullheiteni jõudmiseks. 
On eriti oluline, et komisjon viiks oma 
ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid 
viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 
2016. aasta institutsioonidevahelises 
parema õigusloome kokkuleppes37 
sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, 
et tagada võrdne osalemine delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamisel, peavad 
Euroopa Parlament ja nõukogu saama 
kõik dokumendid liikmesriikide 
ekspertidega samal ajal ning nende 
ekspertidel peab olema pidev juurdepääs 
komisjoni eksperdirühmade 
koosolekutele, kus arutatakse delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamist.

(21) Selleks et tagada kõigi 
majandustegevuses osalejate, sealhulgas 
ettevõtjate, põllumajandustootjate, 
töötajate, investorite ja tarbijate jaoks 
prognoositavus ja kindlustunne, tagada, et 
üleminek kliimaneutraalsusele on 
pöördumatu, tagada heite järkjärguline 
vähendamine aja jooksul ning aidata 
hinnata meetmete ja edusammude kooskõla 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga, peaks 
komisjon esitama Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule seadusandliku ettepaneku 
eesmärgiga kehtestada trajektoor liidus 
2050. aastaks kasvuhoonegaaside 
nullheiteni jõudmiseks. On eriti oluline, et 
komisjon viiks oma ettevalmistava töö 
käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, 
sealhulgas ekspertide ja asjakohaste 
sidusrühmade tasandil, ja et kõnealused 
konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 
13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes37 sätestatud 
põhimõtetega.

_________________ _________________
37 ELT L 123, 12.5.2016, lk 1. 37 ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.
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Or. en

Muudatusettepanek 166
Ivo Hristov

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. bg

Muudatusettepanek 167
Sylvia Limmer, Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Vastavalt komisjoni võetud 
kohustusele järgida parema õigusloome 
põhimõtteid, tuleks püüda tagada 
kasvuhoonegaaside heite vähendamisega 
seoses liidu õigusaktide kooskõla. 
Süsteem, mille alusel hinnatakse 
kliimaneutraalsuse eesmärgi täitmiseks 
tehtud edusamme ja võetud meetmete 
kooskõla selle eesmärgiga, peaks 
tuginema määrusega (EL) 2018/1999 

(22) Määrusega (EL) 2018/1999 
kehtestatud juhtimisraamistik tuleb üle 
vaadata ja vajaduse korral muuta peale 
COVID-19 pandeemia ja selle praegu 
prognoosimatute tagajärgede silmas 
pidamise ka kooskõlas ratsionaalse 
keskkonnapoliitika põhimõtetega ja võttes 
arvesse Euroopa Ülemkogu uusi 
järeldusi.
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kehtestatud juhtimisraamistikule ja olema 
sellega kooskõlas. Eelkõige tuleks 
korrapärase aruandluse süsteem ning 
aruandlusele järgneva komisjonipoolse 
hindamise ja meetmete võtmise etapid viia 
vastavusse liikmesriikidele määrusega 
(EL) 2018/1999 kehtestatud teabe ja 
aruannete esitamise nõuetega. Seepärast 
tuleks määrust (EL) 2018/1999 muuta, et 
lisada asjakohastesse sätetesse 
kliimaneutraalsuse eesmärk.

Or. en

Muudatusettepanek 168
Sylvia Limmer, Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Kliimamuutused on oma olemuselt 
piiriülene probleem ning liikmesriikide 
poliitika täiendamiseks ja tugevdamiseks 
on vaja liidu tasandil kooskõlastatud 
meetmeid. Kuna käesoleva määruse 
eesmärki, nimelt jõuda liidus 
2050. aastaks kliimaneutraalsuseni, ei 
suuda liikmesriigid eraldi piisavalt 
saavutada ning selle ulatuse ja toime tõttu 
on seda parem saavutada liidu tasandil, 
võib liit võtta meetmeid kooskõlas 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 
sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. 
Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev määrus nimetatud 
eesmärkide saavutamiseks vajalikust 
kaugemale,

(23) Esmane pädevus ratsionaalse 
keskkonnapoliitika kujundamiseks on 
liikmesriikidel. Nad saavad vajaduse 
korral vabatahtlikult oma poliitikat ELi 
tasandil kooskõlastada. Kinni tuleb pidada 
subsidiaarsuse põhimõttest. See hõlmab 
ka ELi lepingu artikli 5 lõike 3 ja artikli 
12 punkti b kohast parlamentaarset 
kontrolli.

Or. en

Muudatusettepanek 169
Mazaly Aguilar
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23a) Praegu langeb liidu arvele vähem 
kui 10 % üleilmsetest kasvuhoonegaaside 
heitkogustest. Kliimaneutraalsuse 
eesmärk piirdub Euroopa tootmisest pärit 
heitkogustega, kuid sidus kliimapoliitika 
hõlmab ka tarbimisest ja kolmandatest 
riikidest pärit impordist tulenevate 
heitkoguste vähendamist.

Or. es

Muudatusettepanek 170
Manuel Bompard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reguleerimisese ja kohaldamisala Reguleerimisese, mõisted ja kohaldamisala

Or. fr

Muudatusettepanek 171
Sylvia Limmer, Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
raamistik kasvuhoonegaaside heite 
pöördumatuks ja järkjärguliseks 
vähendamiseks ning nende looduslikes 
või muudes neeldajates sidumise 
suurendamiseks liidus.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA 
DIREKTIIVI:

Käesoleva direktiivi eesmärk on edendada 
vajalikku üleminekut ratsionaalsele 
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keskkonnapoliitikale. Seetõttu peavad 
liikmesriigid ja ELi institutsioonid kõik 
olemasolevad poliitikavaldkonnad üle 
vaatama, kaalutlema ja vajadusel 
kohandama. Liikmesriikide ja liidu 
tasandil keskkonnakaitse ja 
kliimamuutustega kohanemise meetmete 
võtmisel peaksid liikmesriigid ning 
Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon 
pöörama erilist tähelepanu koroonakriisi 
keskmise pikkusega ja pikaajalistele 
sotsiaal-majanduslikele tagajärgedele, 
kodanike heaolule, ühiskonna jõukusele 
ja majanduse konkurentsivõimele.

Or. en

Muudatusettepanek 172
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Francesca Donato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
raamistik kasvuhoonegaaside heite 
pöördumatuks ja järkjärguliseks 
vähendamiseks ning nende looduslikes 
või muudes neeldajates sidumise 
suurendamiseks liidus.

Käesoleva määruse eesmärk on edendada 
kliimaüleminekut, võttes abiks mõistliku 
ja tasakaalustatud keskkonnapoliitika, 
millega ei koormata liidu sotsiaal-
majanduslikke aspekte. Seetõttu peavad 
liikmesriigid ja Euroopa institutsioonid 
oma poliitikameetmed läbi vaatama ja 
neid kohandama. Liikmesriigid, Euroopa 
Parlament, nõukogu ja komisjon peavad 
keskkonnakaitsemeetmete rakendamisel 
pöörama erilist tähelepanu COVID-19 
pandeemiast tingitud keskpikas 
perspektiivis mõju avaldama hakkavatele 
tagajärgedele, kodanike heaolule ja 
majanduse konkurentsivõimele eelkõige 
kõige enam mõjutatud sektorites, nagu 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad 
ning põllumajandussektor.

Or. it
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Muudatusettepanek 173
Manuel Bompard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
raamistik kasvuhoonegaaside heite 
pöördumatuks ja järkjärguliseks 
vähendamiseks ning nende looduslikes või 
muudes neeldajates sidumise 
suurendamiseks liidus.

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
raamistik liidu ökoloogilise jalajälje 
pöördumatuks ja järkjärguliseks 
vähendamiseks. Määrusega kehtestatakse 
üldine eesmärk saavutada 2050. aastaks 
liidu ökoloogiline nulljalajälg.

Or. fr

Muudatusettepanek 174
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
raamistik kasvuhoonegaaside heite 
pöördumatuks ja järkjärguliseks 
vähendamiseks ning nende looduslikes või 
muudes neeldajates sidumise 
suurendamiseks liidus.

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
raamistik kasvuhoonegaaside heite 
pöördumatuks, prognoositavaks ja 
järkjärguliseks vähendamiseks ning nende 
looduslikes või muudes neeldajates 
sidumise suurendamiseks liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 175
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
raamistik kasvuhoonegaaside heite 
pöördumatuks ja järkjärguliseks 

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
raamistik kasvuhoonegaaside heite 
pöördumatuks vähendamiseks ning nende 
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vähendamiseks ning nende looduslikes või 
muudes neeldajates sidumise 
suurendamiseks liidus.

looduslikes või muudes neeldajates 
sidumise suurendamiseks liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 176
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
raamistik kasvuhoonegaaside heite 
pöördumatuks ja järkjärguliseks 
vähendamiseks ning nende looduslikes või 
muudes neeldajates sidumise 
suurendamiseks liidus.

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
raamistik kasvuhoonegaaside heite 
järkjärguliseks vähendamiseks ning nende 
looduslikes või muudes neeldajates 
sidumise suurendamiseks liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 177
Michal Wiezik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
raamistik kasvuhoonegaaside heite 
pöördumatuks ja järkjärguliseks 
vähendamiseks ning nende looduslikes või 
muudes neeldajates sidumise 
suurendamiseks liidus.

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
raamistik kasvuhoonegaaside heite 
pöördumatuks ja järkjärguliseks 
vähendamiseks ning nende looduslikes 
neeldajates sidumise suurendamiseks 
liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 178
Sylvia Limmer, Ivan David
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 179
Manuel Bompard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Käesolevas määruses sätestatakse 2050. 
aastaks ökoloogilise nulljalajälje 
saavutamiseks ja Pariisi kokkuleppe 
artiklis 2 sätestatud pikaajaliste 
temperatuurieesmärkide täitmiseks siduv 
vahe-eesmärk saavutada 2040. aastaks 
liidu ökoloogiline nulljalajälg ning 
esitatakse raamistik Pariisi kokkuleppe 
artikli 7 kohase ülemaailmse 
kliimamuutuste mõjuga kohanemise 
eesmärgi täitmisel edu saavutamiseks.

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi 
mõisteid:
a) „ökoloogiline jalajälg“ – bioloogiliselt 
viljakas maa- ja veepind, mida vajab liidu 
elanikkond tervikuna enda tarbitavate 
ressursside tootmiseks ja enda tekitatud 
jäätmete käitlemiseks olemasolevate 
ressursimajandamise tehnoloogiate ja 
tavade abil;
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b) „bioloogiliselt viljakas pind“ – 
bioloogilise võimega maa- või merepind, 
mis toodab fotosünteesi abil orgaanilist 
ainest;
c) „bioloogiline võime“ – bioloogiliselt 
viljaka pinna võime toota bioloogilist 
materjali ja omastada kogu liidu 
elanikkonna poolt olemasolevaid 
käitlusviise ja 
ekstraheerimistehnoloogiaid kasutades 
tekitatud jäätmeid;
d) „CO2 jalajälg“ – kogu 
kasvuhoonegaaside hulk CO2 
ekvivalentides, mida tekitab liidu 
sisenõudlus tervikuna (edaspidi 
„lõpptarbimine“).
CO2 jalajälje moodustavad seega: 
 i) Euroopa majapidamiste otsesed 
kasvuhoonegaaside heitkogused; 
 ii) liidusisesest kaupade ja teenuste 
tootmisest, ilma ekspordita, tekkinud 
kasvuhoonegaaside heitkogused; 
 iii) liitu nii ettevõtjate vahetarbimiseks 
kui ka lõpptarbimiseks imporditavate 
kaupade ja teenustega seonduvad 
kasvuhoonegaaside heitkogused.

Or. fr

Muudatusettepanek 180
Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas määruses sätestatakse Pariisi 
kokkuleppe artikli 2 kohase pikaajalise 
temperatuurieesmärgi täitmiseks siduv 
eesmärk saavutada liidus 2050. aastaks 
kliimaneutraalsus ning esitatakse 
raamistik Pariisi kokkuleppe artikli 7 

Käesolevas määruses kehtestatakse 
raamistik kasvuhoonegaaside heite 
pöördumatuks ja järkjärguliseks 
vähendamiseks ning nende looduslikes 
neeldajates sidumise suurendamiseks 
liidus eesmärgiga saavutada Pariisi 
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kohase ülemaailmse kliimamuutuste 
mõjuga kohanemise eesmärgi täitmisel 
edu saavutamiseks.

kokkuleppe artikli 2 kohane pikaajaline 
temperatuurieesmärk piirata temperatuuri 
tõusu 1,5 °C-ni võrreldes 
tööstusrevolutsioonieelse tasemega.

Or. en

Muudatusettepanek 181
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Käesolevas määruses sätestatakse Pariisi 
kokkuleppe artikli 2 kohase pikaajalise 
temperatuurieesmärgi täitmiseks 
soovituslik eesmärk saavutada liidus 
liikmesriikide sotsiaal-majanduslikele 
vajadustele vastavaks tähtajaks 
kliimaneutraalsus ning esitatakse raamistik 
Pariisi kokkuleppe artikli 7 kohase 
ülemaailmse kliimamuutuste mõjuga 
kohanemise eesmärgi täitmisel edu 
saavutamiseks.

Or. it

Muudatusettepanek 182
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 183
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Käesolevas määruses sätestatakse Pariisi 
kokkuleppe artikli 2 kohaste pikaajaliste 
temperatuurieesmärkide täitmiseks siduv 
eesmärk saavutada liidus kliimaneutraalsus 
ning esitatakse raamistik Pariisi 
kokkuleppe artikli 7 kohase ülemaailmse 
kliimamuutuste mõjuga kohanemise 
eesmärgi täitmisel edu saavutamiseks.

Or. en

Selgitus

Kuupäeva muudetakse järgmistes muudatustes, seetõttu on vaja säilitada ainult viide Pariisi 
kokkuleppe artiklitele 2 ja 7.

Muudatusettepanek 184
Michal Wiezik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Käesolevas määruses sätestatakse Pariisi 
kokkuleppe artikli 2 kohaste pikaajaliste 
temperatuurieesmärkide täitmiseks siduv 
eesmärk saavutada liidus 2050. aastaks 
kliimaneutraalsus ja piirata globaalse 
temperatuuri tõusu 1,5 °C-ni ning 
esitatakse raamistik Pariisi kokkuleppe 
artikli 7 kohase ülemaailmse 
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saavutamiseks. kliimamuutuste mõjuga kohanemise 
eesmärgi täitmisel edu saavutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 185
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Sylvia Limmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat määrust kohaldatakse 
määruse (EL) 2018/1999 V lisa 2. osas 
loetletud kasvuhoonegaaside 
inimtekkelise heite ja nende looduslikes 
või muudes neeldajates sidumise suhtes.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 186
Manuel Bompard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat määrust kohaldatakse määruse 
(EL) 2018/1999 V lisa 2. osas loetletud 
kasvuhoonegaaside inimtekkelise heite ja 
nende looduslikes või muudes neeldajates 
sidumise suhtes.

Käesolevat määrust kohaldatakse 
eesmärgil saavutada 2040. aastaks CO2 
nulljalajälg määruse (EL) 2018/1999 V 
lisa 2. osas loetletud kasvuhoonegaaside 
inimtekkelise heite ja nende looduslikes 
või muudes neeldajates sidumise suhtes.

Or. fr

Muudatusettepanek 187
Michal Wiezik

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

Käesolevat määrust kohaldatakse määruse 
(EL) 2018/1999 V lisa 2. osas loetletud 
kasvuhoonegaaside inimtekkelise heite ja 
nende looduslikes või muudes neeldajates 
sidumise suhtes.

Käesolevat määrust kohaldatakse määruse 
(EL) 2018/1999 V lisa 2. osas loetletud 
kasvuhoonegaaside inimtekkelise heite ja 
nende looduslikes neeldajates sidumise 
suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 188
Sylvia Limmer, Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 Kliimaneutraalsuse eesmärk 2 Keskkonna- ja kliimapoliitika 
eesmärkide ümberhindamine

Or. en

Muudatusettepanek 189
Manuel Bompard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kliimaneutraalsuse eesmärk Keskkonnaneutraalsuse eesmärk

Or. fr

Muudatusettepanek 190
Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige -1 (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Liidu õiguses reguleeritud 
kasvuhoonegaaside liiduülesed 
heitkogused, sealhulgas rahvusvahelisest 
lennundusest ja laevandusest tulenevad 
liidu heited, ei tohi aastatel 2021–2050 
ületada 24–30 Gt CO2 ekvivalenti.

Or. en

Selgitus

Temperatuuri tõusu hoidmiseks allpool 1,5 °C allpool 2 °C võrreldes 
tööstusrevolutsioonieelse tasemega viitavad IPCC SR1.5 stsenaariumide andmebaasi andmed 
aastateks 2018–2050 globaalsele kasvuhoonegaaside eelarvele (Kyoto gaaside korv) 610–690 
Gt CO2eq. Arvestades praegust ELi 27 liikmesriigi elanikkonda ja heitkoguseid aastatel 
2018–2020, tähendab see ELi kasvuhoonegaaside eelarvet 24–30 Gt CO2eq.

Muudatusettepanek 191
Sylvia Limmer, Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. ELi liikmesriikide ja ELi 
institutsioonide poliitika on juba mõnda 
aega keskendunud peamiselt 
kasvuhoonegaaside võimalikult suurele 
vähendamisele „kliimapoliitika“ raames, 
mis on põhimõtteliselt ideoloogiline ja 
mida saavutatakse peamiselt 
majandusliku sekkumisega 
vabaturumajandusse ja keelupoliitika 
abil. Üha enam keskendutakse 
tähelepanuväärsetele heitkoguste 
vähendamise eesmärkidele, mida ei saa 
teaduslikult põhjendada ja mis ei võta 
arvesse mis tahes kaitsemeetmete jaoks 
vajalikke majanduslikke tingimusi. 
Keskkonnakaitse on võimalik ainult vabas 
ühiskonnas, mis annab selle teostamiseks 
tehnilise uuendusvõimsuse ja vajaliku 
majandusliku suutlikkuse. Üha 
sagedamini ei anta isegi keskkonnakaitse 
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kaalutlustele vajalikku ruumi, näiteks kui 
praeguseni poliitika edendatava 
taastuvenergia tootmiseks kasutatavate 
patareide jaoks ressursside kaevandamisel 
tekitatud keskkonnakahju nihutatakse 
kolmandatesse riikidesse. Seetõttu on 
oluline, et ELi institutsioonid ja 
liikmesriigid vaataksid läbi kõik 
olemasolevad poliitikad, analüüsiksid ja 
vajaduse korral kohandaksid neid; seda 
muu hulgas ka COVID-19 pandeemia 
tõttu, mis avaldab enneolematut survet 
liidu majandusele. See hõlmab eriti 
eespool nimetatud ELi määrusi, sh 
direktiiv 2003/87/EÜ (kasvuhoonegaaside 
lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise 
süsteem), määrus (EL) 2018/842 
(liikmesriikidele kasvuhoonegaaside heite 
vähendamise eesmärgid), määrus (EL) 
2018/841 (kasvuhoonegaaside 
kompenseerimine) ja määrus (EL) 
2018/1999 (energialiidu ja 
kliimameetmete juhtimine), aga ka 
direktiiv2012/27/EL (energiatõhusus), 
direktiiv (EL) 2018/2001 (taastuvate 
energiaallikate kasutamine) ja direktiiv 
2010/31/EL (hoonete energiatõhusus) ja 
vajaduse korral muud ELi määrused. 
Tulevaste poliitikate keskmes peab olema 
kohanemine toimuvate looduslike 
kliimamuutustega, mille põhjuseid peavad 
sõltumatud teadlased edasi uurima.

Or. en

Muudatusettepanek 192
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liidu õigusega reguleeritud 
kasvuhoonegaaside heide ja sidumine kogu 
liidus tasakaalustatakse liikmesriikide 
poolt vastavalt nende sotsiaal-
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selleks ajaks netoheide nullini. majanduslikele vajadustele määratud 
kuupäevaks.

Or. it

Muudatusettepanek 193
Manuel Bompard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Alates 1. jaanuarist 2050 ei ületa 
Euroopa Liidu lõpptarbimine ja sellest 
tingitud jäätmeteke liidu territooriumi 
bioloogiliselt viljakate pindade bioloogilisi 
võimeid.
Esimeses lõigus kehtestatud liidu 
ökoloogilise nulljalajälje eesmärgi 
saavutamiseks seab liit vahe-eesmärgiks 
saavutada aastaks 2040 CO2 nulljalajälg: 
alates 1. jaanuarist 2040 ei ületa kogu 
liidu sisenõudlusest tingitud 
kasvuhoonegaaside heide liidu 
territooriumi looduslike neeldajate 
neeldamisvõimet.

Or. fr

Muudatusettepanek 194
Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liidu õigusega reguleeritud 
kasvuhoonegaaside heide, kaasa arvatud 
liiduga seotud heide rahvusvahelisest 
lennundusest ja laevandusest ja sidumine 
kogu liidus tasakaalustatakse liidus 
võimalikult varakult ja hiljemalt 
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2040. aastaks ning seega saavutatakse 
selleks ajaks kliimaneutraalsus.

Or. en

Muudatusettepanek 195
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liidu õigusega reguleeritud 
kasvuhoonegaaside heide liikmesriikides ja 
sidumine kogu liidus tasakaalustatakse 
hiljemalt 2040. aastaks ning seega 
vähendatakse selleks ajaks netoheide 
nullini.

Or. en

Muudatusettepanek 196
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 197
Balázs Hidvéghi
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 198
Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Alates 1. jaanuarist 2041 ületab 
looduslike sidujate abil 
kasvuhoonegaaside eemaldamine liidus 
inimtekkelised heited.

Or. en

Muudatusettepanek 199
Sylvia Limmer, Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Asjakohased liidu institutsioonid 
võtavad subsidiaarsuse põhimõtte 
kohaselt liidu või liikmesriigid riigi 
tasandil vajalikud meetmed, et võimaldada 
lõikes 1 sätestatud kliimaneutraalsuse 
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liikmesriikide vahel õigluse ja solidaarsuse 
edendamise olulisust.

eesmärkide ühist täitmist, võttes samal ajal 
arvesse liikmesriikide vahel õigluse ja 
solidaarsuse edendamise olulisust. Peale 
selle kutsutakse liikmesriike üles oma 
Pariisi kokkuleppega võetud kohustusi 
ümber hindama.

Or. en

Muudatusettepanek 200
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 201
Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Asjakohased liidu institutsioonid 
võtavad liidu ja liikmesriigid riigi tasandil 
vajalikud meetmed, et võimaldada lõikes -
1 sätestatud liidu kasvuhoonegaaside 
eelarve ühist täitmist, lõikes 1 sätestatud 
kliimaneutraalsuse eesmärgi ning lõikes 1a 
sätestatud 2040. aasta järgse eesmärgi 
ühist ja individuaalset täitmist, võttes 
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samal ajal arvesse liikmesriikide vahel 
õigluse ja solidaarsuse edendamise 
olulisust.

Or. en

Muudatusettepanek 202
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Asjakohased liidu institutsioonid 
võtavad liidu ja liikmesriigid riigi tasandil 
vajalikud meetmed, et võimaldada lõikes 1 
sätestatud kliimaneutraalsuse eesmärgi 
ühist ja riigi tasandil täitmist, võttes samal 
ajal arvesse vajadust loobuda kohe otseste 
või kaudsete fossiilkütuste kasutamisest 
ning säilitada vee, põllumajandusmaade 
ja märgalade looduslikku sidumisvõimet, 
samuti liikmesriikide vahel õigluse ja 
solidaarsuse edendamise olulisust.

Or. en

Muudatusettepanek 203
Manuel Bompard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr
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Muudatusettepanek 204
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 punktis b sätestatud tingimuste kajastamine.

Muudatusettepanek 205
Petri Sarvamaa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 206
Carmen Avram
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 207
Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 208
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Asjakohased liidu institutsioonid 
võtavad liidu ja liikmesriigid riigi tasandil 
vajalikud meetmed, et võimaldada lõikes 1 

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

sätestatud kliimaneutraalsuse eesmärgi 
liikmesriigi tasandil ja ühist täitmist, 
võttes samal ajal arvesse liikmesriikide 
vahel õigluse ja solidaarsuse edendamise 
olulisust.

Or. en

Muudatusettepanek 209
Balázs Hidvéghi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 210
Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon tagab liidu põllumajanduse 
sõltumatuks muutmise ning samal ajal ka 
liidu kodanike toiduga kindlustatuse.

Or. en

Muudatusettepanek 211



AM\1206211ET.docx 129/146 PE652.514v01-00

ET

Simone Schmiedtbauer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Pariisi kokkuleppele tuginedes 
viidatakse põllu- ja metsamajanduse 
erilisele rollile, kuna üksnes elujõuline ja 
tootlik põllu- ja metsamajandus tagab 
elanikkonnale piisavas koguses ja 
taskukohase hinnaga kvaliteetset ja 
ohutut toitu ning taastuvaid tooraineid 
biomajanduse kõigi kasutusotstarvete 
jaoks. Põllu- ja metsamajanduse 
ladustamis- ja neeldumisfunktsiooni tuleb 
säilitada ja arvestada sektori endaga ning 
see ei pea toimima nn püügikohana 
muude sektorite (nt tööstus, transport) 
heitkoguste vähendamise eesmärkide 
saavutamiseks.

Or. de

Selgitus

Põllumajandustootmine on tingimata seotud heitega (hakkepuidu või tselluloosi kasutamine 
mäletsejaliste maos lagundamise teel), samuti on vältimatud nitrifikatsiooniprotsessid mullas 
(mõlemad kehtivad ka mahepõllumajanduse puhul). Kõik sektorid peavad ise välja töötama ja 
rakendama tõhusad meetmed fossiilkütuste kivisöe, nafta ja maagaasi järkjärgulise kasutuselt 
kõrvaldamise rakendamiseks, mis on hädavajalik Pariisi kokkuleppes sätestatud heitkoguste 
vähendamiseks.

Muudatusettepanek 212
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artikli 2 lõikes 1 sätestatud 
kliimaneutraalsuse eesmärki silmas pidades 
vaatab komisjon 2020. aasta septembriks 
läbi määruse (EL) 2018/1999 artikli 2 
punktis 11 osutatud liidu 2030. aasta 

3. Artikli 2 lõikes 1 sätestatud 
kliimaneutraalsuse eesmärki silmas pidades 
ja COVID-19 pandeemia järgsete 
muutunud sotsiaal-majanduslike 
tingimuste kõiki aspekte arvesse võttes 
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kliimaeesmärgi ning uurib võimalusi 
seada uus 2030. aasta eesmärk, milleks on 
vähendada heidet 50–55 % võrreldes 
1990. aastaga. Kui komisjon peab 
vajalikuks seda eesmärki muuta, esitab ta 
vastavalt vajadusele Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule ettepanekud.

teeb komisjon kõikehõlmava 
mõjuhinnangu ning uurib võrreldes 1990. 
aastaga heite vähendamiseks loodud eri 
poliitikate majanduslikke, keskkondlikke 
ja sotsiaalseid mõjusid integreeritud ja 
tasakaalustatud viisil. Kui komisjon peab 
vajalikuks seda eesmärki muuta, esitab ta 
vastavalt vajadusele Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule ettepanekud.

Or. en

Muudatusettepanek 213
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Pidades silmas mõju, mida on 
COVID-19 pandeemia liidule avaldanud, 
vaatab komisjon 2020. aasta septembriks 
läbi määruse (EL) 2018/1999 artikli 2 
punktis 11 osutatud liidu 2030. aasta 
kliimaeesmärgi ning uurib, millised on 
väljavaated seada uus 2030. aasta eesmärk, 
milleks on vähendada heidet kehtivast 
madalama tasemeni. Kui komisjon peab 
vajalikuks seda eesmärki muuta, esitab ta 
vastavalt vajadusele Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule kooskõlas aluslepingutega 
seadusandlikud ettepanekud.

Or. it

Muudatusettepanek 214
Sylvia Limmer, Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

ümberhindamist silmas pidades vaatab 
komisjon 2021. aasta septembriks läbi 
määruse (EL) 2018/1999 artikli 2 
punktis 11 osutatud liidu 2030. aasta 
kliimaeesmärgi. Peale selle peaks 
komisjon uurima, mil määral mõjutab 
määrus (EL) 2018/1999 ELi 
liikmesriikide majandust, ja kui vajalik, 
koostama ettepanekud selle määruse 
kohandamiseks viisil, et liikmesriigid 
saaksid oma suveräänsust austades taas 
võtta meetmeid ratsionaalse 
keskkonnapoliitika rakendamiseks, mis 
kaitseb inimeste keskkonda ja tervist ning 
võimaldab samal ajal majanduse arengut.

Or. en

Muudatusettepanek 215
Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Selleks, et liidu heitkogused 
püsiksid artikli 2 lõikes -1 sätestatud 
kasvuhoonegaaside eelarves, tuleb liidu 
kogu majandust hõlmavaid 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2030. 
aastaks vähendada võrreldes 1990. aastaga 
vähemalt 70%.

Or. en

Muudatusettepanek 216
Manuel Bompard
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Artikli 2 lõikes 1 kehtestatud CO2 
nulljalajälge silmas pidades ja selle 
saavutamisele kaasa aitamiseks on 
määruse (EL) 2018/1999 artikli 2 punktis 
11 osutatud liidu 2030. aasta 
kliimaeesmärgiks konkreetselt vähendada 
heidet neeldatud koguseid arvesse võtmata 
70 % võrreldes 1990. aastaga.

Or. fr

Muudatusettepanek 217
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Artikli 2 lõikes 1 sätestatud 
kliimaneutraalsuse eesmärki silmas pidades 
vastab määruse (EL) 2018/1999 artikli 2 
punktis 11 osutatud 2030. aasta 
kliimaeesmärk heitkoguste vähendamisele 
vähemalt 65% võrreldes 1990. aastaga.

Or. en

Muudatusettepanek 218
Veronika Vrecionová
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Artikli 2 lõikes 1 sätestatud 
kliimaneutraalsuse eesmärki silmas pidades 
vaatab komisjon 2020. aasta septembriks 
läbi määruse (EL) 2018/1999 artikli 2 
punktis 11 osutatud liidu 2030. aasta 
kliimaeesmärgi ning uurib võimalusi seada 
uus 2030. aasta eesmärk, milleks on 
vähendada heidet 40–45 % võrreldes 
1990. aastaga. Kui komisjon peab 
vajalikuks seda eesmärki muuta, esitab ta 
vastavalt vajadusele Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule ettepanekud.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2018. aasta määrusega 
(EL) 2018/1999, milles käsitletakse energialiidu ja kliimameetmete juhtimist ning millega 
muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 663/2009 ja 
(EÜ) nr 715/2009, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/22/EÜ, 98/70/EÜ, 
2009/31/EÜ, 2009/73/EÜ, 2010/31/EL, 2012/27/EL ja 2013/30/EL ning nõukogu 
direktiive 2009/119/EÜ ja (EL) 2015/652 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrus (EL) nr 525/2013.

Muudatusettepanek 219
Michal Wiezik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artikli 2 lõikes 1 sätestatud 
kliimaneutraalsuse eesmärki silmas pidades 
vaatab komisjon 2020. aasta septembriks 
läbi määruse (EL) 2018/1999 artikli 2 
punktis 11 osutatud liidu 2030. aasta 
kliimaeesmärgi ning uurib võimalusi 
seada uus 2030. aasta eesmärk, milleks on 
vähendada heidet 50–55 % võrreldes 

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

esitab ta vastavalt vajadusele Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ettepanekud.

Or. en

Muudatusettepanek 220
Eric Andrieu
põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Artikli 2 lõikes 1 sätestatud 
kliimaneutraalsuse eesmärki silmas pidades 
vaatab komisjon 2020. aasta septembriks 
läbi määruse (EL) 2018/1999 artikli 2 
punktis 11 osutatud liidu 2030. aasta 
kliimaeesmärgi ning uurib võimalusi seada 
uus 2030. aasta eesmärk, milleks on 
vähendada heidet 65 % võrreldes 1990. 
aastaga. Kui komisjon peab vajalikuks seda 
eesmärki muuta, esitab ta vastavalt 
vajadusele Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule ettepanekud.

Or. fr

Muudatusettepanek 221
Carmen Avram

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artikli 2 lõikes 1 sätestatud 
kliimaneutraalsuse eesmärki silmas pidades 
vaatab komisjon 2020. aasta septembriks 
läbi määruse (EL) 2018/1999 artikli 2 
punktis 11 osutatud liidu 2030. aasta 
kliimaeesmärgi ning uurib võimalusi seada 

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

mõjuhindamise alusel võimalikult palju 
majanduslikus ja eriti sotsiaalses plaanis 
teostatavaid ja kulutõhusaid võimalusi 
seada uus 2030. aasta eesmärk, milleks on 
vähendada heidet 50–55 % võrreldes 
1990. aastaga. See sisaldab ka kulude ja 
tulude analüüsi liikmesriigi tasandil. Kui 
komisjon peab vajalikuks seda eesmärki 
muuta, esitab ta vastavalt vajadusele 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
ettepanekud.

Or. en

Muudatusettepanek 222
Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Artikli 2 lõikes 1 sätestatud 
kliimaneutraalsuse eesmärki silmas pidades 
vaatab komisjon pärast sektorite 
majandusliku ja sotsiaalse mõju 
hindamist2020. aasta septembriks läbi 
määruse (EL) 2018/1999 artikli 2 
punktis 11 osutatud liidu 2030. aasta 
kliimaeesmärgi ning uurib võimalusi seada 
uus 2030. aasta eesmärk, milleks on 
vähendada heidet kuni 55 % võrreldes 
1990. aastaga, ning soovitab selle 
eesmärgi saavutamiseks proportsionaalset 
rahastamist ELi eelarvest. Kui komisjon 
peab vajalikuks seda eesmärki muuta, 
esitab ta vastavalt vajadusele Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ettepanekud.

Or. en

Muudatusettepanek 223
Michaela Šojdrová, Anne Sander, Asim Ademov, Christine Schneider, Annie Schreijer-
Pierik, Simone Schmiedtbauer
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 224
Michal Wiezik

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a. Lõikes 3 osutatud heitkoguste 
vähendamise eesmärgi vajaliku 
täiendusena ja artiklis 1 sätestatud 
temperatuurieesmärgi saavutamiseks 
esitab komisjon 30. detsembriks 2021 liidu 
ja riigi tasandil 2030. aasta 
süsinikdioksiidi eemaldamise ja 
säilitamise eesmärgi looduslike sidujate 
poolt.
Selle eesmärgi puhul võetakse arvesse 
liidu taastamis- ja rangeid kaitse-
eesmärke ning kasutatakse maaelu 
arengu programmide raames ELi 
süsinikku siduva põllumajanduse 
programme, ökokavasid ning 
pindalapõhiseid ja investeerimismeetmeid. 
Euroopa taastefondi ja õiglase ülemineku 
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fondi eesmärkide hulgas on edaspidi 
kliimakulutuste osana toetada 
kestlikkusele üleminekut ka 
maakasutussektoris.

Or. en

Muudatusettepanek 225
Manuel Bompard

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a. Alates 30. septembrist 2021 liidu 
CO2 jalajälg enam ei suurene ning 
kaupade ja teenuste liitu importimisega 
seonduv kasvuhoonegaaside heide ja liitu 
suunduva lennu- ja meretranspordiga 
seonduv heide vähenevad, kuni liidu CO2 
jalajälg langeb alates 31. detsembrist 2040 
nullini. Komisjon määrab hiljemalt 
30. juuniks 2021 kindlaks muudatused, 
mis tuleks teha liidu õigusaktidesse 
selleks, et selle eesmärgini jõuda, ja esitab 
need Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule, eelkõige seoses 
süsinikdioksiidi kohandamise 
mehhanismi kasutusele võtmisega 
piiridel.

Or. fr

Muudatusettepanek 226
Manuel Bompard

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3b. Komisjon uurib 30. septembriks 
2025 liidu rahvusvahelisi kohustusi 
arvestades ja selleks, et tagada liidu 
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ekspordist tingitud kasvuhoonegaaside 
heite pidev vähenemine, eesmärki 
vähendada 2035. aastaks liidu ekspordist 
tingitud kasvuhoonegaaside heidet 85 % 
võrreldes 1990. aastaga, ning esitab 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
ettepanekud, mida ta peab asjakohaseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 227
Sylvia Limmer, Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 228
Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon hindab 30. juuniks 2021, 
kuidas tuleks liidu 2030. aasta eesmärki 
rakendavaid liidu õigusakte muuta nii, et 
heidet oleks võrreldes 1990. aastaga 
võimalik vähendada 50–55 % ja saavutada 

4. Komisjon hindab 30. juuniks 2021, 
kuidas tuleks liidu kasvuhoonegaaside 
eelarve saavutamiseks vajalikke liidu 
õigusakte, sealhulgas valdkondlikke 
õigusakte, liidu välistegevust ja liidu 
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artikli 2 lõikes 1 sätestatud 
kliimaneutraalsuse eesmärk, ning kaalub 
vajalike meetmete võtmist, sealhulgas 
seadusandlike ettepanekute vastuvõtmist 
kooskõlas aluslepingutega.

eelarvet muuta nii, et oleks võimalik 
saavutada lõikes 3 sätestatud liidu 
kliimaeesmärk aastaks 2030 ning lõikes 1 
sätestatud kliimaneutraalsuse eesmärk, ja 
võtta vajaduse korral kooskõlas 
aluslepingutega vastu seadusandlikud 
ettepanekud.

Or. en

Muudatusettepanek 229
Manuel Bompard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Komisjon hindab 30. juuniks 2021, 
kuidas tuleks liidu õigusakte muuta selleks, 
et saavutada artikli 2 lõikes 1 sätestatud 
ökoloogilise nulljalajälje eesmärk, ning 
kaalub vajalike meetmete võtmist, 
sealhulgas seadusandlike ettepanekute 
vastuvõtmist kooskõlas aluslepingutega.

Or. fr

Muudatusettepanek 230
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon hindab 30. juuniks 2021, 
kuidas tuleks liidu 2030. aasta eesmärki 
rakendavaid liidu õigusakte muuta nii, et 
heidet oleks võrreldes 1990. aastaga 
võimalik vähendada 50–55 % ja saavutada 
artikli 2 lõikes 1 sätestatud 

4. Komisjon hindab 30. juuniks 2021, 
kuidas tuleks majanduslikku, 
keskkondlikku ja sotsiaalset mõju arvesse 
võttes liidu 2030. aasta eesmärki 
rakendavaid liidu õigusakte muuta nii, et 
oleks võimalik saavutada artikli 2 lõikes 1 
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kliimaneutraalsuse eesmärk, ning kaalub 
vajalike meetmete võtmist, sealhulgas 
seadusandlike ettepanekute vastuvõtmist 
kooskõlas aluslepingutega.

sätestatud kliimaneutraalsuse eesmärk, 
ning kaalub vajalike meetmete võtmist, 
sealhulgas seadusandlike ettepanekute 
vastuvõtmist kooskõlas aluslepingutega.

Or. en

Muudatusettepanek 231
Veronika Vrecionová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Komisjon hindab 30. juuniks 2021, 
kuidas tuleks liidu 2030. aasta eesmärki 
rakendavaid liidu õigusakte muuta nii, et 
heidet oleks võrreldes 1990. aastaga 
võimalik vähendada 40–45 % ja saavutada 
artikli 2 lõikes 1 sätestatud 
kliimaneutraalsuse eesmärk, ning kaalub 
vajalike meetmete võtmist, sealhulgas 
seadusandlike ettepanekute vastuvõtmist 
kooskõlas aluslepingutega.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2018. aasta määrusega 
(EL) 2018/1999, milles käsitletakse energialiidu ja kliimameetmete juhtimist ning millega 
muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 663/2009 ja 
(EÜ) nr 715/2009, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/22/EÜ, 98/70/EÜ, 
2009/31/EÜ, 2009/73/EÜ, 2010/31/EL, 2012/27/EL ja 2013/30/EL ning nõukogu 
direktiive 2009/119/EÜ ja (EL) 2015/652 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrus (EL) nr 525/2013.

Muudatusettepanek 232
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Komisjon hindab 30. juuniks 2021, 
kuidas tuleks liidu 2030. aasta eesmärki 
saavutada püüdvaid liidu asjakohaseid 
õigusakte muuta nii, et heidet oleks 
võrreldes 1990. aastaga võimalik 
vähendada 65 % ja saavutada artikli 2 
lõikes 1 sätestatud kliimaneutraalsuse 
eesmärk, ning võtab vajaduse korral 
kooskõlas aluslepingutega vastu 
seadusandlikke ettepanekuid.

Or. en

Muudatusettepanek 233
Eric Andrieu
põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Komisjon hindab 30. juuniks 2021, 
kuidas tuleks liidu 2030. aasta eesmärki 
rakendavaid liidu õigusakte muuta nii, et 
heidet oleks võrreldes 1990. aastaga 
võimalik vähendada 65 % ja saavutada 
artikli 2 lõikes 1 sätestatud 
kliimaneutraalsuse eesmärk, ning kaalub 
vajalike meetmete võtmist, sealhulgas 
seadusandlike ettepanekute vastuvõtmist 
kooskõlas aluslepingutega.

Or. fr

Muudatusettepanek 234
Michal Wiezik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 235
Manuel Bompard

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4a. Käesoleva artikli lõikes 1 
sätestatud CO2 nulljalajälje eesmärgi 
täitmiseks ja hiljemalt 30. juuniks 2021 
esitab komisjon liidu lõpptarbimisest 
tingitud kõikidest heiteallikatest, kaasa 
arvatud biogeensetest allikatest, pärit 
metaani heitkoguste 2030. aastaks 
vähendamise konkreetse sihttaseme.
Komisjon esitab hiljemalt 30. juuniks 
2021 Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
kõik seadusandlikud ettepanekud, mida ta 
peab asjakohaseks liidu lõpptarbimisest 
tingitud kõikidest heitmeallikatest, kaasa 
arvatud biogeensetest allikatest, pärit 
metaani heitkoguste kiiresti 
vähendamiseks vastavalt sellele 
sihttasemele ja teeb ettepaneku liidu 
strateegilise metaanikava kohta vastavalt 
määruse (EL) 2018/1999 artiklile 16.
Kavandatud meetmed peavad hõlmama 
vähemalt:
a) põllumajandusloomade tiheduse 
vähendamist hektari kohta kooskõlas 
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direktiiviga 91/676/EMÜ;
b) loomakasvatuse toodete tootmise ja 
tarbimise vähendamist.

Or. fr

Muudatusettepanek 236
Manuel Bompard

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4b. Käesoleva artikli lõikes 1 
sätestatud CO2 nulljalajälje eesmärgi 
täitmiseks ja hiljemalt 30. juuniks 2021 
esitab komisjon liidu lõpptarbimisest 
tingitud kõikidest heiteallikatest, kaasa 
arvatud biogeensetest allikatest, pärit 
naerugaasi heitkoguste 2030. aastaks 
vähendamise konkreetse sihttaseme, mis 
on vajalik käesoleva artikli lõikes 3 
osutatud liidu konkreetse kliimaeesmärgi 
ja käesoleva artikli lõikes 1 osutatud CO2 
nulljalajälje eesmärgi saavutamiseks 
2030. aastaks.
Komisjon esitab hiljemalt 30. juuniks 
2021 Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
kõik seadusandlikud ettepanekud, mida ta 
peab asjakohaseks liidu lõpptarbimisest 
tingitud kõikidest heiteallikatest pärit 
naerugaasi heitkoguste kiiresti 
vähendamiseks vastavalt eespool 
nimetatud sihttasemele ja koostab liidu 
strateegilise kava naerugaasi kohta.

Or. fr

Muudatusettepanek 237
Manuel Bompard

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

4c. Käesoleva artikli lõikes 1 
sätestatud CO2 nulljalajälje eesmärgi 
täitmiseks ja hiljemalt 30. juuniks 2021 
esitab komisjon liidu lõpptarbimisest 
tingitud igast määruse (EL) 2018/841 
artiklis 2 loetletud maa-alade kategooriast 
pärit süsinikdioksiidi heitkoguste 2030. 
aastaks vähendamise konkreetse 
sihttaseme, mis on vajalik käesoleva 
artikli lõikes 3 osutatud liidu konkreetse 
kliimaeesmärgi ja käesoleva artikli 
lõikes 1 osutatud CO2 nulljalajälje 
eesmärgi saavutamiseks 2030. aastaks.
Komisjon esitab hiljemalt 30. juuniks 
2021 Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
kõik seadusandlikud ettepanekud, mida ta 
peab asjakohaseks liidu lõpptarbimisest 
tingitud igast määruse (EL) 2018/841 
artiklis 2 loetletud maa-alade kategooriast 
pärit süsinikdioksiidi heitkoguste kiiresti 
vähendamiseks vastavalt sellele 
sihttasemele ja koostab liidu strateegilise 
kava nende heitkoguste kohta.

Or. fr

Muudatusettepanek 238
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 239
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 240
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4c. Kui komisjon peab asjakohaseks 
töötada välja raamistik 
kasvuhoonegaaside maakasutamise 
kaudu eemaldamise sertifitseerimiseks 
eesmärgiga saavutada kliimaneutraalsus 
2050. aastaks, teeb ta pärast teaduslikult 
kindlatel arvepidamismeetoditel põhinevat 
üksikasjalikku mõjuhindamist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule selle kohta 
seadusandliku ettepaneku.
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Or. en

Muudatusettepanek 241
Ivo Hristov

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4а. Komisjon koostab 30. juuniks 2021 
hinnangu kolmandatest riikidest pärit 
põllumajandustoodete ja toiduainete 
kohta seoses nendes kolmandates riikides 
tootjate suhtes kohaldatavate nõuetega, 
mis on seotud kliimamuutuste mõju 
vähendamist käsitleva ELi poliitika 
eesmärkidega.

Or. bg

Muudatusettepanek 242
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4a. Komisjon tagab juurdepääsu 
parimatele kättesaadavatele 
tehnoloogiatele ja uuenduslikele 
lahendustele, mis aitavad kaasa 
heitkoguste vähendamisele, tegeledes 
viivitamata ja pidevalt seadusandlike 
takistustega.

Or. en


