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Muudatusettepanek 243
Sylvia Limmer, Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 Kliimaneutraalsuse saavutamise 
trajektoor

3 Delegeeritud õigusaktid

Or. en

Muudatusettepanek 244
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 Kliimaneutraalsuse saavutamise 
trajektoor

3 Mõju hindamine

Or. en

Muudatusettepanek 245
Manuel Bompard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kliimaneutraalsuse saavutamise 
trajektoor

Ökoloogilise jalajälje kaotamise 
trajektoori kavandamine

Or. fr

Muudatusettepanek 246
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 Kliimaneutraalsuse saavutamise 
trajektoor

3 Kliimaneutraalsuse saavutamine

Or. en

Muudatusettepanek 247
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 248
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 9 käesoleva määruse 
täiendamiseks vastu delegeeritud 
õigusakte, millega kehtestatakse liidu 
tasandil artikli 2 lõike 1 kohase 
kliimaneutraalsuse eesmärgi saavutamise 

välja jäetud
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trajektoor aastani 2050. Komisjon vaatab 
trajektoori läbi hiljemalt kuue kuu jooksul 
pärast igat Pariisi kokkuleppe artikli 14 
alusel tehtud ülemaailmset kokkuvõtet.

Or. en

Selgitus

Komisjonile volituste delegeerimine kliimaneutraalsuse saavutamise trajektoori 
kehtestamiseks ei ole kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290.

Muudatusettepanek 249
Balázs Hidvéghi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 250
Sylvia Limmer, Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 9 käesoleva määruse 
täiendamiseks vastu delegeeritud 
õigusakte, millega kehtestatakse liidu 

1. Olenemata poliitikavaldkonnast 
tuleb mõista, et ELi institutsiooni mis 
tahes asjakohatu taotlus haarata endale 
aluslepingutes sätestatust ulatuslikum 
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tasandil artikli 2 lõike 1 kohase 
kliimaneutraalsuse eesmärgi saavutamise 
trajektoor aastani 2050. Komisjon vaatab 
trajektoori läbi hiljemalt kuue kuu jooksul 
pärast igat Pariisi kokkuleppe artikli 14 
alusel tehtud ülemaailmset kokkuvõtet.

pädevus tuleb kõige kategooriliselt tagasi 
lükata. Täpsemalt hõlmab see komisjoni 
taotlust, et talle antaks volitused võtta 
delegeeritud õigusaktidega vastu 
põhimõttelist laadi otsuseid, mille puhul 
oleks Euroopa Parlamendil ja nõukogul 
vastuväidete esitamise õigus ainult 
tagasiulatuvalt. Selline taotlus 
täitevasutuselt, mis enamjaolt koosneb 
valimata ametnikest ja millel puudub 
seetõttu piisav demokraatlik legitiimsus, 
on vastuvõetamatu, olenemata teemast. 
Põhimõttelised otsused, nagu võimalike 
heitkoguste vähendamise eesmärkide 
seadmine 2030. aastaks või hilisemaks 
ajaks, on pigem liikmesriikide ja liidu 
tasandil seega Euroopa Ülemkogu 
vastutusel.

Or. en

Muudatusettepanek 251
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Iga liikmesriik määratleb määruse 
(EL) 2018/1999 artiklis 15 osutatud 
pikaajalise strateegia osana liidu tasandil 
artikli 2 lõike 1 kohase kliimaneutraalsuse 
eesmärgi saavutamise trajektoori 
aastani 2050.

Or. it

Muudatusettepanek 252
Manuel Bompard



AM\1207587ET.docx 7/113 PE653.805v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Komisjon koostab korrapäraselt 
esialgsed soovituslikud kavad, milles 
määratakse kindlaks üldised eesmärgid 
seoses liidu tasandil artikli 1 kohase liidu 
ökoloogilise jalajälje kaotamise eesmärgi 
saavutamise trajektooriga.

Or. fr

Muudatusettepanek 253
Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Komisjon koostab ja esitab 
31. detsembriks 2020 seadusandliku 
tavamenetluse raames Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule liidu tasandi 
trajektoori, et hoida liidu heitkogused 
artikli 2 lõikes -1 sätestatud 
kasvuhoonegaaside bilansi piires ning 
saavutada samal ajal artikli 2 lõikes 3 
sätestatud liidu 2030. aasta kliimaeesmärk 
ja artikli 2 lõikes 1 sätestatud 
kasvuhoonegaaside netonullheide.

Or. en

Muudatusettepanek 254
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Ettepanek võtta vastu määrus



PE653.805v01-00 8/113 AM\1207587ET.docx

ET

Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Komisjon esitab pärast artikli 2 
lõikes 4 nimetatud hindamismenetluse 
lõpetamist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule seadusandliku ettepaneku, 
millega kehtestatakse liidu tasandil 
artikli 2 lõike 1 ja artikli 2 lõike 3 kohaste 
kliimaneutraalsuse eesmärkide 
saavutamise trajektoor. Komisjon vaatab 
trajektoori läbi hiljemalt kuue kuu jooksul 
pärast igat Pariisi kokkuleppe artikli 14 
alusel tehtud ülemaailmset kokkuvõtet.

Or. en

Selgitus

Seadusandlik ettepanek on sobiv vahend, mille abil käsitleda käesoleva määruse olulisi 
sätteid.

Muudatusettepanek 255
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kui komisjon peab seda 
vajalikuks, esitab ta pärast üksikasjaliku 
mõjuhinnangu koostamist käesoleva 
määruse täiendamiseks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule seadusandliku 
ettepaneku, milles esitatakse liidu tasandil 
artikli 2 lõike 1 kohase kliimaneutraalsuse 
eesmärgi saavutamise kavandatud 
trajektoor aastani 2050. Komisjon vaatab 
trajektoori läbi hiljemalt kuue kuu jooksul 
pärast igat Pariisi kokkuleppe artikli 14 
alusel tehtud ülemaailmset kokkuvõtet.

Or. en
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Muudatusettepanek 256
Anne Sander

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Komisjon esitab vajaduse korral 
seadusandliku ettepaneku, millega 
kehtestatakse liidu tasandil artikli 2 lõike 1 
kohase kliimaneutraalsuse eesmärgi 
saavutamise trajektoor aastani 2050. 
Komisjon vaatab trajektoori läbi hiljemalt 
kuue kuu jooksul pärast igat Pariisi 
kokkuleppe artikli 14 alusel tehtud 
ülemaailmset kokkuvõtet.

Or. fr

Muudatusettepanek 257
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Trajektoor algab artikli 2 lõikes 3 
osutatud liidu 2030. aasta 
kliimaeesmärgist.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 258
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Trajektoor algab artikli 2 lõikes 3 
osutatud liidu 2030. aasta 

välja jäetud
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kliimaeesmärgist.

Or. en

Muudatusettepanek 259
Sylvia Limmer, Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Trajektoor algab artikli 2 lõikes 3 
osutatud liidu 2030. aasta 
kliimaeesmärgist.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 260
Manuel Bompard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Trajektoor algab artikli 2 lõikes 3 
osutatud liidu 2030. aasta 
kliimaeesmärgist.

2. Esialgsed kavad hõlmavad 
viieaastast perioodi. Nendes määratakse 
kindlaks liidu strateegilised valikud ning 
keskpikad ja pikaajalised eesmärgid 
keskkonnapoliitika vallas ja ka vajalikud 
vahendid nende saavutamiseks. Need 
sisaldavad käesoleva määruse artiklis 2 
osutatud strateegilisi kavasid.

Or. fr

Muudatusettepanek 261
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Trajektoor algab artikli 2 lõikes 3 
osutatud liidu 2030. aasta 
kliimaeesmärgist.

2. Trajektoor algab 
määruse (EL) 2018/1999 artikli 2 
lõikes 11 osutatud liidu 2030. aasta 
kliimaeesmärgist, mida võib olla 
muudetud vastavalt käesoleva määruse 
artikli 2 lõikele 3.

Or. it

Muudatusettepanek 262
Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Trajektoor algab artikli 2 lõikes 3 
osutatud liidu 2030. aasta 
kliimaeesmärgist.

2. Lõikes 1 osutatud trajektoor algab 
1. jaanuarist 2021 ja hõlmab 2025. ja 
2035. aasta vahepunkte ning selle 
eesmärk on saavutada artikli 2 lõikes -1 
sätestatud liidu kasvuhoonegaaside 
bilanss ning samal ajal saavutada artikli 2 
lõikes 3 sätestatud liidu 2030. aasta 
kliimaeesmärk ja artikli 2 lõikes 1 
sätestatud kasvuhoonegaaside 
netonullheide.

Or. en

Muudatusettepanek 263
Sylvia Limmer, Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 1 kohaselt trajektoori 
kehtestamisel võtab komisjon arvesse 

välja jäetud
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järgmist:
a) kulutasuvus ja majanduslik tasuvus;
b) liidu majanduse konkurentsivõime;
c) parimad võimalikud tehnilised 
lahendused;
d) energiatõhusus, energia taskukohasus 
ja varustuskindlus;
e) õiglus ja solidaarsus liikmesriikides ja 
nende vahel;
f) vajadus tagada keskkonnatõhusus ja 
edasiminek aja jooksul;
g) investeerimisvajadused- ja võimalused;
h) vajadus tagada aus ja sotsiaalselt 
õiglane üleminek;
i) rahvusvahelised arengusuunad ja 
jõupingutused, mis on tehtud Pariisi 
kokkuleppe pikaajaliste eesmärkide ja 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
kliimamuutuste raamkonventsiooni 
lõppeesmärgi saavutamiseks;
j) parimad kättesaadavad ja kõige 
värskemad teaduslikud tõendid, 
sealhulgas IPCC viimased aruanded.

Or. en

Muudatusettepanek 264
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Põhjalikus mõjuhinnangus võtab 
komisjon arvesse järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 265
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Manuel Bompard

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Lõikes 1 sätestatud üldiste 
eesmärkide ja kavade ettevalmistamisel 
ning sel viisil kõigi osapoolte tegevuse 
suunamisel ning liidu ja liikmesriikide 
tegevuse kindlaksmääramisel peab 
komisjon arvesse võtma järgmist:

Or. fr

Muudatusettepanek 266
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Kliimaneutraalsuse eesmärgi 
saavutamisel tehtud edusammude 
hindamisel, heitkoguste vähendamise 
2040. aasta eesmärgi arutamisel, 
kasvuhoonegaaside sidumise 2040. ja 
2050. aasta eesmärgi ning 
kasvuhoonegaaside sidumise 
sertifitseerimise raamistiku väljatöötamise 
kaalumisel võtab komisjon arvesse 
järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 267
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 268
Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) parimad kättesaadavad ja kõige 
uuemad teaduslikud tõendid, sealhulgas 
IPCC-lt saadud teave, eelkõige 
kasvuhoonegaaside järelejäänud bilansi 
kohta, et piirata temperatuuri tõusu 
1,5 °C-ni võrreldes 
tööstusrevolutsioonieelse tasemega, nii et 
seda mingil juhul ei ületata, ÜRO 
Keskkonnaprogrammi (UNEP) iga-
aastased aruanded heitkoguste erinevuse 
ja fossiilkütuste tootmise kohta ning 
IPBESilt saadud muu asjakohane teave;

Or. en

Muudatusettepanek 269
Manuel Bompard

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kulutasuvus ja majanduslik 
tasuvus;

a) kogu liidu tarbimiseks vajalike 
kasvuhoonegaaside koguste ja ressursside 
aasta piirmäärad, mis on kehtestatud 
artiklis 4;

Or. fr
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Muudatusettepanek 270
Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kulutasuvus ja majanduslik tasuvus; a) kulutasuvus ja majanduslik tasuvus, 
võttes arvesse tegevusetusest ja hilinenud 
kliimameetmetest tulenevaid 
majanduslikke, sotsiaalseid ja 
keskkonnakulusid;

Or. en

Muudatusettepanek 271
Manuel Bompard

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

aa) uute kasvuhoonegaaside 
heitkogust vähendavate tehnoloogiate või 
varustuse kasutusele võtmine 
tootmisprotsessis;

Or. fr

Muudatusettepanek 272
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

aa) vajadus tagada taastumine 
COVID-19 pandeemiale järgnevast 
majanduskriisist;
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Or. en

Muudatusettepanek 273
Elsi Katainen, Asger Christensen, Jérémy Decerle, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, 
Atidzhe Alieva-Veli

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 274
Michal Wiezik

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

aa) kliimasüsteemi ja ökosüsteemide 
pöördumatutest muutustest tulenevad 
kulud;

Or. en

Muudatusettepanek 275
Petri Sarvamaa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

aa) vajadus vähendada fossiilkütuste 
kasutamist;

Or. en

Muudatusettepanek 276
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

aa) toiduainete tootmine, toiduga 
kindlustatus ja toidu taskukohasus;

Or. en

Muudatusettepanek 277
Manuel Bompard

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. fr
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Muudatusettepanek 278
Manuel Bompard

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) liidu majanduse 
konkurentsivõime;

b) parimad kättesaadavad ja kõige 
värskemad teaduslikud tõendid, 
sealhulgas IPCC ning bioloogilise 
mitmekesisuse ja ökosüsteemi teenuste 
valitsustevahelise teaduspoliitika 
platvormi (IPBES) viimased aruanded;

Or. fr

Muudatusettepanek 279
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) liidu majanduse konkurentsivõime; b) liidu majanduse konkurentsivõime, 
majanduskasv ja töökohtade säilitamine, 
eelkõige põllumajandussektoris, ning 
maa-, mägi- ja äärepoolseimate 
piirkondade areng;

Or. fr

Muudatusettepanek 280
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Francesca Donato

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) liidu majanduse konkurentsivõime; b) liidu majanduse konkurentsivõime, 
pöörates erilist tähelepanu 
mikroettevõtjatele ja VKEdele, eelkõige 
neile, kes tegutsevad 
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põllumajandussektoris;

Or. it

Muudatusettepanek 281
Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) liidu majanduse konkurentsivõime; b) liidu majanduse konkurentsivõime 
kestlikkuse piirides ning ülemaailmsete, 
liidu ja liikmesriikide ressursside piires;

Or. en

Muudatusettepanek 282
Anne Sander

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) liidu majanduse konkurentsivõime; b) liidu majanduse konkurentsivõime, 
töökohad ja tootmissüsteemide 
kohandamine;

Or. fr

Muudatusettepanek 283
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) liidu majanduse konkurentsivõime; b) liidu majanduse konkurentsivõime, 
ühiskonna ümberkujundamine, 
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majanduskasv ja tööhõive;

Or. en

Muudatusettepanek 284
Dan-Ștefan Motreanu, Franc Bogovič, Anne Sander, Michaela Šojdrová, Asim Ademov, 
Petri Sarvamaa, Daniel Buda, Álvaro Amaro

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) liidu majanduse konkurentsivõime; b) liidu majanduse konkurentsivõime, 
majanduskasv ja töökohad;

Or. en

Selgitus

Käesolev ettepanek peab põhinema Euroopa rohelises kokkuleppes esitatud uuel 
majanduskasvu strateegial.

Muudatusettepanek 285
Daniel Buda, Dan-Ștefan Motreanu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ba) praegused ja prognoositavad 
majanduslangused sümmeetriliste või 
asümmeetriliste vapustuste tõttu, mis 
põhjustavad töökohtade kadumist ja 
piirkondlikku taandarengut;

Or. en

Muudatusettepanek 286
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ba) toiduga kindlustatus ja 
toiduainetööstuse elujõulisus;

Or. en

Muudatusettepanek 287
Mazaly Aguilar

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ba) toiduga kindlustatus ja toiduainete 
tootmine;

Or. es

Muudatusettepanek 288
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ba) toiduga kindlustatus ja 
isevarustamine;

Or. fr

Muudatusettepanek 289
Manuel Bompard

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) parimad võimalikud tehnilised c) elu- ja töötingimuste parandamise 
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lahendused; võimalused liikmesriikides ning ohud, mis 
neid tingimusi ähvardavad;

Or. fr

Muudatusettepanek 290
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Francesca Donato

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) parimad võimalikud tehnilised 
lahendused;

c) parimad võimalikud tehnilised 
lahendused ja nende kättesaadavus turul, 
eesmärgiga parandada nende turustamist;

Or. it

Muudatusettepanek 291
Anne Sander

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) parimad võimalikud tehnilised 
lahendused;

c) parimad võimalikud ja 
rakendatavad tehnilised lahendused;

Or. fr

Muudatusettepanek 292
Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ca) süsinikdioksiidi sidumise 
võimaluste mõju bioloogilisele 
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mitmekesisusele, tervetele ja 
mitmekesistele ökosüsteemidele ning ELi 
toiduga kindlustatusele selle kodanike 
jaoks;

Or. en

Muudatusettepanek 293
Manuel Bompard

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) energiatõhusus, energia 
taskukohasus ja varustuskindlus;

d) vajadus tagada õiglane üleminek, 
mis on vaba soolisest diskrimineerimisest 
ning milles võetakse arvesse 
rahvusvahelise inimõigustealase õiguse 
kohaseid kodaniku-, poliitilisi, 
majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi 
õigusi;

Or. fr

Muudatusettepanek 294
Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) energiatõhusus, energia 
taskukohasus ja varustuskindlus;

d) energiatõhususe esikohale 
seadmise põhimõte, energia taskukohasus, 
kestlikkus ja turvalisus, tagades eelkõige, 
et fossiilkütuste alternatiivid suurendavad 
ka tegelikult süsinikdioksiidi sidumist, 
kaitsevad CO2 siduvaid elupaiku ja 
nendega ei kaasne otseseid ega kaudseid 
CO2-ga seotud kulusid;

Or. en
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Muudatusettepanek 295
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) energiatõhusus, energia 
taskukohasus ja varustuskindlus;

d) energiatõhusus, energia 
taskukohasus ja varustuskindlus kogu 
liidus kehtestatud õiglaste hindadega;

Or. it

Muudatusettepanek 296
Eric Andrieu
põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. fr

Muudatusettepanek 297
Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

da) liidu kodanike toiduga 
kindlustatus, toidu taskukohasus, aga ka 
põllumajandusettevõtete kasumlikkus ja 
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põllumajandustootjate elatis;

Or. en

Selgitus

Agroökoloogiliste meetodite abil saab säilitada tootlikkuse ja need võivad toimida soodsalt 
põllumajandusettevõtte sissetuleku seisukohast: see lahendus on kasulik nii 
põllumajandustootjatele, kliimale kui ka bioloogilisele mitmekesisusele (viide: JD van der 
Ploeg et al., 2019).

Muudatusettepanek 298
Daniel Buda

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

da) tehnoloogianeutraalsus ja 
liikmesriikide õigus määrata oma 
energiaallikate kogum;

Or. en

Muudatusettepanek 299
Dan-Ștefan Motreanu, Franc Bogovič, Anne Sander, Michaela Šojdrová, Asim Ademov, 
Daniel Buda, Simone Schmiedtbauer, Álvaro Amaro

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

da) biomajanduse kui ringmajanduse 
keskse osa edendamine;

Or. en

Selgitus

Biomajandus aitab kaasa fossiilsete toorainete asendamisele taastuvate ressurssidega.

Muudatusettepanek 300
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Anne Sander

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

da) toiduga kindlustatus ja kvaliteetse 
toidu kättesaadavus kõigile;

Or. fr

Muudatusettepanek 301
Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

da) toiduga kindlustatus;

Or. en

Selgitus

Kooskõlas põhjendusega 15 tuleks trajektoori kehtestamisel võtta arvesse toiduga 
kindlustatust.

Muudatusettepanek 302
Manuel Bompard

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) õiglus ja solidaarsus liikmesriikides 
ja nende vahel;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. fr

Muudatusettepanek 303
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) õiglus ja solidaarsus liikmesriikides 
ja nende vahel;

e) õiglus ja solidaarsus kõigis 
liikmesriikides ja nende vahel;

Or. it

Muudatusettepanek 304
Balázs Hidvéghi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ea) liikmesriikide suveräänsus 
kliimaeesmärkide saavutamise 
stsenaariumide valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 305
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ea) kliimatõhusad 
põllumajandussüsteemid;

Or. en

Muudatusettepanek 306
Manuel Bompard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – punkt f
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) vajadus tagada keskkonnatõhusus 
ja edasiminek aja jooksul;

f) ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni proportsionaalsuse 
põhimõtted, sealhulgas ka ühise, ent 
diferentseeritud vastutuse põhimõte ja 
sellest tulenevad vastavad võimekused;

Or. fr

Muudatusettepanek 307
Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) vajadus tagada keskkonnatõhusus 
ja edasiminek aja jooksul;

f) vajadus tagada 
keskkonnaeesmärkide terviklus ja 
kajastada kõrgeimat võimalikku 
edasipüüdlikkuse taset ning edasiminekut 
aja jooksul kooskõlas Pariisi kokkuleppe 
artikli 4 lõikega 3;

Or. en

Muudatusettepanek 308
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) vajadus tagada keskkonnatõhusus 
ja edasiminek aja jooksul;

f) vajadus tagada 
keskkonnasäästlikkus, pöörata tagasi 
bioloogilise mitmekesisuse vähenemine ja 
edasiminek aja jooksul, taastada 
looduslikud ökosüsteemid;

Or. en
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Muudatusettepanek 309
Michal Wiezik

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) vajadus tagada keskkonnatõhusus ja 
edasiminek aja jooksul;

f) vajadus tagada keskkonnatõhusus ja 
edasiminek aja jooksul ning hoida ära 
pöördumatu kahju ökosüsteemidele;

Or. en

Muudatusettepanek 310
Michal Wiezik

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

fa) ELi maakasutuse, maakasutuse 
muutuse ja metsandussektori tegelik 
potentsiaal süsinikdioksiidi sidumisel ja 
säilitamisel ning sünergia bioloogilise 
mitmekesisuse eesmärkidega;

Or. en

Muudatusettepanek 311
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

fa) toiduga kindlustatus, toidu 
taskukohasus ja toiduainete tootmisega 
kokkupuude;

Or. en
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Muudatusettepanek 312
Asger Christensen, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, 
Ulrike Müller, Martin Hlaváček

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

fa) kasvuhoonegaaside heite võimalik 
ülekandumine;

Or. en

Muudatusettepanek 313
Manuel Bompard

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) investeerimisvajadused- ja 
võimalused;

g) tegevusetuse või ebapiisava 
tegevuse inimkulud, sotsiaalsed, 
majanduslikud ning keskkonnakulud;

Or. fr

Muudatusettepanek 314
Dan-Ștefan Motreanu, Franc Bogovič, Anne Sander, Michaela Šojdrová, Asim Ademov, 
Álvaro Amaro

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) investeerimisvajadused- ja 
võimalused;

g) investeerimisvajadused ja -
võimalused, sealhulgas liidult saadava 
rahalise toetuse tase;

Or. en
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Selgitus

Vaja on asjakohast rahalist toetust, mida antakse Euroopa Liidu poliitikavahendite kaudu.

Muudatusettepanek 315
Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) investeerimisvajadused- ja 
võimalused;

g) investeerimisvajadused ja -
võimalused, võttes arvesse 
kasutuskõlbmatuks muutunud varadega 
seotud riske;

Or. en

Muudatusettepanek 316
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) investeerimisvajadused- ja 
võimalused;

g) kõik investeerimisvajadused ja -
võimalused;

Or. it

Muudatusettepanek 317
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ga) vajadus pakkuda avalikke 
keskkonnahüvesid kliimamuutuste 
leevendamise ja nendega kohanemise 
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ning keskkonnakaitse ja keskkonna 
seisundi parandamise, sealhulgas 
põllumajanduse, maakasutuse ja 
metsanduse valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 318
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ga) ringmajanduse, eelkõige 
biomajanduse edendamine;

Or. en

Selgitus

Fossiilsete ressursside mahukate materjalide asendamine taastuvate, bioressursipõhiste ja 
vähese CO2 heitega materjalidega on kliimaneutraalsuse saavutamiseks ülioluline.

Muudatusettepanek 319
Manuel Bompard

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) vajadus tagada aus ja sotsiaalselt 
õiglane üleminek;

h) vajadus säilitada ja taastada 
bioloogiline mitmekesisus ning 
ökosüsteemid;

Or. fr

Muudatusettepanek 320
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Francesca Donato

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) vajadus tagada aus ja sotsiaalselt 
õiglane üleminek;

h) vajadus tagada õiglane, sealhulgas 
sotsiaal-majanduslikult õiglane üleminek 
igas liikmesriigis, pöörates erilist 
tähelepanu töötuse määrale, 
majanduskasvule ja reaalpalga 
suundumustele kõigis piirkondades, 
eelkõige maapiirkondades, äärealadel, 
saartel ja mägialadel;

Or. it

Muudatusettepanek 321
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) vajadus tagada aus ja sotsiaalselt 
õiglane üleminek;

h) vajadus tagada õiglane, sealhulgas 
sotsiaalselt õiglane üleminek, eelkõige 
maa- ja äärepoolsetes piirkondades, mida 
üleminekuprotsess mõjutab;

Or. en

Muudatusettepanek 322
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) vajadus tagada aus ja sotsiaalselt 
õiglane üleminek;

h) vajadus tagada õiglane, sealhulgas 
sotsiaalselt õiglane üleminek ning vältida 
lahknevusi linna- ja maapiirkondade 
vahel;

Or. en
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Muudatusettepanek 323
Anne Sander

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) vajadus tagada aus ja sotsiaalselt 
õiglane üleminek;

h) vajadus tagada aus ja sotsiaalselt 
õiglane üleminek ka maapiirkondades;

Or. fr

Muudatusettepanek 324
Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 325
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) rahvusvahelised arengusuunad ja 
jõupingutused, mis on tehtud Pariisi 
kokkuleppe pikaajaliste eesmärkide ja 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
kliimamuutuste raamkonventsiooni 

välja jäetud
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lõppeesmärgi saavutamiseks;

Or. it

Muudatusettepanek 326
Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ia) rahvusvaheline solidaarsus ja liidu 
vastutus oma varasema 
kasvuhoonegaaside heite eest;

Or. en

Muudatusettepanek 327
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Francesca Donato

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) parimad kättesaadavad ja kõige 
värskemad teaduslikud tõendid, sealhulgas 
IPCC viimased aruanded.

j) parimad kättesaadavad ja kõige 
värskemad teaduslikud tõendid, samuti 
IPCC viimased aruanded, välja arvatud 
RCP8.5 stsenaariumil või halvimal 
stsenaariumil põhinevad mudelid.

Or. it

Muudatusettepanek 328
Daniel Buda, Dan-Ștefan Motreanu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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j) parimad kättesaadavad ja kõige 
värskemad teaduslikud tõendid, sealhulgas 
IPCC viimased aruanded.

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

Or. en

Muudatusettepanek 329
Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ja) ÜRO kestliku arengu eesmärkide 
rakendamine, toiduga kindlustatuse 
säilitamine liidu kodanike jaoks ning liidu 
põllumajandustootjate iseseisva 
toimetuleku ja liidu põllumajanduse 
iseseisva toimetuleku saavutamine, 
kliimamuutustega kohanemine, 
kliimamuutustele vastupidavuse, samuti 
vähese sisendiga tootmissüsteemide ja 
vähese kasvuhoonegaaside heite 
edendamine, eelkõige agroökoloogiliste 
lähenemisviiside kasutamisega 
vastupidavuse suurendamiseks ja 
pikaajalise tootlikkuse tagamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 330
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ja) liidu kaubanduspoliitika kahjulik 
mõju keskkonnale, majandusele ja 
töökohtadele;
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Or. fr

Muudatusettepanek 331
Carmen Avram

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ja) tehnoloogianeutraalsus ja 
liikmesriikide õigus määrata oma 
energiaallikate kogum;

Or. en

Muudatusettepanek 332
Carmen Avram

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

jb) liikmesriikide erinevad riiklikud 
olud;

Or. en

Muudatusettepanek 333
Manuel Bompard

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a. Komisjoni abistamiseks käesolevas 
artiklis nimetatud esialgsete kavade 
väljatöötamisel luuakse ökoloogilise 
planeerimise komitee (edaspidi 
„komitee“). Komitee ülesanne on ette 
valmistada keskpikas perspektiivis 
keskkonnapoliitika kava eelnõu, milles 
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antakse ülevaade liikmesriikide ja liidu 
institutsioonide kõnealuse perioodi 
kavandatava keskkonnapoliitika 
põhisuundadest ja mille eesmärk on 
koordineerida seda poliitikat.
Komitee koosseis ja toimimine 
määratakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu ühisotsusega seadusandliku 
tavamenetluse korras. Komitees on 
esindatud eelkõige tootjaid, töötajaid ja 
tarbijaid esindavad organisatsioonid ning 
keskkonnaküsimustega tegelevad 
valitsusvälised organisatsioonid.

Or. fr

Muudatusettepanek 334
Manuel Bompard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3a
Valdkonnad, mis hõlmatakse trajektoori 

kavandamisel eesmärgiga saavutada 
ökoloogilise jalajälje vähendamine

1. Alates 30. juunist 2021 kehtestab 
komisjon iga artiklis 3 käsitletud esialgse 
kava raames kogu liidu tarbimiseks 
vajaliku kasvuhoonegaaside ja ressursside 
piirmäärad, mis on kooskõlas CO2 
jalajälje ja ökoloogilise jalajälje 
vähendamise eesmärkidega. Need 
piirmäärad vähenevad aasta-aastalt, 
vähendades ühelt poolt liidu tarbimiseks 
vajaliku kasvuhoonegaaside ja ressursside 
hulga ja teiselt poolt looduslike neeldajate 
absorbeerimisvõime ning liidu 
bioloogiliselt tootlike alade bioloogilise 
võimekuse vahelist lõhet seni, kuni liidu 
CO2 jalajälg ja ökoloogiline jalajälg on 
viidud nulli vastavalt 2040. ja 
2050. aastaks. 
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2. Komisjon jaotab lõikes 1 määratletud 
piirmäärade raames liikmesriikidele 
majandussektorite kaupa õiglased 
kvoodid, toetudes komitee soovitustele ja 
uurimustele, mis on tehtud ettevõtjate, 
ettevõtjate ühenduste ja töötajaid 
esindavate organisatsioonide osalusel 
ning tihedas koostöös liikmesriikidega.
3. Alates 30. juunist 2021 määratleb 
komisjon konsultatsiooni käigus 
liikmesriikide valitsuste ning tootjaid ja 
töötajaid esindavate organisatsioonidega 
tootmise, tarbimise, impordi ja ekspordi 
üldeesmärgid ning majandussektorite 
kaupa (sisaldab nii emaettevõtjaid kui ka 
otseseid ja kaudseid tütarettevõtjaid) 
ajakohastamise eesmärgid ja pikaajalised 
suunised tootmisvõimekuse kohta selleks, 
et täita lõikes 2 sätestatud kvoote ja aidata 
kaasa liidu ökoloogilise jalajälje 
vähendamise eesmärgi saavutamisele 
aastaks 2050.
4. Lõikes 2 sätestatud kvootide täitmise 
tagamiseks kasutab komisjon eelistatult 
kaudseid meetmeid, eelkõige koostööd 
liikmesriikide valitsustega liidu üldise 
tarbimise mõjutamiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 335
Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3a
Liidu CO2 heite vähendamise tegevuskava
1. Komisjon võtab 30. juuniks 2021 ja 
seejärel iga viie aasta järel vastu liidu 
tegevuskava kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamiseks kõigis 
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sektorites ja nende sidumise 
tõhustamiseks looduslike neeldajate abil 
vastavalt artiklis 2 sätestatud liidu 
kliimaeesmärkidele.
2. Liidu CO2 heite vähendamise 
tegevuskava hõlmab heitkoguste 
vähendamist ja sidumise suurendamist eri 
sektorites, sealhulgas
a) energeetika;
b) hooned (elu- ja teenindushooned);
c) transpordisektor;
d) tööstus;
e) põllumajandus;
f) jäätmed;
g) maakasutus, maakasutuse muutus ja 
metsandus (LULUCF).
3. Liidu CO2 heite vähendamise 
tegevuskava koostamisel võtab komisjon 
arvesse artiklis 3 kehtestatud trajektoori, 
sealhulgas artikli 3 lõikes 3 nimetatud eri 
elemente.

Or. en

Muudatusettepanek 336
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Francesca Donato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it
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Muudatusettepanek 337
Sylvia Limmer, Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 338
Manuel Bompard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Trajektoori kavandamise raames 
ökoloogilise jalajälje vähendamise 
saavutamiseks tagavad asjakohased liidu 
institutsioonid ning liikmesriigid 
ökosüsteeme ja bioloogilist mitmekesisust 
säilitavate või taastavate meetmete abil ka 
pidevad edusammud Pariisi kokkuleppe 
artikli 7 kohaselt kohanemis- ja 
vastupanuvõime suurendamisel ning 
kliimamuutuste suhtes haavatavuse 
vähendamisel.

Or. fr

Muudatusettepanek 339
Michaela Šojdrová, Anne Sander, Annie Schreijer-Pierik, Christine Schneider

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

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 340
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Asjakohased liidu institutsioonid 
ning liikmesriigid tunnistavad, et 
põllumajandus on toiduga kindlustatuse 
seisukohast strateegilise tähtsusega, et sel 
on keskne koht pikaajalises strateegias 
kliimaneutraalsuse saavutamiseks ja et 
põllumajanduse võime süsinikdioksiidi 
siduda peab olema kehtestatava korra 
peamine osa.

Or. fr

Muudatusettepanek 341
Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Komisjon võtab 31. jaanuariks 
2021 ja seejärel iga viie aasta järel vastu 
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kliimamuutustega kohanemist käsitleva 
ajakohastatud ELi strateegia.

Or. en

Muudatusettepanek 342
Ivo Hristov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigid töötavad välja ja 
rakendavad kohanemisstrateegiad ja -
kavad, mis hõlmavad põhjalikke 
riskijuhtimise raamistikke, ning tuginevad 
selles usaldusväärsetele kliima ja 
haavatavuse lähtetasemetele ja 
edusammude hindamistele, samuti nende 
strateegiate ja kavade sektoripõhistele 
analüüsidele ning vaheprognoosidele.

Or. bg

Muudatusettepanek 343
Eric Andrieu
põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr



PE653.805v01-00 44/113 AM\1207587ET.docx

ET

Muudatusettepanek 344
Manuel Bompard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigid töötavad välja ja 
rakendavad kohanemisstrateegiad ja -
kavad, mis aitavad ökosüsteeme ja 
bioloogilist mitmekesisust säilitada või 
taastada ja mis hõlmavad põhjalikke 
riskijuhtimise raamistikke, ning tuginevad 
selles usaldusväärsetele kliima ja 
haavatavuse lähtetasemetele ja 
edusammude hindamistele.

Or. fr

Muudatusettepanek 345
Dan-Ștefan Motreanu, Franc Bogovič, Anne Sander, Michaela Šojdrová, Asim Ademov, 
Petri Sarvamaa, Daniel Buda, Simone Schmiedtbauer, Álvaro Amaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Euroopa kliimaseaduses tuleb ette näha kliimamuutustega kohanemine, seadmata ohtu 
toiduga kindlustatust. COVID-19 kriis on meile näidanud, et kliimaneutraalsuse saavutamine 
peab tagama kõigile kodanikele taskukohase hinnaga toiduainete tarnimise.
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Muudatusettepanek 346
Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Liidu asjaomased institutsioonid ja 
liikmesriigid tunnistavad liidu toiduga 
kindlustatuse olulisust eeskätt selle 
kodanike jaoks, võimaldades samal ajal 
arendada toiduga kindlustatust 
kolmandates riikides, ning 
põllumajandussektori kriitilist 
kokkupuudet kliimamuutuste mõjuga ja 
selle suurt potentsiaali kliimamõju 
leevendamiseks, eelkõige 
energiamahukate ja rahaliselt kulukate 
sisendite vähendamise kaudu, tõkestades 
just soja ja palmiõli impordist põhjustatud 
metsade raadamist ning maakasutuse 
otsest ja kaudset muutmist 
energiakultuuride kasvatamiseks. Liit ja 
liikmesriigid hõlbustavad 
põllumajandustootjate kohanemist 
kliimamuutustega ning edendavad 
kliimamuutustele vastupidavust ja vähese 
sisendiga tootmissüsteeme, mille 
kasvuhoonegaaside heitkogused on 
väikesed ja süsinikdioksiidi sidumine 
suur, eriti mitmeotstarbeliste 
agroökoloogiliste lähenemisviiside kaudu, 
millel on ka hea mõju bioloogilisele 
mitmekesisusele ja kasulik sotsiaalne 
mõju.

Or. en

Muudatusettepanek 347
Eric Andrieu
põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Artiklis 3 määratletud trajektoori 
rakendamiseks kasutavad komisjon ja 
liikmesriigid kohanemisstrateegiates ja -
kavades kõiki olemasolevaid 
majanduspoliitika vahendeid, kuivõrd 
need on sobivad ning proportsionaalsed 
asjaomaste eesmärkide saavutamiseks. 
Nende vahendite hulka kuuluvad eelkõige
a) hüvitis EL piiridel, eelkõige 
süsinikdioksiidi eest;
b) saasteainete heitkoguste kvoodid;
c) tootmise või tarbimise kvoodid ja load;
d) saastava tegevuse piirmäärad 
geograafilise üksuse kohta;
e) maksud ja toetused;
f) investeeringutoetused;
g) miinimumhind;
h) tarbijate teavituskampaaniad;
i) jätkusuutlike alternatiivide nõudluse 
elavdamine.

Or. fr

Muudatusettepanek 348
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Komisjon võtab vastu kogu 
liidusisese heite vähendamise ja 
looduslike neeldajate abil sidumise 
tegevuskava, mis on liigendatud liidu 
majandussektorite kaupa ning mis 
hõlmab muu hulgas põllumajandust ja 
ülemaailmset toiduga kindlustatust.
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Or. en

Muudatusettepanek 349
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2b. Igas valdkondlikus tegevuskavas 
tuleks osutada iga sektori jaoks kõige 
varasem kuupäev, milleks tuleb 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
vähendada peaaegu nullini, määrata 
kindlaks takistused, võimalused, 
tehnoloogilised lahendused ja selleks 
vajalikud investeeringud.
Nii liidu kui ka valdkondlikud 
tegevuskavad tehakse üldsusele 
kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 350
Asger Christensen, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, 
Ulrike Müller, Martin Hlaváček

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en
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Muudatusettepanek 351
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 352
Petri Sarvamaa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 353
Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2b. Kõigi CO2 arvestusühikute kavade 
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puhul tagatakse, et kliimameetmetel ei 
oleks negatiivset mõju bioloogilisele 
mitmekesisusele, keskkonnale, 
ühiskonnale ega rahvatervisele. Kõik 
toidutootmise/põllumajanduse 
kliimasertifitseerimise kavad peavad 
põhinema vastastikuse eksperdihinnangu 
saanud teadustöödel ning komisjon peab 
neid erapooletu partnerina hindama ja 
need heaks kiitma. Kõiki kavasid 
rahastatakse riiklikult, ilma huvide 
konfliktita ja nende suhtes kohaldatakse 
avalikku kontrolli.

Or. en

Muudatusettepanek 354
Sylvia Limmer, Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 Liidu edusammude ja meetmete 
hindamine

5 Edusammude ja meetmete 
hindamine mõistliku keskkonnapoliitika 
seisukohast

Or. en

Muudatusettepanek 355
Sylvia Limmer, Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koos määruse (EL) 2018/1999 artikli 29 
lõikes 5 sätestatud hindamisega hindab 
komisjon 30. septembriks 2023 ja seejärel 
iga viie aasta järel järgmist:

Määruse (EL) 2018/1999 kohandamise 
käigus, millele peaks eelnema Euroopa 
Ülemkogu järelduste kohandamine, tuleb 
uuesti kehtestada ka selles sisalduvad 
hindamis- ja aruandlusmehhanismid. 
Artikli 1 ja artikli 2 lõike 1 kohaselt peab 
uus raamistik põhinema ratsionaalse 
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keskkonnapoliitika põhimõtetel.

Or. en

Muudatusettepanek 356
Manuel Bompard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koos määruse (EL) 2018/1999 artikli 29 
lõikes 5 sätestatud hindamisega hindab 
komisjon 30. septembriks 2023 ja seejärel 
iga viie aasta järel järgmist:

Esialgse kava raames hindab komisjon 
alates 30. septembrist 2022 koos määruse 
(EL) 2018/1999 artikli 29 lõikes 5 
sätestatud hindamisega ja seejärel iga viie 
aasta järel järgmist:

Or. fr

Muudatusettepanek 357
Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koos määruse (EL) 2018/1999 artikli 29 
lõikes 5 sätestatud hindamisega hindab 
komisjon 30. septembriks 2023 ja seejärel 
iga viie aasta järel järgmist:

Koos määruse (EL) 2018/1999 artikli 29 
lõikes 5 sätestatud hindamisega hindab 
komisjon 30. septembriks 2023 ja seejärel 
iga kahe aasta järel järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 358
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koos määruse (EL) 2018/1999 artikli 29 
lõikes 5 sätestatud hindamisega hindab 
komisjon 30. septembriks 2023 ja seejärel 
iga viie aasta järel järgmist:

Koos määruse (EL) 2018/1999 artikli 29 
lõikes 5 sätestatud hindamisega hindab 
komisjon 30. juuniks 2021 ja seejärel iga 
viie aasta järel järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 359
Sylvia Limmer, Ivan David

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 360
Manuel Bompard

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) edusammud, mida kõik 
liikmesriigid ja majandussektorid on 
ühiselt ja individuaalselt teinud, et 
saavutada artiklis 2 sätestatud CO2 
jalajälje ning ökoloogilise jalajälje 
vähendamise eesmärgid vastavalt 
artiklites 3 ja 4 sätestatud esialgse kavaga 
ette nähtud trajektoorile;

Or. fr
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Muudatusettepanek 361
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 362
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Francesca Donato

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 363
Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

liikmesriigid on ühiselt ja individuaalselt 
teinud, et saavutada artiklis 2 sätestatud 
liidu kliimaeesmärgid, mis on väljendatud 
artikli 3 lõikes 1 osutatud trajektooril;

Or. en

Muudatusettepanek 364
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) edusammud, mida kõik 
liikmesriigid on ühiselt teinud, et saavutada 
artiklis 2 sätestatud eesmärgid, mis on 
väljendatud artiklis 3 osutatud trajektooril;

Or. en

Muudatusettepanek 365
Sylvia Limmer, Ivan David

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 366
Manuel Bompard

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 367
Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 368
Sylvia Limmer, Ivan David

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 369
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Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 370
Sylvia Limmer, Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon vaatab 
30. septembriks 2023 ja seejärel iga viie 
aasta järel läbi järgmise:

välja jäetud

a) liidu meetmete kooskõla artikli 2 lõikes 
1 sätestatud kliimaneutraalsuse 
eesmärgiga, mis on väljendatud artikli 3 
lõikes 1 osutatud trajektooril;
b) artiklis 4 osutatud kohanemisel 
tehtavate edusammude tagamiseks võetud 
liidu meetmete piisavus.

Or. en

Muudatusettepanek 371
Manuel Bompard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon vaatab 
30. septembriks 2023 ja seejärel iga viie 
aasta järel läbi järgmise:

2. Esialgse kava raames vaatab 
komisjon 30. septembriks 2023 ja seejärel 
iga viie aasta järel läbi järgmise:

Or. fr

Muudatusettepanek 372
Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon vaatab 
30. septembriks 2023 ja seejärel iga viie 
aasta järel läbi järgmise:

2. Komisjon vaatab 
30. septembriks 2023 ja seejärel iga kahe 
aasta järel läbi järgmise:

Or. en

Muudatusettepanek 373
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon vaatab 
30. septembriks 2023 ja seejärel iga viie 
aasta järel läbi järgmise:

2. Komisjon vaatab 30. juuniks 2021 
ja seejärel iga viie aasta järel läbi järgmise:

Or. en

Muudatusettepanek 374
Manuel Bompard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) liidu meetmete kooskõla artiklis 2 
sätestatud CO2 jalajälje ning ökoloogilise 
jalajälje vähendamise eesmärkidega, mis 
on väljendatud artiklites 3 ja 3a osutatud 
esialgse kavaga ettenähtud trajektooril;

Or. fr

Muudatusettepanek 375
Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) liidu meetmete ja poliitika, 
sealhulgas valdkondlike õigusaktide, liidu 
välistegevuse ning liidu eelarve kooskõla 
artikli 2 lõikes 1 sätestatud liidu 
kliimaeesmärkidega, mis on väljendatud 
artikli 3 lõikes 1 osutatud trajektooril;

Or. en

Muudatusettepanek 376
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) liidu meetmete kooskõla artikli 2 
lõikes 1 sätestatud kliimaneutraalsuse 
eesmärgiga;

Or. en
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Muudatusettepanek 377
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Francesca Donato

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) liidu meetmete kooskõla artikli 2 
lõikes 1 sätestatud kliimaneutraalsuse 
eesmärgiga;

Or. it

Muudatusettepanek 378
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) liidu meetmete kooskõla artiklis 2 
sätestatud eesmärkidega, mis on 
väljendatud artiklis 3 osutatud trajektooril;

Or. en

Muudatusettepanek 379
Mazaly Aguilar

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) liidu meetmete kooskõla artikli 2 
lõikes 1 sätestatud kliimaneutraalsuse 
eesmärgiga, mis on väljendatud artikli 3 
lõikes 1 osutatud trajektooril, ning liidu 
strateegiliste sektorite (nt põllumajandus) 
majanduslik elujõulisus;
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Or. es

Muudatusettepanek 380
Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) artiklis 4 osutatud kohanemisel 
tehtavate edusammude tagamiseks võetud 
liidu meetmete piisavus.

b) artiklis 4 osutatud kohanemisel 
tehtavate edusammude tagamiseks võetud 
liidu meetmete ja poliitika, sealhulgas 
valdkondlike õigusaktide, liidu 
välistegevuse ning liidu eelarve piisavus.

Or. en

Muudatusettepanek 381
Daniel Buda, Dan-Ștefan Motreanu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) artiklis 4 osutatud kohanemisel 
tehtavate edusammude tagamiseks võetud 
liidu meetmete piisavus.

b) artiklis 4 osutatud kohanemisel 
tehtavate edusammude tagamiseks võetud 
liidu meetmete ja rahastamise piisavus.

Or. en

Muudatusettepanek 382
Mazaly Aguilar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ba) COVID-19 põhjustatud 
majanduskriisi ületamiseks võetud liidu 
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meetmete panus ja lisaväärtus;

Or. es

Muudatusettepanek 383
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ba) liidu kaubanduspoliitika kooskõla 
käesolevas määruses sätestatud 
keskkonnaeesmärgiga;

Or. fr

Muudatusettepanek 384
Sylvia Limmer, Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 385
Manuel Bompard
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Kui komisjon leiab lõigetes 1 ja 2 
osutatud hindamise põhjal, et liidu 
meetmed ei ole artiklis 2 sätestatud CO2 
jalajälje ning ökoloogilise jalajälje 
vähendamise eesmärkidega kooskõlas või 
ei ole piisavad, et tagada edusammud 
artiklis 4 osutatud kohanemisel, või et 
kliimaneutraalsuse eesmärgi, CO2 jalajälje 
ning ökoloogilise jalajälje vähendamise 
eesmärkide täitmiseks või artiklis 4 
osutatud kohanemiseks tehtud edusammud 
ei ole piisavad, võtab ta kooskõlas 
aluslepingutega vajalikud meetmed.

Or. fr

Muudatusettepanek 386
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Kui komisjon leiab lõigetes 1 ja 2 
osutatud hindamise põhjal, et liidu 
meetmed ei ole artiklis 2 sätestatud 
eesmärkidega kooskõlas või ei ole 
piisavad, et tagada edusammud artiklis 4 
osutatud kohanemisel, või et 
kliimaneutraalsuse eesmärkide täitmiseks 
või artiklis 4 osutatud kohanemiseks tehtud 
edusammud ei ole piisavad, võtab ta 
kooskõlas aluslepingutega vajalikud 
meetmed ja abinõud.

Or. en
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Muudatusettepanek 387
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 388
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr
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Muudatusettepanek 389
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Francesca Donato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon hindab kõiki 
kavandatavaid meetmeid ja 
seadusandlikke ettepanekuid enne nende 
vastuvõtmist, lähtudes artikli 2 lõikes 1 
sätestatud kliimaneutraalsuse eesmärgist, 
mis on väljendatud artikli 3 lõikes 1 
osutatud trajektooril, lisab tehtud 
analüüsi meetme või ettepaneku juurde 
kuuluvasse mõjuhinnangusse ning 
avalikustab hindamise tulemuse, kui 
meede või ettepanek vastu võetakse.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 390
Sylvia Limmer, Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon hindab kõiki 
kavandatavaid meetmeid ja 
seadusandlikke ettepanekuid enne nende 
vastuvõtmist, lähtudes artikli 2 lõikes 1 
sätestatud kliimaneutraalsuse eesmärgist, 
mis on väljendatud artikli 3 lõikes 1 
osutatud trajektooril, lisab tehtud 
analüüsi meetme või ettepaneku juurde 
kuuluvasse mõjuhinnangusse ning 
avalikustab hindamise tulemuse, kui 
meede või ettepanek vastu võetakse.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 391
Manuel Bompard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon hindab kõiki 
kavandatavaid meetmeid ja seadusandlikke 
ettepanekuid enne nende vastuvõtmist, 
lähtudes artikli 2 lõikes 1 sätestatud 
kliimaneutraalsuse eesmärgist, mis on 
väljendatud artikli 3 lõikes 1 osutatud 
trajektooril, lisab tehtud analüüsi meetme 
või ettepaneku juurde kuuluvasse 
mõjuhinnangusse ning avalikustab 
hindamise tulemuse, kui meede või 
ettepanek vastu võetakse.

4. Komisjon hindab kõiki 
kavandatavaid meetmeid ja seadusandlikke 
ettepanekuid enne nende vastuvõtmist, 
lähtudes artiklis 2 sätestatud CO2 jalajälje 
ja ökoloogilise jalajälje vähendamise 
eesmärkidest, mis on väljendatud 
artiklites 3 ja 3a osutatud esialgse kavaga 
ette nähtud trajektooril, lisab tehtud 
analüüsi meetme või ettepaneku juurde 
kuuluvasse mõjuhinnangusse ning 
avalikustab hindamise tulemuse, kui meede 
või ettepanek vastu võetakse.

Or. fr

Muudatusettepanek 392
Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon hindab kõiki 
kavandatavaid meetmeid ja 
seadusandlikke ettepanekuid enne nende 
vastuvõtmist, lähtudes artikli 2 lõikes 1 
sätestatud kliimaneutraalsuse eesmärgist, 
mis on väljendatud artikli 3 lõikes 1 
osutatud trajektooril, lisab tehtud analüüsi 
meetme või ettepaneku juurde kuuluvasse 
mõjuhinnangusse ning avalikustab 
hindamise tulemuse, kui meede või 
ettepanek vastu võetakse.

4. Komisjon hindab enne nende 
vastuvõtmist kõigi kavandatavate 
meetmete, sealhulgas ka kõigi 
seadusandlike ja eelarveettepanekute 
vastavust artiklis 2 sätestatud liidu 
kliimaeesmärkidele, mis on väljendatud 
artikli 3 lõikes 1 osutatud trajektooril, lisab 
tehtud analüüsi meetme või ettepaneku 
juurde kuuluvasse mõjuhinnangusse ning 
teeb hindamise ja selle tulemused 
avalikkusele vahetult kättesaadavaks 
kohe, kui hindamine on lõpetatud, ja igal 
juhul aegsasti enne seotud meetme või 
ettepaneku vastuvõtmist.
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Or. en

Selgitus

Hiljutises otsuses (4. septembri 2018. aasta kohtuasi C-57/16 P: ClientEarth vs. Euroopa 
Komisjon) täpsustas Euroopa Kohus, et mõjuhinnangud ja nende tulemused tuleks teha enne 
õigusakti ettepaneku vastuvõtmist „vahetult kättesaadavaks“ „ajal, mil käib komisjoni 
otsustamisprotsess“.

Muudatusettepanek 393
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon hindab kõiki 
kavandatavaid meetmeid ja seadusandlikke 
ettepanekuid enne nende vastuvõtmist, 
lähtudes artikli 2 lõikes 1 sätestatud 
kliimaneutraalsuse eesmärgist, mis on 
väljendatud artikli 3 lõikes 1 osutatud 
trajektooril, lisab tehtud analüüsi meetme 
või ettepaneku juurde kuuluvasse 
mõjuhinnangusse ning avalikustab 
hindamise tulemuse, kui meede või 
ettepanek vastu võetakse.

4. Komisjon hindab kõiki 
kavandatavaid meetmeid ja seadusandlikke 
ettepanekuid enne nende vastuvõtmist, 
lähtudes artikli 2 lõikes 1 sätestatud 
kliimaneutraalsuse eesmärgist, lisab tehtud 
analüüsi meetme või ettepaneku juurde 
kuuluvasse mõjuhinnangusse ning 
avalikustab hindamise tulemuse, kui meede 
või ettepanek vastu võetakse.

Or. en

Muudatusettepanek 394
Balázs Hidvéghi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon hindab kõiki 
kavandatavaid meetmeid ja seadusandlikke 
ettepanekuid enne nende vastuvõtmist, 
lähtudes artikli 2 lõikes 1 sätestatud 
kliimaneutraalsuse eesmärgist, mis on 
väljendatud artikli 3 lõikes 1 osutatud 
trajektooril, lisab tehtud analüüsi meetme 

4. Komisjon võib hinnata 
kavandatavaid seadusandlikke 
ettepanekuid enne nende vastuvõtmist, 
lähtudes artikli 2 lõikes 1 sätestatud 
kliimaneutraalsuse eesmärgist, mis on 
väljendatud artikli 3 lõikes 1 osutatud 
trajektooril, lisab tehtud analüüsi 
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või ettepaneku juurde kuuluvasse 
mõjuhinnangusse ning avalikustab 
hindamise tulemuse, kui meede või 
ettepanek vastu võetakse.

ettepaneku juurde kuuluvatesse 
mõjuhinnangutesse ning avalikustab 
hindamise tulemuse, kui meede või 
ettepanek vastu võetakse.

Or. en

Selgitus

Mis tahes eesmärgi saavutamisel tuleb järgida liidu otsustusprotsessi. Seetõttu saab õiguslik 
mõju olla ainult seadusandlikel ettepanekutel.

Muudatusettepanek 395
Sylvia Limmer, Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 Liikmesriikide meetmete 
hindamine

6 Liikmesriikide meetmeid käsitlev 
aruanne

Or. en

Muudatusettepanek 396
Sylvia Limmer, Ivan David

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Alates 31. oktoobrist 2031 kogub komisjon 
vajaduse korral kindlaksmääratava 
sagedusega järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 397
Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 398
Anne Sander

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 399
Sylvia Limmer, Ivan David

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) liikmesriikide meetmed, mis on 
määruse (EL) 2018/1999 alusel esitatud 
riiklike energia- ja kliimakavade või iga 
kahe aasta tagant esitatavate eduaruannete 
kohaselt asjakohased kliimamuutustega 
kohanemise saavutamiseks või määruse 
(EL) 2018/1999 kohandamise käigus 
võetud riiklike meetmete hindamise uue 
mehhanismi jaoks. Kui Euroopa 
Ülemkogu uusi suuniseid ei anna, jääb 
määrus (EL) 2018/1999 kehtima 
muutmata kujul;
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Or. en

Muudatusettepanek 400
Michal Wiezik

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 401
Manuel Bompard

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) liikmesriikide nende meetmete 
kooskõla artikli 2 lõikes 1 sätestatud 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga, mis on 
väljendatud artikli 3 lõikes 1 osutatud 
trajektooril, mis on määruse (EL) 

a) liikmesriikide nende meetmete 
kooskõla artiklis 2 sätestatud CO2 jalajälje 
ja ökoloogilise jalajälje vähendamise 
eesmärkidega, mis on väljendatud 
artiklites 3 ja 3a osutatud esialgse kavaga 
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2018/1999 alusel esitatud riiklike energia- 
ja kliimakavade või iga kahe aasta tagant 
esitatavate eduaruannete kohaselt 
kõnealuse eesmärgi saavutamiseks 
asjakohased;

ette nähtud trajektooril, mis on määruse 
(EL) 2018/1999 alusel esitatud riiklike 
energia- ja kliimakavade või iga kahe aasta 
tagant esitatavate eduaruannete kohaselt 
kõnealuse eesmärgi saavutamiseks 
asjakohased;

Or. fr

Muudatusettepanek 402
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 403
Ivo Hristov

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

kahe aasta tagant esitatavate eduaruannete 
kohaselt kõnealuse eesmärgi saavutamiseks 
asjakohased;

Or. bg

Muudatusettepanek 404
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Francesca Donato

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 405
Sylvia Limmer, Ivan David

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) artiklis 4 osutatud kohanemisel 
tehtud edusammude tagamiseks 
liikmesriikide poolt võetud asjakohaste 
meetmete piisavus.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 406
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Manuel Bompard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1– lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ba) ÜPP strateegiakavade kaudu 
vastavalt määrusele (EL) [XX], millega 
kehtestatakse abi eeskirjad liikmesriikide 
ühise põllumajanduspoliitika raames 
kehtestatud strateegiakavadele (ÜPP 
strateegiakavad), rakendatavate 
liikmesriikide põllumajandussektori 
kasvuhoonegaaside vähendamise ja 
põllumajanduslike muldade süsiniku 
sidumise meetmete kooskõla artiklis 2 
sätestatud CO2 jalajälje ja ökoloogilise 
jalajälje vähendamise eesmärkidega, mis 
on väljendatud artiklites 3 ja 3a osutatud 
esialgse kavaga ette nähtud trajektooril;

Or. fr

Muudatusettepanek 407
Sylvia Limmer, Ivan David

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 408
Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 409
Sylvia Limmer, Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 410
Manuel Bompard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

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

2. Kui komisjon leiab artikli 5 lõike 1 
kohaselt hinnatud ühiseid edusamme 
nõuetekohaselt arvesse võttes, et 
liikmesriigi meetmed ei ole kooskõlas 
artiklis 2 sätestatud CO2 jalajälje ja 
ökoloogilise jalajälje vähendamise 
eesmärkidega, mis on väljendatud 
artiklites 3 ja 3a osutatud esialgse kavaga 
ette nähtud trajektooril, või ei ole piisavad, 
et tagada edusammud artiklis 4 osutatud 
kohanemisel, võib ta anda asjaomasele 
liikmesriigile soovitusi. Komisjon teeb 
need soovitused üldsusele kergesti 
kättesaadavaks.

Or. fr

Muudatusettepanek 411
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 412
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 413
Michal Wiezik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 414
Ivo Hristov

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

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

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

Or. bg

Muudatusettepanek 415
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Sylvia Limmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui kooskõlas lõikega 2 esitatakse 
soovitus, kehtivad järgmised põhimõtted:

välja jäetud

a) asjaomane liikmesriik võtab saadud 
soovitust nõuetekohaselt arvesse, toimides 
liikmesriikide ning liidu ja liikmesriikide 
vahelise solidaarsuse vaimus;
b) asjaomane liikmesriik kirjeldab 
soovituse esitamise aastale järgneval 
aastal määruse (EL) 2018/1999 artikli 17 
kohaselt esitatud esimeses eduaruandes, 
kuidas ta on soovitust nõuetekohaselt 
arvesse võtnud. Kui asjaomane liikmesriik 
otsustab soovitust või olulist osa sellest 
mitte järgida, põhjendab ta seda 
komisjonile;
c) soovitused peaksid täiendama Euroopa 
poolaasta raames esitatud värskeimaid 
riigipõhiseid soovitusi.

Or. it
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Muudatusettepanek 416
Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) asjaomane liikmesriik võtab saadud 
soovitust nõuetekohaselt arvesse, toimides 
liikmesriikide ja liidu ning liikmesriikide 
vahelise solidaarsuse vaimus;

a) asjaomane liikmesriik teavitab 
komisjoni kuue kuu jooksul soovituse 
vastuvõtmisest meetmete kohta, mida ta 
kavatseb võtta, et saadud soovitust 
nõuetekohaselt arvesse võtta, toimides 
liikmesriikide ja liidu ning 
liikmesriikidevahelise solidaarsuse vaimus 
ja lojaalse koostöö põhimõttel;

Or. en

Muudatusettepanek 417
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) asjaomane liikmesriik võtab saadud 
soovitust nõuetekohaselt arvesse, toimides 
liikmesriikide ja liidu ning liikmesriikide 
vahelise solidaarsuse vaimus;

a) asjaomane liikmesriik võtab saadud 
soovitust nõuetekohaselt arvesse ja 
teavitab komisjoni võimalikult kiiresti 
meetmetest, mida ta kavatseb võtta, 
toimides liikmesriikide ja liidu ning 
liikmesriikidevahelise solidaarsuse 
vaimus;

Or. en

Muudatusettepanek 418
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) asjaomane liikmesriik võtab saadud 
soovitust nõuetekohaselt arvesse, toimides 
liikmesriikide ja liidu ning liikmesriikide 
vahelise solidaarsuse vaimus;

a) asjaomane liikmesriik võtab saadud 
soovitust arvesse, toimides liikmesriikide 
ja liidu ning liikmesriikide vahelise 
solidaarsuse vaimus;

Or. fr

Muudatusettepanek 419
Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) asjaomane liikmesriik kirjeldab 
soovituse esitamise aastale järgneval aastal 
määruse (EL) 2018/1999 artikli 17 kohaselt 
esitatud esimeses eduaruandes, kuidas ta 
on soovitust nõuetekohaselt arvesse võtnud 
ja milliseid meetmeid ta on soovituste 
kohaselt võtnud ning kuidas selle 
tulemusel võetud meetmed tagavad 
kooskõla artiklis 2 sätestatud liidu 
kliimaeesmärkidega;

Or. en

Muudatusettepanek 420
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) asjaomane liikmesriik kirjeldab 
soovituse esitamise aastale järgneval aastal 
määruse (EL) 2018/1999 artikli 17 kohaselt 
esitatud esimeses eduaruandes, kuidas ta 
on soovitust nõuetekohaselt arvesse 

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

võtnud, ja võetud meetmeid. Kui 
asjaomane liikmesriik otsustab soovitust 
või olulist osa sellest mitte järgida, 
põhjendab ta seda komisjonile;

Or. en

Muudatusettepanek 421
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 422
Manuel Bompard

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) soovitused peaksid täiendama 
Euroopa poolaasta raames esitatud 
värskeimaid riigipõhiseid soovitusi.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 423
Sylvia Limmer, Ivan David
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon tugineb artiklites 5 ja 6 
osutatud hindamisel peale artikli 6 lõike 1 
punktis a osutatud liikmesriikide meetmete 
vähemalt järgmisele:

1. Komisjon tugineb artiklites 5 ja 6 
osutatud hindamisel peale artiklis 6 
osutatud liikmesriikide meetmete ja kuni 
ajani, millal määrus (EL) 2018/1999 on 
eespool kirjeldatud viisil vastu võetud, 
vähemalt järgmisele:

Or. en

Muudatusettepanek 424
Manuel Bompard

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) määruse (EL) 2018/1999 alusel 
esitatud teave ja aruanded;

a) parimad kättesaadavad 
teaduslikud tõendid, sealhulgas IPCC ja 
IPBESi viimased aruanded,

Or. fr

Muudatusettepanek 425
Manuel Bompard

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

aa) määruse (EL) 2018/1999 alusel 
esitatud teave ja aruanded;

Or. fr

Muudatusettepanek 426
Manuel Bompard
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ab) kogu liidu tarbimiseks vajalike 
kasvuhoonegaaside koguste ja ressursside 
aasta piirmäärad, mis on kehtestatud 
artiklis 3a;

Or. fr

Muudatusettepanek 427
Mazaly Aguilar

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) Euroopa Keskkonnaameti (EEA) 
aruanded;

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

Or. es

Muudatusettepanek 428
Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

c) Euroopa statistika ja andmed, 
sealhulgas andmed kliimamuutuste 
ebasoodsast mõjust tuleneva kahju kohta 
ning hinnangud tegevusetusest ja 
hilinenud meetmetest tulenevate kulude 
kohta, samuti andmed nii tööhõive 
suurenemise kui ka töökohtade kadumise 
kohta, kui need on kättesaadavad;

Or. en
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Selgitus

Üleminek tähendab ka uute töökohtade arvu suurenemist mõnes muus majandusvaldkonnas; 
see käib ka toiduainetööstuse ja põllumajanduse kohta.

Muudatusettepanek 429
Manuel Bompard

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ca) soovitused ja tähelepanekud, mille 
ettevõtjad, töötajad, tarbijad ning neid 
esindavad organisatsioonid ja 
keskkonnaalased valitsusvälised 
organisatsioonid on komisjonile 
edastanud;

Or. fr

Muudatusettepanek 430
Sylvia Limmer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) parimad kättesaadavad teaduslikud 
tõendid, sealhulgas IPCC viimased 
aruanded, ning

d) parimad kättesaadavad teaduslikud 
tõendid ning

Or. en

Muudatusettepanek 431
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Francesca Donato

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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d) parimad kättesaadavad teaduslikud 
tõendid, sealhulgas IPCC viimased 
aruanded, ning

d) parimad kättesaadavad teaduslikud 
tõendid, sealhulgas IPCC viimased 
aruanded, välja arvatud RCP8.5 
stsenaariumil või halvimal stsenaariumil 
põhinevad mudelid, ning

Or. it

Muudatusettepanek 432
Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) parimad kättesaadavad teaduslikud 
tõendid, sealhulgas IPCC viimased 
aruanded, ning

d) parimad kättesaadavad teaduslikud 
tõendid, sealhulgas IPCC, UNEP, IPBESi 
ja ECCC viimased aruanded, ning

Or. en

Muudatusettepanek 433
Manuel Bompard

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) parimad kättesaadavad teaduslikud 
tõendid, sealhulgas IPCC viimased 
aruanded, ning

d) parimad kättesaadavad teaduslikud 
tõendid, sealhulgas IPCC ja IPBESi 
viimased aruanded, ning

Or. fr

Muudatusettepanek 434
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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

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

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 435
Sylvia Limmer, Ivan David

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

e) mis tahes täiendav teave liidu ja 
liikmesriikide keskkonnasäästlike 
investeeringute kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 436
Manuel Bompard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7a
Liidu tegevus rahvusvahelisel tasandil

1. Liit panustab oma rahvusvahelise 
tegevusega väljaspool liidu territooriumi 
paiknevate looduslike süsinikuhoidlate 
sidumisvõime suurendamisse. Liit näitab 
üles initsiatiivi liidu ekspordiga seotud 
heitkoguste vähendamiseks ja 
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kompenseerimiseks, et vähendada 
kolmandate riikide CO2 jalajälge.
2. Hiljemalt 30. septembriks 2021 
määratleb komisjon muudatused, mis 
tuleks liidu õigusaktidesse sisse viia 
eesmärgiga kehtestada siduv 
õigusraamistik, mis käsitleb pinnase 
seisundi halvenemist, metsade hävitamist 
ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemist, 
mille eest EL maailma tasandil vastutab.
3. Hiljemalt 30. septembriks 2021 esitab 
komisjon õigusakti ettepaneku, millega 
kehtestatakse ELi ettevõtjatele või ELis 
tegutsevatele ettevõtjatele kohustus välja 
töötada avalik kliima- ja keskkonnaalase 
hoolsuse kava ning see ellu viia. Kavas 
märgitakse usaldusväärsele ja 
teaduspõhisele metoodikale tuginedes 
ettevõtja otsesed ja kaudsed („scope1“, 
„scope2“ ja „scope3“) kasvuhoonegaaside 
heitkogused, mis paisatakse õhku 
väljaspool ELi, määratakse nende 
heitkoguste vähendamise trajektoor 
kooskõlas Pariisi kokkuleppe artiklis 2 
sätestatud pikaajalise temperatuuri 
eesmärgiga ning tutvustatakse vahendeid, 
mille ettevõtja selle eesmärgi 
saavutamiseks kasutusele võtab. Kava 
sisaldab mõistlikke hoolsusmeetmeid, mis 
aitavad tuvastada riske ning vältida tõsise 
kahju põhjustamist ökosüsteemidele ja 
inimõigustele. Õigusakti ettepanekuga 
tagatakse üldsusele Arhusi konventsiooni 
artikli 2 lõike 4 tähenduses tõhus 
õiguskaitsevahend asjaomaste ettevõtjate 
vastu juhul, kui nad ei täida oma 
kohustust välja töötada kliima- ja 
keskkonnaalase hoolsuse kava ning seda 
tõhusalt rakendada. Õigusakti ettepankus 
sätestatakse ka kohtu õigus määrata 
ettevõtjatele, kes rikuvad oma kohustust 
välja töötada kliima- ja keskkonnaalase 
hoolsuse kava ning seda tõhusalt 
rakendada, trahve asjaomaste ettevõtjate 
aastakäibe või dividendide põhjal.

Or. fr
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Muudatusettepanek 437
Manuel Bompard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üldsuse osalemine Üldsuse osalemine ja õiguskaitse 
kättesaadavus

Or. fr

Muudatusettepanek 438
Sylvia Limmer, Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid võivad teha koostööd kõigi 
ühiskonna osadega, et neil oleks võimalik 
astuda samme kliimamuutuste suhtes 
vastupanuvõimelise ühiskonna 
arendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 439
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjon teeb koostööd kõigi ühiskonna 
osadega, et neil oleks võimalik astuda 
samme kliimaneutraalse ja kliimamuutuste 
suhtes vastupanuvõimelise ühiskonna 
arendamiseks.

Or. it

Muudatusettepanek 440
Anne Sander

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon teeb koostööd kõigi ühiskonna 
osadega, et neil oleks võimalik astuda 
samme kliimaneutraalse ja kliimamuutuste 
suhtes vastupanuvõimelise ühiskonna 
arendamiseks. Komisjon aitab tagada 
kaasava ja juurdepääsetava protsessi kõigil 
tasanditel, sealhulgas riiklikul, 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning 
sotsiaalpartnerite, kodanike ja 
kodanikuühiskonnaga, et võimaldada 
parimate tavade jagamist ja teha kindlaks 
meetmed, mis aitavad saavutada käesoleva 
määruse eesmärke. Peale selle võib 

Komisjon teeb koostööd kõigi ühiskonna 
osadega, et neil oleks võimalik astuda 
samme kliimaneutraalse ja kliimamuutuste 
suhtes vastupanuvõimelise ühiskonna 
arendamiseks. Komisjon võtab arvesse 
majandustegevuses osalejate ja Euroopa 
tootjate arvamusi ning toetab neid 
üleminekul. Komisjon aitab tagada 
kaasava ja juurdepääsetava protsessi kõigil 
tasanditel, sealhulgas riiklikul, 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning 
sotsiaalpartnerite, kodanike ja 
kodanikuühiskonnaga, et võimaldada 
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komisjon kasutada ära liikmesriikide poolt 
määruse (EL) 2018/1999 artikli 11 kohaselt 
sisse seatud mitmetasandilisi kliima- ja 
energiadialooge.

parimate tavade jagamist ja teha kindlaks 
meetmed, mis aitavad saavutada käesoleva 
määruse eesmärke. Peale selle võib 
komisjon kasutada ära liikmesriikide poolt 
määruse (EL) 2018/1999 artikli 11 kohaselt 
sisse seatud mitmetasandilisi kliima- ja 
energiadialooge.

Or. fr

Muudatusettepanek 441
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjon teeb koostööd ja suhtleb kõigi 
ühiskonna osadega, et neil oleks võimalik 
astuda samme kliimaneutraalse ja 
kliimamuutuste suhtes vastupanuvõimelise 
ühiskonna arendamiseks. Komisjon 
avaldab andmed selle suhtluse kohta 
läbipaistval viisil.

Komisjon aitab tagada kaasava ja 
juurdepääsetava protsessi kõigil tasanditel, 
sealhulgas riiklikul, piirkondlikul ja 
kohalikul tasandil ning sotsiaalpartnerite, 
kodanike ja kodanikuühiskonnaga, et 
võimaldada parimate tavade jagamist ja 
teha kindlaks meetmed, mis aitavad 
saavutada käesoleva määruse eesmärke. 
Peale selle võib komisjon kasutada ära 
liikmesriikide poolt määruse (EL) 
2018/1999 artikli 11 kohaselt sisse seatud 
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mitmetasandilisi kliima- ja 
energiadialooge.

Or. en

Muudatusettepanek 442
Ivo Hristov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. bg

Muudatusettepanek 443
Manuel Bompard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon teeb koostööd kõigi ühiskonna 
osadega, et neil oleks võimalik astuda 

Komisjon teeb koostööd kõigi ühiskonna 
osadega, et neil oleks võimalik astuda 



AM\1207587ET.docx 89/113 PE653.805v01-00

ET

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

samme neutraalse CO2 ja ökoloogilise 
jäljega ning kliimamuutuste suhtes 
vastupanuvõimelise ühiskonna 
arendamiseks. Komisjon aitab tagada 
kaasava ja juurdepääsetava protsessi kõigil 
tasanditel, sealhulgas riiklikul, 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning 
sotsiaalpartnerite, kodanike ja 
kodanikuühiskonnaga, et võimaldada 
parimate tavade jagamist ja teha kindlaks 
meetmed, mis aitavad saavutada käesoleva 
määruse eesmärke. Peale selle võib 
komisjon kasutada ära liikmesriikide poolt 
määruse (EL) 2018/1999 artikli 11 kohaselt 
sisse seatud mitmetasandilisi kliima- ja 
energiadialooge.

Or. fr

Muudatusettepanek 444
Sylvia Limmer, Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Parimate tavade vahetamiseks ja 
käesoleva määruse eesmärkide 
saavutamisele kaasaaitavate meetmete 
kindlaksmääramiseks tugineb komisjon 
keskkonnasõbraliku ja kliimamuutustele 
vastupidava ühiskonna teemalisele 
mitmetasandilisele dialoogile, mille 
liikmesriigid on sisse seadnud kooskõlas 
määruse (EL) 2018/1999 artikliga 11.

Or. en

Muudatusettepanek 445
Manuel Bompard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8a
Piirangud fossiilkütuste tööstuse 

esindamisele
 1. Komisjon ja liikmesriigid peavad 
käesoleva määruse artiklis 3 osutatud 
esialgset kava koostades ja seda 
rakendades ning kasvuhoonegaaside 
vähendamise eesmärke seades tegutsema 
kooskõlas selle määrusega, et kaitsta oma 
poliitikat fossiilkütuste tööstuse äri- ja 
muude erihuvide eest. 
2. Komisjon peab fossiilkütuste tööstuselt 
ja neilt, kes selle huvides töötavad, 
nõudma läbipaistvat tegutsemist ning 
aruandlust. 
3. Euroopa Liidu institutsioonid ja 
liikmesriigid peavad fossiilkütuste 
tööstusega ja nende huvide esindajatega 
suheldes olema läbipaistvad ja sellest aru 
andma. 
4. Euroopa Liidu institutsioonid ja 
liikmesriigid võivad fossiilkütuste 
tööstusega suhelda vaid sel määral, mis 
on tingimata vajalik fossiilkütuste 
tööstuse ja selle tegevuse tõhusaks 
reguleerimiseks.
Juhul kui suhtlus fossiilkütuste 
tööstusega on vajalik, peavad komisjon ja 
liikmesriigid tagama, et suhtlus toimub 
läbipaistavalt.
Alati, kui see on võimalik, peab suhtlus 
toimuma avalikult, näiteks avalike 
kuulamiste kaudu, üldsuse eelneva 
teavitamise kaudu ning terviklike ja 
avalike aruannete kaudu toimunud 
kõneluste kohta.
5. Euroopa Liidu institutsioonid ja 
liikmesriigid ei tohi fossiilkütuste tööstust 
toetada ega sellega partnerlusi luua ega 
selle tegevuses osaleda.
6. Komisjon ja liikmesriigid peavad 
keelama igasuguse fossiilkütuste reklaami 
või igasuguse nende toodete toetamise 
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eksitavate ja valede vahendite abil, mis 
võivad luua fossiilkütusest eksliku 
arusaama nende omaduste, mõju, 
keskkonnaohtude ja heite kohta. Samuti 
peavad komisjon ja liikmesriigid nõudma, 
et riigi pädevaid asutusi teavitataks 
fossiilkütuste tööstuse kuludest või selle 
tööstuse heaks endiselt lubatud reklaami 
või sponsorluse kaudu tehtud 
tööjõukuludest. 

Or. fr

Muudatusettepanek 446
Carmen Avram

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 välja jäetud
Delegeeritud volituste rakendamine

1. Artikli 3 lõikes 1 osutatud õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile käesolevas artiklis sätestatud 
tingimustel.
2. Artikli 3 lõikes 1 osutatud õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile määramata ajaks alates ... 
[väljaannete talitus: palun lisage 
käesoleva määruse jõustumise kuupäev].
3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 3 lõikes 1 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast 
selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 
või otsuses nimetatud hilisemal 
kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.
4. Enne delegeeritud õigusakti 
vastuvõtmist konsulteerib komisjon 
kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 
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institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetega iga liikmesriigi määratud 
ekspertidega.
5. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.
6. Artikli 3 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 
õigusakti teatavakstegemist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule esitanud selle 
suhtes vastuväidet või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on mõlemad enne 
selle tähtaja möödumist komisjonile 
teatanud, et nad ei esita vastuväidet. 
Euroopa Parlamendi või nõukogu 
algatusel pikendatakse seda tähtaega 
kahe kuu võrra.

Or. en

Muudatusettepanek 447
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 välja jäetud
Delegeeritud volituste rakendamine

1. Artikli 3 lõikes 1 osutatud õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile käesolevas artiklis sätestatud 
tingimustel.
2. Artikli 3 lõikes 1 osutatud õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile määramata ajaks alates ... 
[väljaannete talitus: palun lisage 
käesoleva määruse jõustumise kuupäev].
3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
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artikli 3 lõikes 1 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast 
selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 
või otsuses nimetatud hilisemal 
kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.
4. Enne delegeeritud õigusakti 
vastuvõtmist konsulteerib komisjon 
kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetega iga liikmesriigi määratud 
ekspertidega.
5. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.
6. Artikli 3 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 
õigusakti teatavakstegemist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule esitanud selle 
suhtes vastuväidet või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on mõlemad enne 
selle tähtaja möödumist komisjonile 
teatanud, et nad ei esita vastuväidet. 
Euroopa Parlamendi või nõukogu 
algatusel pikendatakse seda tähtaega 
kahe kuu võrra.

Or. en

Selgitus

Komisjonile volituste delegeerimine kliimaneutraalsuse saavutamise trajektoori 
kehtestamiseks ei ole kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290.

Muudatusettepanek 448
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 välja jäetud
Delegeeritud volituste rakendamine

1. Artikli 3 lõikes 1 osutatud õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile käesolevas artiklis sätestatud 
tingimustel.
2. Artikli 3 lõikes 1 osutatud õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile määramata ajaks alates ... 
[väljaannete talitus: palun lisage 
käesoleva määruse jõustumise kuupäev].
3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 3 lõikes 1 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast 
selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 
või otsuses nimetatud hilisemal 
kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.
4. Enne delegeeritud õigusakti 
vastuvõtmist konsulteerib komisjon 
kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetega iga liikmesriigi määratud 
ekspertidega.
5. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.
6. Artikli 3 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 
õigusakti teatavakstegemist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule esitanud selle 
suhtes vastuväidet või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on mõlemad enne 
selle tähtaja möödumist komisjonile 
teatanud, et nad ei esita vastuväidet. 
Euroopa Parlamendi või nõukogu 
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algatusel pikendatakse seda tähtaega 
kahe kuu võrra.

Or. en

Muudatusettepanek 449
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 välja jäetud
Delegeeritud volituste rakendamine

1. Artikli 3 lõikes 1 osutatud õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile käesolevas artiklis sätestatud 
tingimustel.
2. Artikli 3 lõikes 1 osutatud õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile määramata ajaks alates ... 
[väljaannete talitus: palun lisage 
käesoleva määruse jõustumise kuupäev].
3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 3 lõikes 1 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast 
selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 
või otsuses nimetatud hilisemal 
kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.
4. Enne delegeeritud õigusakti 
vastuvõtmist konsulteerib komisjon 
kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetega iga liikmesriigi määratud 
ekspertidega.
5. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
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nõukogule.
6. Artikli 3 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 
õigusakti teatavakstegemist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule esitanud selle 
suhtes vastuväidet või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on mõlemad enne 
selle tähtaja möödumist komisjonile 
teatanud, et nad ei esita vastuväidet. 
Euroopa Parlamendi või nõukogu 
algatusel pikendatakse seda tähtaega 
kahe kuu võrra.

Or. en

Muudatusettepanek 450
Balázs Hidvéghi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 välja jäetud
Delegeeritud volituste rakendamine

1. Artikli 3 lõikes 1 osutatud õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile käesolevas artiklis sätestatud 
tingimustel.
2. Artikli 3 lõikes 1 osutatud õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile määramata ajaks alates ... 
[väljaannete talitus: palun lisage 
käesoleva määruse jõustumise kuupäev].
3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 3 lõikes 1 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast 
selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 
või otsuses nimetatud hilisemal 
kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 
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delegeeritud õigusaktide kehtivust.
4. Enne delegeeritud õigusakti 
vastuvõtmist konsulteerib komisjon 
kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetega iga liikmesriigi määratud 
ekspertidega.
5. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.
6. Artikli 3 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 
õigusakti teatavakstegemist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule esitanud selle 
suhtes vastuväidet või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on mõlemad enne 
selle tähtaja möödumist komisjonile 
teatanud, et nad ei esita vastuväidet. 
Euroopa Parlamendi või nõukogu 
algatusel pikendatakse seda tähtaega 
kahe kuu võrra.

Or. en

Muudatusettepanek 451
Manuel Bompard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 välja jäetud
Delegeeritud volituste rakendamine

1. Artikli 3 lõikes 1 osutatud õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile käesolevas artiklis sätestatud 
tingimustel.
2. Artikli 3 lõikes 1 osutatud õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte antakse 
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komisjonile määramata ajaks alates 
[väljannete talitus: palun lisage käesoleva 
määruse jõustumise kuupäev].
3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 3 lõikes 1 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast 
selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 
või otsuses nimetatud hilisemal 
kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.
4. Enne delegeeritud õigusakti 
vastuvõtmist konsulteerib komisjon 
kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetega iga liikmesriigi määratud 
ekspertidega.
5. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.
6. Artikli 3 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 
õigusakti Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule teatavaks tegemist esitanud 
selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on enne selle 
tähtaja möödumist komisjonile teatanud, 
et nad ei esita vastuväidet. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu 
võrra.

Or. fr

Muudatusettepanek 452
Mazaly Aguilar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9



AM\1207587ET.docx 99/113 PE653.805v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 välja jäetud
Delegeeritud volituste rakendamine

1. Artikli 3 lõikes 1 osutatud õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile käesolevas artiklis sätestatud 
tingimustel.
2. Artikli 3 lõikes 1 osutatud õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile määramata ajaks alates ... 
[väljaannete talitus: palun lisage 
käesoleva määruse jõustumise kuupäev].
3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 3 lõikes 1 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast 
selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 
või otsuses nimetatud hilisemal 
kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.
4. Enne delegeeritud õigusakti 
vastuvõtmist konsulteerib komisjon 
kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetega iga liikmesriigi määratud 
ekspertidega.
5. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.
6. Artikli 3 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 
õigusakti teatavakstegemist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule esitanud selle 
suhtes vastuväidet või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on enne selle 
tähtaja möödumist komisjonile teatanud, 
et nad ei esita vastuväidet. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel 



PE653.805v01-00 100/113 AM\1207587ET.docx

ET

pikendatakse seda tähtaega kahe kuu 
võrra.

Or. es

Selgitus

Delegeeritud õigusaktid tuleb asendada seadusandlike ettepanekutega, kaasates täielikult 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu.

Muudatusettepanek 453
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Francesca Donato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 välja jäetud
Delegeeritud volituste rakendamine

1. Volitused võtta vastu artikli 3 lõike 1 
kohaseid delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile käesolevas artiklis sätestatud 
tingimustel.
2. Artikli 3 lõikes 1 osutatud õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile määramata ajaks alates ... 
[väljaannete talitus: palun lisage 
käesoleva määruse jõustumise kuupäev].
3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 3 lõikes 1 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast 
selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 
või otsuses nimetatud hilisemal 
kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.
4. Enne delegeeritud õigusakti 
vastuvõtmist konsulteerib komisjon 
kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonivahelises parema õigusloome 
kokkuleppes sätestatud põhimõtetega iga 
liikmesriigi määratud ekspertidega.
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5. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.
6. Artikli 3 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 
õigusakti teatavakstegemist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule esitanud selle 
suhtes vastuväidet või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on enne selle 
tähtaja möödumist komisjonile teatanud, 
et nad ei esita vastuväidet. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu 
võrra.

Or. it

Muudatusettepanek 454
Sylvia Limmer, Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9 Delegeeritud volituste 
rakendamine

9 Delegeerimise põhimõtted

Or. en

Muudatusettepanek 455
Sylvia Limmer, Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 3 lõikes 1 osutatud õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile käesolevas artiklis sätestatud 

1. Õigust võtta vastu delegeeritud 
õigusakte siinkohal ei kohaldata, kuna 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 290 lõike 1 kohaselt ei saa 
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tingimustel. põhimõttelisi otsuseid vastu võtta 
delegeeritud õigusaktidega.

Or. en

Muudatusettepanek 456
Sylvia Limmer, Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 3 lõikes 1 osutatud õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile määramata ajaks alates ... 
[väljaannete talitus: palun lisage 
käesoleva määruse jõustumise kuupäev].

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 457
Sylvia Limmer, Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament ja nõukogu 
võivad artikli 3 lõikes 1 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast 
selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 
või otsuses nimetatud hilisemal 
kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 458
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Sylvia Limmer, Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Enne delegeeritud õigusakti 
vastuvõtmist konsulteerib komisjon 
kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetega iga liikmesriigi määratud 
ekspertidega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 459
Sylvia Limmer, Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Niipea kui komisjon on 
delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb 
ta selle samal ajal teatavaks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 460
Sylvia Limmer, Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Artikli 3 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 
õigusakti teatavakstegemist Euroopa 

välja jäetud
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Parlamendile ja nõukogule esitanud selle 
suhtes vastuväidet või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on mõlemad enne 
selle tähtaja möödumist komisjonile 
teatanud, et nad ei esita vastuväidet. 
Euroopa Parlamendi või nõukogu 
algatusel pikendatakse seda tähtaega 
kahe kuu võrra.

Or. en

Muudatusettepanek 461
Sylvia Limmer, Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9a
Varasemate kohustuste ja järelduste 
ümberhindamine eesmärgiga muuta 

määrust (EL) 2018/1999
ELi liikmesriike ja Euroopa Ülemkogu 
kutsutakse üles hindama ümber oma 
varasemaid kohustusi ja Euroopa 
Ülemkogu järeldusi seoses nn 2030. aasta 
kliimaeesmärkidega ja 2050. aasta 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga ning 
vajaduse korral kohandama neid 
mõistliku ajavahemiku jooksul. Euroopa 
Ülemkogu mõistliku keskkonnapoliitika 
vaimus tehtud uute järelduste alusel 
palutakse komisjonil kui järgmise tasandi 
ametiasutusel esitada seejärel ettepanek 
määruse (EL) 2018/1999 vastava 
muutmise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 462
Sylvia Limmer, Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus



AM\1207587ET.docx 105/113 PE653.805v01-00

ET

Artikkel 10
Määrus (EL) nr 2018/1999
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 463
Michal Wiezik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse (EL) 2018/1999 muutmine Määruse (EL) 2018/1999 ja määruse (EL) 
2018/841 muutmine

Or. en

Muudatusettepanek 464
Manuel Bompard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt 1
Määrus (EL) nr 2018/1999
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) rakendatakse strateegiaid ja 
meetmeid, mis on välja töötatud selleks, et 
täita määruse .../... [kliimaseadus] artiklis 2 
sätestatud liidu kliimaneutraalsuse 
eesmärki, energialiidu eesmärke ning 
seoses esimese kümneaastase 
ajavahemikuga (2021–2030) eelkõige liidu 
2030. aasta energia- ja kliimaeesmärke;

a) rakendatakse strateegiaid ja 
meetmeid, mis on välja töötatud selleks, et 
täita määruse .../... [kliimaseadus] artiklis 2 
sätestatud liidu CO2 jalajälje vähendamise 
eesmärki, energialiidu eesmärke ning 
seoses esimese kümneaastase 
ajavahemikuga (2021–2030) eelkõige liidu 
2030. aasta energia- ja kliimaeesmärke;

Or. fr
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Muudatusettepanek 465
Manuel Bompard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt 2
Määrus (EL) nr 2018/1999
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7) „prognoos“ – kasvuhoonegaaside 
inimtekkelistest allikatest pärineva heite ja 
nende neeldajates sidumise või 
energiasüsteemi arengu prognoos, 
sealhulgas vähemalt kvantitatiivsed 
hinnangud aruandlusaastale vahetult 
järgneva kuue sellise aasta kohta, mis 
lõpevad nulli või viiega;

7) „prognoos“ – kasvuhoonegaaside 
inimtekkelistest allikatest pärineva heite ja 
nende looduslikes neeldajates sidumise või 
energiasüsteemi arengu prognoos, 
sealhulgas vähemalt kvantitatiivsed 
hinnangud aruandlusaastale vahetult 
järgneva kuue sellise aasta kohta, mis 
lõpevad nulli või viiega;“

Or. fr

Muudatusettepanek 466
Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EL) nr 2018/1999
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7) „prognoos“ – kasvuhoonegaaside 
inimtekkelistest allikatest pärineva heite ja 
nende neeldajates sidumise või 
energiasüsteemi arengu prognoos, 
sealhulgas vähemalt kvantitatiivsed 
hinnangud aruandlusaastale vahetult 
järgneva kuue sellise aasta kohta, mis 
lõpevad nulli või viiega;

7) „prognoos“ – kasvuhoonegaaside 
inimtekkelistest allikatest pärineva heite ja 
nende neeldajates sidumise või 
energiasüsteemi arengu prognoos, 
sealhulgas vähemalt kvantitatiivsed 
hinnangud aruandlusaastale vahetult 
järgneva nelja sellise aasta kohta, mis 
lõpevad nulli või viiega;

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taastatakse prognooside määratlus, mille kaasseadusandjad 
energialiidu ja kliimameetmete juhtimist käsitleva määruse raames juba kokku leppisid.
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Muudatusettepanek 467
Manuel Bompard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt 3
Määrus (EL) nr 2018/1999
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) hinnang käesoleva lõike punktis b 
osutatud eesmärkide saavutamiseks 
kavandatavate poliitikasuundade ja 
meetmete mõju kohta, kaasa arvatud nende 
kooskõla kohta määruse .../... 
[kliimaseadus] artiklis 2 sätestatud liidu 
kliimaneutraalsuse eesmärgi, Pariisi 
kokkuleppe kohaste kasvuhoonegaaside 
heite vähendamise pikaajaliste eesmärkide 
ja artiklis 15 osutatud pikaajaliste 
strateegiatega;

f) hinnang käesoleva lõike punktis b 
osutatud eesmärkide saavutamiseks 
kavandatavate poliitikasuundade ja 
meetmete mõju kohta, kaasa arvatud nende 
kooskõla kohta määruse .../... 
[kliimaseadus] artiklis 2 sätestatud liidu 
CO2 jalajälje vähendamise 
eesmärgi, Pariisi kokkuleppe kohaste 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
pikaajaliste eesmärkide ja artiklis 15 
osutatud pikaajaliste strateegiatega;

Or. fr

Muudatusettepanek 468
Manuel Bompard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt 4
Määrus (EL) nr 2018/1999
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) viis, kuidas olemasolevad 
poliitikasuunad ja meetmed ning 
kavandatavad poliitikasuunad ja meetmed 
aitavad saavutada määruse …/… 
[kliimaseadus] artiklis 2 sätestatud liidu 
kliimaneutraalsuse eesmärki.

e) viis, kuidas olemasolevad 
poliitikasuunad ja meetmed ning 
kavandatavad poliitikasuunad ja meetmed 
aitavad saavutada määruse …/… 
[kliimaseadus] artiklis 2 sätestatud liidu 
CO2 jalajälje vähendamise eesmärki.

Or. fr
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Muudatusettepanek 469
Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 5
Määrus (EL) nr 2018/1999
Artikkel 11 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mitmetasandiline kliima- ja 
energiadialoog

Kliimamuutusi käsitlev mitmetasandiline 
ja valdkonnaülene dialoog

Or. en

Muudatusettepanek 470
Manuel Bompard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt 5
Määrus (EL) nr 2018/1999
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik seab siseriiklike 
õigusnormide kohaselt sisse 
mitmetasandilise kliima- ja 
energiadialoogi, mille raames kohalikud 
omavalitsused, kodanikuühiskonna 
organisatsioonid, äriringkonnad, investorid, 
muud asjaomased sidusrühmad ja üldsus 
saavad aktiivselt osaleda, arutada määruse 
…/… [kliimaseadus] artiklis 2 sätestatud 
liidu kliimaneutraalsuse eesmärgi 
saavutamise võimalusi ning energia- ja 
kliimapoliitika jaoks kavandatud erinevaid 
– ka pikaajalisi – stsenaariume ning jälgida 
edusamme, välja arvatud juhul, kui 
liikmesriigis on juba sama eesmärki täitev 
struktuur. Sellise dialoogi raames võib 
arutada ka lõimitud riiklikke energia- ja 
kliimakavu.

Iga liikmesriik seab siseriiklike 
õigusnormide kohaselt sisse 
mitmetasandilise kliima- ja 
energiadialoogi, mille raames kohalikud 
omavalitsused, kodanikuühiskonna 
organisatsioonid, äriringkonnad, investorid, 
muud asjaomased sidusrühmad ja üldsus 
saavad aktiivselt osaleda, arutada määruse 
…/… [kliimaseadus] artiklis 2 sätestatud 
liidu CO2 jalajälje vähendamise eesmärgi 
saavutamise võimalusi ning energia- ja 
kliimapoliitika jaoks kavandatud erinevaid 
– ka pikaajalisi – stsenaariume ning jälgida 
edusamme, välja arvatud juhul, kui 
liikmesriigis on juba sama eesmärki täitev 
struktuur. Sellise dialoogi raames võib 
arutada ka lõimitud riiklikke energia- ja 
kliimakavu.

Or. fr
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Muudatusettepanek 471
Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 5
Määrus (EL) nr 2018/1999
Artikkel 11 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik seab siseriiklike 
õigusnormide kohaselt sisse 
mitmetasandilise kliima- ja 
energiadialoogi, mille raames kohalikud 
omavalitsused, kodanikuühiskonna 
organisatsioonid, äriringkonnad, investorid, 
muud asjaomased sidusrühmad ja üldsus 
saavad aktiivselt osaleda, arutada määruse 
…/… [kliimaseadus] artiklis 2 sätestatud 
liidu kliimaneutraalsuse eesmärgi 
saavutamise võimalusi ning energia- ja 
kliimapoliitika jaoks kavandatud 
erinevaid – ka pikaajalisi – stsenaariume 
ning jälgida edusamme, välja arvatud 
juhul, kui liikmesriigis on juba sama 
eesmärki täitev struktuur. Sellise dialoogi 
raames võib arutada ka lõimitud riiklikke 
energia- ja kliimakavasid.

Iga liikmesriik seab siseriiklike 
õigusnormide kohaselt sisse kliimamuutusi 
käsitleva mitmetasandilise ja 
valdkonnaülese dialoogi, mille raames 
kohalikud omavalitsused, 
kodanikuühiskonna organisatsioonid, 
äriringkonnad, investorid, muud 
asjaomased sidusrühmad ja üldsus saavad 
aktiivselt osaleda, arutada eri sektorites 
2030., 2040., 2050. aastaks ja hilisemaks 
ajaks kavandatud erinevaid stsenaariume, 
et saavutada määruse …/… [kliimaseadus] 
artiklis 2 sätestatud liidu kliimaeesmärgid 
ning jälgida edusamme, välja arvatud 
juhul, kui liikmesriigis on juba sama 
eesmärki täitev struktuur. Sellise dialoogi 
raames võib arutada ka lõimitud riiklikke 
energia- ja kliimakavasid.

Or. en

Muudatusettepanek 472
Manuel Bompard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt 6
Määrus (EL) nr 2018/1999
Artikkel 15 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) saavutada pikaajaline 
kasvuhoonegaaside heite vähenemine ja 
nende suurem neeldajates sidumine kõigis 

c) saavutada pikaajaline 
kasvuhoonegaaside heite vähenemine ja 
nende suurem looduslikes neeldajates 
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sektorites kooskõlas määruse …/… 
[kliimaseadus] artiklis 2 sätestatud liidu 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga;

sidumine kõigis sektorites kooskõlas 
määruse …/… [kliimaseadus] artiklis 2 
sätestatud liidu CO2 jalajälje vähendamise 
eesmärgiga;

Or. fr

Muudatusettepanek 473
Manuel Bompard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt 7 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 2018/1999
I lisa – osa 1 – jagu A – punkt 3.1.1 – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) Poliitikasuunad ja meetmed, 
millega saavutatakse määruse (EL) 
2018/842 kohane eesmärk, millele on 
osutatud punktis 2.1.1, ning 
poliitikasuunad ja meetmed, mille eesmärk 
on järgida määrust (EL) 2018/841, ning 
mis hõlmavad kõiki peamisi heidet 
tekitavaid sektoreid ja sektoreid neeldajates 
sidumise suurendamiseks, pidades silmas 
määruse …/… [kliimaseadus] artiklis 2 
sätestatud kliimaneutraalsuse eesmärki.

i) Poliitikasuunad ja meetmed, 
millega saavutatakse määruse (EL) 
2018/842 kohane eesmärk, millele on 
osutatud punktis 2.1.1, ning 
poliitikasuunad ja meetmed, mille eesmärk 
on järgida määrust (EL) 2018/841, ning 
mis hõlmavad kõiki peamisi heidet 
tekitavaid sektoreid ja kõiki sektoreid 
neeldajates sidumise suurendamiseks, 
pidades silmas määruse …/… 
[kliimaseadus] artiklis 2 sätestatud CO2 
jalajälje vähendamise eesmärki.

Or. fr

Muudatusettepanek 474
Manuel Bompard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt 7 – alapunkt b
Määrus (EL) nr 2018/1999
I lisa – osa 1 – jagu B – punkt 5.5 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5.5. Kavandatavate poliitikasuundade ja 
meetmete osa määruse …/… 
[kliimaseadus] artiklis 2 sätestatud liidu 

5.5. Kavandatavate poliitikasuundade ja 
meetmete osa määruse …/… 
[kliimaseadus] artiklis 2 sätestatud liidu 
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kliimaneutraalsuse eesmärgi saavutamises. CO2 jalajälje vähendamise eesmärgi 
saavutamises.

Or. fr

Muudatusettepanek 475
Thomas Waitz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 7 a (uus)
Määrus (EL) nr 2018/1999
IV lisa – punkt 2.1.1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

7a) IV lisas asendatakse punkt 2.1.1 
järgmisega:

2.1.1. 2050. aastani kavandatud heite 
vähendamine ja sidumise suurendamine

„2.1.1. Ajavahemikuni 2021–2050 
kavandatud kumulatiivne heide, 
eesmärgiga aidata kaasa määruse …/... 
[kliimaseadus] artikli 2 lõikes -1 
sätestatud liidu kasvuhoonegaaside 
bilansi saavutamisele“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1999&from=ET#d1e32-62-1)

Muudatusettepanek 476
Thomas Waitz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 7 b (uus)
Määrus (EL) nr 2018/1999
IV lisa – punkt 2.1.2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

7b) IV lisas asendatakse punkt 2.1.2 
järgmisega:

2.1.2. Riiklikud eesmärgid aastani 2030 ja 
pärast seda, kui need on olemas, ning 
soovituslikud vahe-eesmärgid aastateks 

„2.1.2. Siseriiklikud ja kogu majandust 
hõlmavad heite vähendamise eesmärgid 
aastani 2030 ja pärast seda, kui see on 
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2040 ja 2050 olemas, võttes arvesse liikmesriikide 
kohustusi, mis tulenevad määruse .../... 
[kliimaseadus] artiklist 2“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1999&from=ET#d1e32-62-1)

Muudatusettepanek 477
Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 7 c (uus)
Määrus (EL) nr 2018/1999
IV lisa – punkt 2.1.4 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7c) IV lisa lõppu lisatakse järgmine 
punkt 2.1.4:
„2.1.4. Sidumise kavandatud 
suurendamine looduslike neeldajate abil 
aastateni 2030, 2035, 2040 ja pärast seda, 
võttes arvesse liikmesriikide kohustusi, 
mis tulenevad määruse .../... 
[kliimaseadus] artiklist 2“;

Or. en

((https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1999&from=ET#d1e32-62-1))

Muudatusettepanek 478
Manuel Bompard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt 8
Määrus (EL) nr 2018/1999
VI lisa – osa 1 – lõige 1 – punkt c – alapunkt viii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

viii) hinnang sellele, mil määral viii) hinnang sellele, mil määral 
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poliitikasuund või meede aitab saavutada 
määruse .../... [kliimaseadus] artiklis 2 
sätestatud liidu kliimaneutraalsuse 
eesmärki ja täita artiklis 15 osutatud 
pikaajalist strateegiat;

poliitikasuund või meede aitab saavutada 
määruse .../... [kliimaseadus] artiklis 2 
sätestatud liidu CO2 jalajälje vähendamise 
eesmärki ja täita artiklis 15 osutatud 
pikaajalist strateegiat;

Or. fr


