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LÜHISELGITUS

Käesolev arvamuse projekt on vastus Euroopa Komisjoni 2020. aasta jaanuari 
seadusandlikule ettepanekule luua õiglase ülemineku fond, millega toetatakse territooriume ja 
kogukondi ELi üleminekul ringmajandusele ja kliimaneutraalsele majandusele 2050. aastaks 
kooskõlas Pariisi kokkuleppega.

Põllumajandustootjad on kliimamuutuste valdkonnas eesliinil ning on seetõttu selle eesmärgi 
saavutamisel peamisi huvitatud isikuid.

Arvamuses kinnitatakse, et õiglase ülemineku fond peab toimima uute rahastamisvahendite 
lisavahendina. Kõik peamised mitmeaastase finantsraamistiku fondid, sealhulgas ÜPP, 
peavad kaasama otsuste tegemisse kliimakaalutlused, et aidata kaasa majanduse süsinikuheite 
vähendamisele, milleks on vaja piisavat rahastamist. Õiglase ülemineku fond peaks täiendama 
ELi muude pikaajaliste poliitikavaldkondade tegevust, mitte seda kahjustama.

Ühised jõupingutused on olulised kliimaneutraalse majanduse ühise eesmärgi saavutamiseks 
ning seetõttu peaks juurdepääs õiglase ülemineku fondile sõltuma 2050. aasta 
kliimaneutraalsuse riikliku eesmärgi ning 2030. aastaks seatud vahe-eesmärkide 
heakskiitmisest.

Arvamuses rõhutatakse, et eritähelepanu tuleb pöörata neile eriti mõjutatud territooriumidele, 
mis on maapiirkonnad või äärealad ja mis seisavad silmitsi juba niigi sügavamate sotsiaalsete 
ja majanduslike probleemidega, mis vähendavad veelgi nende suutlikkust reageerida 
üleminekuprotsessi väljakutsetele. Need piirkonnad, sealhulgas nende piirkondadega 
külgnevad alad võivad ka etendada olulist rolli taastuvenergia investeeringute arendamisel.

Kaasav poliitika ja strateegiad on vajalikud selleks, et vältida ebavõrdsuse süvenemist 
üleminekuprotsessis ja tagada kogukondadele vajalik sotsiaalne toetus. Selleks pakutakse 
välja mõned uued abikõlblikud sotsiaalset laadi tegevused, samuti alt-üles lähenemisviis 
sidusrühmade kaasamisele.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil võtta 
arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 (7a) Põhimõte integreerida 
kliimamuutuste küsimus kõikidesse ELi 
programmidesse on äärmiselt oluline 
selleks, et saavutada 2050. aastaks 
kliimaneutraalne majandus kooskõlas 
Pariisi kliimakokkuleppe eesmärkidega. 
Kõik peamised mitmeaastase 
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finantsraamistiku fondid, sealhulgas 
ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP), 
peavad kaasama otsuste tegemisse 
kliimakaalutlused ja aitama kaasa 
majanduse süsinikuheite vähendamisele. 
Ainult piisavate eelarvevahendite 
olemasolul saavad need programmid olla 
tulemuslikud ausa ja õiglase ülemineku 
tagamisel kõigi jaoks. Mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 2021–2027 
peaks seega andma tugeva ja 
ambitsioonika finantsraamistiku selle 
eesmärgi tulemuslikuks täitmiseks ning 
eraldama uusi rahalisi vahendeid, et 
õiglase ülemineku fond saaks toimida 
lisavahendina kliimameetmete jaoks, 
täiendades ja mitte kahjustades liidu 
muude pikaajaliste poliitikavaldkondade 
tegevust ja mõju.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 4

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 5

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 3a. Juurdepääs õiglase ülemineku 
fondile peab sõltuma 2050. aasta 
kliimaneutraalsuse riikliku eesmärgi ning 
2030. aastaks seatud vahe-eesmärkide 
heakskiitmisest.

Or. en

Muudatusettepanek 6

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

d) investeeringud taskukohase puhta 
energia tehnoloogia ja taristu 
kasutuselevõttu, kasvuhoonegaaside heite 
vähendamisse, energiatõhususse ja 
taastuvenergiasse, sh kindlaksmääratud 
territooriumidega külgnevates 
maapiirkondades, kui see on 
nõuetekohaselt põhjendatud;

Or. en
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Muudatusettepanek 7

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) investeeringud digitaliseerimisse ja 
digitaalsesse ühenduvusse;

e) Investeeringud digitaliseerimisse ja 
digitaalsesse ühenduvusse, eelkõige 
lairibaühenduse kasutuselevõtuks 
maapiirkondades ja äärealadel;

Or. en

Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) töötajate oskuste täiendamine ja 
ümberõpe;

h) töötajate ja tööotsijate oskuste 
täiendamine ja ümberõpe;

Or. en
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Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 ha) investeeringud kütteostuvõimetuse 
vastu võitlemise projektidesse;

Or. en

Muudatusettepanek 11

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 ka) investeeringud sotsiaalsesse 
taristusse.

Or. en

Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjon kiidab asjaomases õiglase 
ülemineku territoriaalses kavas sisalduva 
programmi heaks üksnes juhul, kui 
üleminekuprotsessist kõige negatiivsemalt 
mõjutatud territooriumide 
kindlaksmääramine on nõuetekohaselt 
põhjendatud ja asjaomane õiglase 
ülemineku territoriaalne kava on kooskõlas 
asjaomase liikmesriigi riikliku energia- ja 
kliimakava, 2050. aasta süsinikuheite 
vähendamise eesmärkide ning 2030. 
aastaks seatud vahe-eesmärkidega.

Or. en
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Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) vastavalt lõikele 1 põhjendus 
selliste territooriumide, mida käesoleva 
lõike punktis a osutatud üleminekuprotsess 
kõige negatiivsemalt mõjutab ja mida 
õiglase ülemineku fondist toetatakse, ning 
nendega külgnevate alade 
kindlaksmääramiseks, mis võivad koostöös 
kindlaksmääratud territooriumidega aidata 
kaasa üleminekupüüdlustele;

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Õiglase ülemineku territoriaalsete 
kavade ettevalmistamisse ja rakendamisse 
kaasatakse asjaomased partnerid kooskõlas 
määruse (EL) [uus ühissätete määrus] 
artikliga [6].

3. Õiglase ülemineku territoriaalsete 
kavade ettevalmistamisse ja rakendamisse 
kaasatakse asjaomased partnerid kooskõlas 
määruse (EL) [uus ühissätete määrus] 
artikliga [6] ja asjaomased sidusrühmad 
käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
mõjutatud territooriumide geograafilisel 
tasandil, vastavalt alt üles lähenemisviisile.

Or. en
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Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 1a. Artikli 7 lõikes 4 osutatud 
vahekokkuvõttes hinnatakse edenemist 
2050. aasta nullheite netoeesmärgi ja 
2030. aasta vahe-eesmärkide suunas. 
Kõnealuses vahekokkuleppes tuvastatavad 
ebapiisavad edusammud 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamisel toovad kaasa õiglase 
ülemineku fondi toetuse vähendamise.

Or. en


