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LÜHISELGITUS

Euroopa kliimaseadus on ELi rohelise kokkuleppe peamine õigusakt. Kliimaneutraalsuse 
eesmärgi saavutamise kõrval peaks see edendama ka majanduskasvu ja tööhõivet kogu ELis. 
Samal ajal peab üleminek kliimaneutraalsusele olema õiglane ja kaasav.

Põllumajandussektor on ELi ja ülemaailmse toiduga kindlustatuse jaoks strateegilise 
tähtsusega, kuid see on ka sektor, kus kliimamuutuste mõju on kõige tuntavam. Seepärast 
tuleks ELi kliimaseadusega luua asjaomaste ELi institutsioonide ja liikmesriikide jaoks 
raamistik, et hõlbustada kohanemist, vastupanuvõimet ja vähese kasvuhoonegaaside heitega 
arengut viisil, mis ei ohusta toidutootmist, kooskõlas Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 
punktiga b. Selles artiklis rõhutatakse vajadust järgida kliimameetmete ja toiduainete tootmise 
puhul terviklikku lähenemisviisi, milles keskendutakse kohanemisele, vastupanuvõimele ja 
leevendamisele.

Olulisteks teguriteks tuleb pidada ka põllumajandus- ja metsandussektorit – ainsad sektorid, 
mis on ühtaegu nii CO2 tekitajad kui ka CO2 sidujad. Uuendusliku tehnoloogia potentsiaali 
täielikuks ärakasutamiseks on nendes sektorites vaja mastaapset teadus- ja arendustegevust. 
Vaja on ulatuslikku teadus- ja arendustegevust nii taime- kui ka loomakasvatuses, et aretada 
uusi ja vastupidavamaid põllukultuure ja rohtu, mis seovad rohkem süsinikku, samuti biogaasi 
ja biomassi väärtustamise vallas. Tuleks tõhustada kasvuhoonegaaside mõõtmismeetodeid. 

Sidumine ja negatiivne heide on ülitähtsad. Praegu käsitletakse sidumist ja heitkoguste 
vähendamist CO2-turgudel ühtmoodi. Atmosfäärist seotava süsiniku tonni hind peaks olema 
erinev atmosfääri paiskamata jäetava süsiniku tonni hinnast. Selleks et stimuleerida 
ulatuslikumat sidumist, peaks komisjon uurima sidumise ja negatiivsete heitkogustega eraldi 
kauplemise võimalust ELi ja ülemaailmsetel CO2-turgudel. Negatiivsete heitkogustega 
kauplemisest võib saada oluline kliimamuutuste vastase võitluse rahastamise allikas.

Samuti tuleb ELis, sealhulgas põllumajanduses, edendada kliimatõhusat tootmist ja muuta see 
nähtavaks. Kolmanda isiku poolne sertifitseerimine pakuks sellele keerulisele probleemile 
pragmaatilise lahenduse ning selle eesmärk oleks tunnustada osalejate, sealhulgas 
põllumajandustootjate ja ühistute täiendavaid jõupingutusi süsinikdioksiidi heitkoguste 
vähendamiseks kestlikus toidutootmises. Samuti tagaks see, et kõik liikmesriigid järgivad 
samu standardeid. 

Määruse täiustamiseks esitatakse mitu muudatusettepanekut. Nende muudatusettepanekute 
eesmärk on eelkõige:

• tagada, et kliimaneutraalsuse eesmärk kehtestatakse liidule tervikuna ja igale liikmesriigile 
eraldi, et seada ELile tervikuna ambitsioonikamad sihid;

• kehtestada poliitika sidususe põhimõte kõigi rohelises kokkuleppes ette nähtud algatuste 
puhul; selle põhimõtte kohaselt tuleks määruses sätestatud kaalutlusi kliimaneutraalsuse 
trajektoori kindlaksmääramisel kohaldada kõigi rohelise kokkuleppe algatuste suhtes;

• tagada, et vajalike meetmete võtmisel nii liidu kui ka riiklikul tasandil lähtutakse samadest 
kaalutlustest, sealhulgas siis, kui määratakse kindlaks heitkoguste vähendamise ja sidumise 
jaotus heitkogustega kauplemise süsteemi ja selleväliste poliitikavahendite vahel; 
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• kohustada COVID-19 kriisi silmas pidades komisjoni võtma kliimaneutraalsuse trajektoori 
kindlaksmääramisel arvesse toiduga kindlustatuse ja toidu taskukohasuse aspekti;

• kohustada liitu ja liikmesriike hõlbustama põllumajandustootjate kohanemist 
kliimamuutuste ebasoodsa mõjuga, edendama kliimamuutustele vastupanu võimet ja vähese 
kasvuhoonegaaside heitega arengut viisil, mis ei ohusta toidutootmist;

• kohustada komisjoni pärast seda, kui ta on hinnanud vajadust kehtestada 2040. aastaks siduv 
vahe-eesmärk, esitama seadusandliku ettepaneku, milles sätestatakse väärtused, mis tuleb 
saavutada 2040. aastaks, ja mis tahes muud vajalikud meetmed;

• näha ette kolmanda isiku poolne sertifitseerimine, et kehtestada ELis ühtne kliimatõhusa 
tootmise standard. Ühtlasi võimaldab ühtsete standardite kehtestamine premeerida neid 
põllumajandustootjaid ja ühistuid, kes suudavad toota vähemaga rohkem, piirates seeläbi 
toodangu CO2 jalajälge;

• näha ette nõue leida alternatiivid fossiilkütusel põhinevale majandusele. Biotoorainel 
põhinev ringmajandus pakub taastuvaid materjale, mis võivad asendada fossiilset toorainet.

Arvamuse koostaja esitab ka muudatusettepaneku, milles nõutakse, et komisjon määraks 
kliimaneutraalsuse saavutamise trajektoori kindlaks seadusandliku ettepanekuga, mitte 
delegeeritud õigusakti abil. Selline delegeeritud õigusakt käsitleks määruse olemuslikke 
aspekte, ent selliste aspektide muutmiseks ei ole komisjonil õigust delegeeritud õigusakte 
vastu võtta. 

Lisaks on arvamuse koostaja seisukohal, et oluline on valida välja edu tõotavad äriideed ja 
teha tegevuskavade koostamisel koostööd tulevaste ettevõtjatega, kes soovivad uutel turgudel 
kanda kinnitada. Piirkondlikul tasandil tuleks luua idufirmade toetusvõrgustik, mis pakuks 
kohandatud koolituskursusi ja nõustamisteenuseid.

Ajaliste piirangute tõttu ei olnud arvamuse koostajal võimalik kaasata käesoleva arvamuse 
koostamisse teisi fraktsioone või sidusrühmi. Kõik ettepanekud on väga teretulnud ja neid 
võetakse kompromissmuudatusettepanekute koostamisel arvesse. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja 
toiduohutuse komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

kokkulepe“19 uue majanduskasvu 
strateegia, mille eesmärk on muuta liit 
õiglaseks ja jõukaks, nüüdisaegse, 
ressursitõhusa ja konkurentsivõimelise 
majandusega ühiskonnaks, kus 
2050. aastaks ei ole enam 
kasvuhoonegaaside netoheidet ja kus 
majanduskasv on ressursikasutusest 
lahutatud. Euroopa kliimaseadus on 
Euroopa rohelise kokkuleppe peamine 
õigusakt. Seetõttu peaks kliimaseadus 
edendama majanduskasvu ja tööhõivet 
kogu liidus, võimaldades samal ajal 
saavutada kliimaneutraalsuse eesmärgi. 
Samuti on uue majanduskasvu strateegia 
eesmärk kaitsta, säilitada ja suurendada 
liidu looduskapitali ning kaitsta kodanike 
tervist ja heaolu keskkonnaga seotud 
ohtude ja mõjude eest. Samal ajal peab see 
üleminek olema õiglane ja kaasav, et 
kedagi, sealhulgas ühtki linna- või 
maapiirkonda või linna- või 
maakogukonda ei jäetaks kõrvale.

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

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

Or. en

Selgitus

Kuna rohelises kokkuleppes sätestatakse ELi uus majanduskasvu strateegia, peaks see 
kajastuma ka kliimaseaduses, mis on kokkuleppe peamine õigusakt.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

tõusu 1,5 °C-ni võrreldes 
tööstusrevolutsioonieelse tasemega23 ning 
selles rõhutatakse, kui oluline on kohaneda 
kliimamuutuste ebasoodsa mõjuga24, 
soodustada kliimamuutustele vastupanu 
võimet ja vähese kasvuhoonegaaside 
heitega arengut viisil, mis ei ohusta 
toidutootmist, ja viia rahastamisvood 
kooskõlla arenguteega, mis on suunatud 
vähese kasvuhoonegaaside heite ja kliima 
muutumisele vastupidava arengu 
saavutamisele25.

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

23 Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 punkt 
a.

24 Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 punkt 
b.

24 Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 punkt 
b.

25 Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 punkt 
c.

25 Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 punkt 
c.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekus viidatakse Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 punktile b. Selles punktis 
rõhutatakse vajadust järgida kliimameetmete ja toiduainete tootmise puhul terviklikku 
lähenemisviisi, milles keskendutakse kohanemisele, vastupanuvõimele ja leevendamisele. 
Oluline on kliimaseaduses rõhutada põllumajanduse erilist strateegilist rolli.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(6) Kliimaneutraalsust peaksid aitama 
saavutada kõik majandussektorid. 
Arvestades energia tootmise ja tarbimise 
suurt mõju kasvuhoonegaaside heitele, on 
oluline üle minna kestlikule, taskukohasele 
ja kindlale energiasüsteemile, mis tugineb 
hästitoimivale energia siseturule. 
Digiüleminek, tehnoloogiline innovatsioon 
ning teadus- ja arendustegevus on samuti 
tähtsad kliimaneutraalsuse eesmärgi 
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saavutamise tegurid. saavutamise tegurid. Olulisteks teguriteks 
tuleb pidada ka põllumajandus- ja 
metsandussektorit – ainsad sektorid, mis 
on ühtlasi nii CO2 tekitajad kui ka CO2 
sidujad. Uuendusliku tehnoloogia 
potentsiaali täielikuks ärakasutamiseks on 
nendes sektorites vaja mastaapset teadus- 
ja arendustegevust.

Or. en

Selgitus

Teadus- ja arendustegevus lihtsustab põllumajanduses keskkonnasäästlikule majandusele 
üleminekut. Vaja on ulatuslikku teadus- ja arendustegevust nii taime- kui ka loomakasvatuses, 
et aretada uusi ja vastupidavamaid põllukultuure ja rohtu, mis seovad rohkem süsinikku, 
teadusuuringuid söödalisandite ja kariloomade geneetika, taimekaitsevahendite kasutamise ja 
väljatöötamise, biogaasi ja biomassi väärtustamise ning kasvuhoonegaaside 
mõõtmismeetodite tõhustamise vallas. Põllumajandusuuringutesse investeerimisel muutub see 
sektor kliimatõhusamaks.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(10) Liit on kliimaneutraalsusele 
üleminekul maailmas juhtpositsioonil ning 
on kindlalt otsustanud aidata suurendada 
üleilmseid ambitsioone ja tugevdada 
üleilmset reageerimist kliimamuutustele, 
kasutades kõiki oma käsutuses olevaid 
vahendeid, sealhulgas kliimadiplomaatiat 
ja kliimasuunitlusega välistegevust, et 
toetada ülemaailmse kliimamuutustega 
seotud rahastamise mobiliseerimist kõigis 
sektorites, eelkõige kliimamuutuste mõju 
leevendamiseks ja sellega kohanemiseks 
arengumaade põllumajanduses, sest 
arengumaades puudub juurdepääs 
sellisele kliimamuutustega seotud 
rahastamisele32a.

__________________
32a 
http://www.fao.org/3/CA2698EN/ca2698e
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n.pdf
Or. en

Selgitus

Nii ELis kui ka maailma tasandil on oluline püüda järgida kliima valdkonnas ühtset 
lähenemisviisi.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(12) Liit peaks võtma sihiks saavutada 
looduslike ja tehnoloogiliste lahenduste 
abil liidus 2050. aastaks 
kasvuhoonegaaside inimtekkelise heite ja 
nende sidumise vaheline tasakaal kogu 
majanduses. 2050. aastaks seatud kogu liitu 
hõlmavat kliimaneutraalsuse eesmärki 
peaksid kõik liikmesriigid püüdma 
saavutada ühiselt ning liikmesriigid, 
Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon 
peaksid võtma vajalikud meetmed, et seda 
oleks võimalik teha, ning uurima 
võimalust CO2-turgudel negatiivsete 
heitkogustega eraldi kaubelda ja nende 
hinda eraldi kujundada. Liidu tasandi 
meetmed on eesmärgi saavutamiseks 
vajalike meetmete oluline osa.

Or. en

Selgitus

2050. aastaks seatud kliimaneutraalsuse eesmärgi saavutamiseks on ülitähtsad sidumine ja 
negatiivne heide. Praegu käsitletakse sidumist ja heitkoguste vähendamist CO2-turgudel 
ühtmoodi. Atmosfäärist seotava süsiniku tonni hind peaks olema erinev atmosfääri 
paiskamata jäetava süsiniku tonni hinnast. Selleks et stimuleerida ulatuslikumat sidumist, 
peaks komisjon uurima sidumise ja negatiivsete heitkogustega eraldi kauplemise võimalust 
ELi ja ülemaailmsetel CO2-turgudel. Negatiivsete heitkogustega kauplemisest võib saada 
oluline kliimamuutuste vastase võitluse rahastamise allikas.
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(14) Olulise osa pikaajalisest üleilmsest 
reageerimisest kliimamuutustele 
moodustab kohanemine. Seepärast peaksid 
liikmesriigid ja liit suurendama oma 
kohanemis- ja vastupanuvõimet ning 
vähendama haavatavust kliimamuutuste 
suhtes, nagu on sätestatud Pariisi 
kokkuleppe artiklites 2 ja 7, ning 
maksimeerima kasu, mida saadakse 
koostoimest muude keskkonnaalaste 
poliitikameetmete ja õigusaktidega. 
Liikmesriigid peaksid vastu võtma 
ulatuslikud riiklikud kohanemisstrateegiad 
ja -kavad.

Or. en

Selgitus

Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 punktis b viidatakse kohanemisele seoses toiduainete 
tootmisega.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

nende majandusliku seisundiga, riigi 
oludega ja vajadusega saavutada pikas 
perspektiivis lähenemine, vajadust ausa ja 
sotsiaalselt õiglase ülemineku järele, 
millesse oleksid võrdselt kaasatud nii 
linna- kui maapiirkonnad ning nii linna- 
kui maakogukonnad, parimaid 
kättesaadavaid teaduslikke tõendeid, 
eelkõige IPCC järeldusi, vajadust võtta 
kliimamuutustega seotud riske arvesse 
investeerimis- ja planeerimisotsustes, 
kulutõhusust ja tehnoloogilist neutraalsust 
kasvuhoonegaaside heite vähendamisel ja 
nende sidumisel ning vastupanuvõime 
suurendamisel ning pikas perspektiivis 
keskkonnaeesmärkidele vastavuse 
suurendamist ja kõrgemate eesmärkide 
seadmist.

Or. en

Selgitus

Oluline on, et keskkonnahoidlik üleminek oleks õiglane ja kaasav nii sotsiaalselt kui ka 
territoriaalselt.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Komisjon peaks tagama 
usaldusväärse ja objektiivse hindamise, mis 
põhineks kõige ajakohasematel teaduslikel, 
tehnilistel ja sotsiaal-majanduslikel 
andmetel ning milles oleks arvesse võetud 
paljusid sõltumatuid eksperdiarvamusi, 
ning tuginema oma hinnangus asjakohasele 
teabele, sealhulgas liikmesriikide esitatud 
teabele ja aruannetele, Euroopa 
Keskkonnaameti aruannetele ja parimatele 
kättesaadavatele teaduslikele tõenditele, 
kaasa arvatud IPCC aruannetele. Võttes 
arvesse, et komisjon on kohustunud uurima 
võimalusi, kuidas avalik sektor saab 
kasutada ELi taksonoomiat Euroopa 

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

rohelise kokkuleppe kontekstis, peaks see 
hõlmama teavet nii liidu kui ka 
liikmesriikide keskkonnasäästlike 
investeeringute ning kolmandate osapoolte 
kliimatõhususe sertifitseerimiskavade, 
sealhulgas kliimatõhusa põllumajanduse 
ja toiduainete tootmise kavade kohta 
kooskõlas määrusega (EL) 2020/… 
[taksonoomiamäärus], kui selline teave 
muutub kättesaadavaks. Komisjon peaks 
kasutama Euroopa statistikat ja andmeid, 
kui need on olemas, ning hankima 
eksperdihinnanguid. Euroopa 
Keskkonnaamet peaks komisjoni vastavalt 
oma iga-aastasele tööprogrammile 
asjakohaselt abistama.

Or. en

Selgitus

ELis, sealhulgas põllumajanduses, tuleb edendada kliimatõhusat tootmist ja muuta see 
nähtavaks. Kolmanda isiku poolne sertifitseerimine pakuks sellele keerulisele probleemile 
pragmaatilise lahenduse ning selle eesmärk oleks tunnustada osalejate, sealhulgas 
põllumajandustootjate ja ühistute täiendavaid jõupingutusi süsinikdioksiidi heitkoguste 
vähendamiseks kestlikus toidutootmises. See tagaks, et kõik liikmesriigid järgivad samu 
standardeid.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Oluline on seada ambitsioonikamaid sihte kogu ELi jaoks. Seepärast on väga oluline, et 
kliimaneutraalsuse eesmärk seataks liidu kohta tervikuna ja iga liikmesriigi kohta eraldi.

Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
poliitika sidususe põhimõte, mille kohaselt 
artikli 3 lõikes 3 osutatud 
kliimaneutraalsuse saavutamise 
trajektoori kindlaksmääramise 
kaalutlused kehtivad kõigi Euroopa 
rohelises kokkuleppes sätestatud algatuste 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Asjakohased liidu institutsioonid 
võtavad liidu ja liikmesriigid riigi tasandil 
vajalikud meetmed, et võimaldada lõikes 1 
sätestatud kliimaneutraalsuse eesmärgi 
ühist ja riigi tasandil täitmist, võttes samal 
ajal arvesse vajadust loobuda järk-järgult 
fossiilkütuste kasutamisest ning 
liikmesriikide vahel õigluse ja solidaarsuse 
edendamise olulisust, samuti artikli 3 
lõikes 3 esitatud trajektoori 
kindlaksmääramise kaalutlusi.

Or. en

Selgitus

Artikli 3 lõikes 3 esitatud trajektoori kindlaksmääramise kaalutlusi tuleks nii liidu kui ka 
riiklikul tasandil vajalike meetmete võtmisel arvesse võtta, sealhulgas siis, kui määratakse 
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kindlaks heitkoguste vähendamise ja sidumise jaotus heitkogustega kauplemise süsteemi ja 
selleväliste poliitikavahendite vahel.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

2030. aasta eesmärgi suurendamine 55 %-ni on kooskõlas rohelist kokkulepet käsitlevas 
Euroopa Parlamendi 2020. aasta jaanuari resolutsioonis esitatud ambitsioonikama sihiga.

Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a. Komisjon hindab vajadust 
kehtestada vajaduse korral 2040. aastaks 
siduv vahe-eesmärk, esitab seadusandliku 
ettepaneku, milles sätestatakse väärtused, 
mis tuleb saavutada, ja mis tahes muud 
vajalikud meetmed.

Or. en
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Komisjon hindab 30. juuniks 2021, 
võttes arvesse artikli 3 lõikes 3 esitatud 
trajektoori kindlaksmääramise kaalutlusi 
ja arvestades artikli 4 lõiget 2a, kuidas 
tuleks liidu 2030. aasta eesmärki 
rakendavaid liidu õigusakte muuta nii, et 
kehtestada eesmärgid taastuvate 
ressursside kasutamise kohta ja et heidet 
oleks võrreldes 1990. aastaga võimalik 
vähendada 55 % ja saavutada artikli 2 
lõikes 1 sätestatud kliimaneutraalsuse 
eesmärk, ning kaalub vajalike meetmete 
võtmist, sealhulgas seadusandlike 
ettepanekute vastuvõtmist kooskõlas 
aluslepingutega.

Or. en

Selgitus

Artikli 3 lõikes 3 ja artikli 4 lõikes 2a esitatud trajektoori kindlaksmääramise kaalutlusi tuleks 
nii liidu kui ka riiklikul tasandil vajalike meetmete võtmisel arvesse võtta, sealhulgas siis, kui 
määratakse kindlaks heitkoguste vähendamise ja sidumise jaotus heitkogustega kauplemise 
süsteemi ja selleväliste poliitikavahendite vahel. On väga oluline, et komisjon keskenduks 
fossiilsete ressursside kasutamise järkjärgulisele loobumisele ja taastuvate ressursside 
järkjärgulisele suuremale kasutamisele.

Muudatusettepanek 15

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 

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

kuue kuu jooksul pärast igat Pariisi 
kokkuleppe artikli 14 alusel tehtud 
ülemaailmset kokkuvõtet.

Or. en

Selgitus

Komisjonile antud õigus määrata trajektoor kindlaks delegeeritud õigusaktidega läheb 
aluslepingu 290 artiklis sätestatust kaugemale. Selline delegeeritud õigusakt käsitleks 
määruse olemuslikke aspekte, ent selliste aspektide muutmiseks ei ole komisjonil õigust 
delegeeritud õigusakte vastu võtta. Asjakohane õigusakt on seadusandlik ettepanek.

Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) liidu majanduse konkurentsivõime; b) liidu majanduse konkurentsivõime 
ning konkurentsivõime majanduskasvu ja 
tööhõive tagamiseks;

Or. en

Selgitus

Käesolev määrus peab toetama liidu rohelise kokkuleppe uut majanduskasvu strateegiat.

Muudatusettepanek 17

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 ning 
biotoorainel põhineva ringmajanduse 
edendamine alternatiivina fossiilsele 
majandusele, et saavutada asendusmõju;

Or. en
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Selgitus

Selleks et saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsuse eesmärk, tuleb fossiilsele majandusele 
leida alternatiivid. Biotoorainel põhinev ringmajandus pakub taastuvaid materjale, mis 
võivad asendada fossiilset toorainet.

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

da) toiduga kindlustatus ja toidu 
taskukohasus;

Or. en

Selgitus

COVID-19 kriisi silmas pidades peaks komisjon trajektoori puhul arvesse võtma toiduga 
kindlustatuse ja toidu taskukohasuse aspekti.

Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) investeerimisvajadused- ja 
võimalused;

g) investeerimisvajadused ja -
võimalused, sealhulgas liidu 
poliitikavahenditest saadava 
eelarvetoetuse ulatus;

Or. en

Selgitus

Sellega rõhutatakse vajadust saada ELi poliitikavahenditest täiendavat toetust.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 3 – punkt h
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) vajadus tagada aus ja sotsiaalselt 
õiglane üleminek;

h) vajadus tagada aus ja sotsiaalselt 
õiglane üleminek ning territoriaalne 
sidusus linna- ja maapiirkondade vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 21

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ja) ÜRO kestliku arengu eesmärkide 
täitmine, liidu ja ülemaailmse toiduga 
kindlustatuse saavutamine, mis eeldab 
kliimamuutustega kohanemist, 
kliimamuutustele vastupanu võime 
edendamist ja vähese kasvuhoonegaaside 
heitega arengu soodustamist viisil, mis ei 
ohusta toidutootmist.

Or. en

Muudatusettepanek 22

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, millega kehtestatakse konkreetsed 
vähendamiseesmärgid ja mis hõlmavad 
põhjalikke riskijuhtimise raamistikke, ning 
tuginevad selles usaldusväärsetele kliima ja 
haavatavuse lähtetasemetele ja 
edusammude hindamistele.

Or. en

Muudatusettepanek 23

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

2a. Asjaomased liidu institutsioonid ja 
liikmesriigid tunnistavad põllumajanduse 
strateegilist tähtsust liidu ja ülemaailmse 
toiduga kindlustatuse jaoks ning et tegu 
on sektoriga, kus kliimamuutuste mõju on 
kõige tuntavam ja millel on 
kliimameetmete tõhustamise potentsiaal. 
Liit ja liikmesriigid hõlbustavad 
põllumajandustootjate kohanemist 
kliimamuutuste ebasoodsa mõjuga, 
edendavad kliimamuutustele vastupanu 
võimet ja vähese kasvuhoonegaaside 
heitega arengut viisil, mis ei ohusta 
toidutootmist.

Or. en

Selgitus

Põllumajandussektoris on kliimamuutuste mõju kõige tuntavam ning see on strateegilise 
tähtsusega ELi ja ülemaailmse toiduga kindlustatuse jaoks, mille kliimamuutuste mõju ohtu 
seab. Seepärast tuleks ELi kliimaseaduses tunnustada põllumajanduse strateegilist tähtsust 
ning luua asjaomaste ELi institutsioonide ja liikmesriikide jaoks raamistik, et hõlbustada 
kohanemist, vastupanuvõimet ja vähese kasvuhoonegaaside heitega arengut viisil, mis ei 
ohusta toidutootmist, kooskõlas Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 punktiga b.

Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2b. Asjaomased liidu institutsioonid ja 
liikmesriigid uurivad võimalust võtta 
kasutusele CO2-heite arvestuskavad 
(„süsinikku siduv põllumajandus“), et 
stimuleerida kliimamuutuste 
leevendamist, kliimamuutustega 
kohanemist ja innovatsiooni ning 
põllumajanduses ja loomakasvatuses CO2 
sidumist maakasutuses, pinnases ja 
biomassis. Komisjon esitab 30. juuniks 
2021 Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
hindamisaruande selliste kavade 
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kasutuselevõtu teostatavuse kohta. 
Or. en

Muudatusettepanek 25

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 ja riigi tasandil 
teinud, et saavutada artikli 2 lõikes 1 
sätestatud kliimaneutraalsuse eesmärk, mis 
on väljendatud artikli 3 lõikes 1 osutatud 
trajektooril;

Or. en

Muudatusettepanek 26

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 riigi tasandil 
teinud artiklis 4 osutatud kohanemiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 27

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; ning

c) Euroopa statistika ja andmed, 
sealhulgas andmed käesoleva määruse 
alusel võetud meetmete majandusliku, 
territoriaalse ja tööhõivealase mõju kohta 
ning andmed kliimamuutuste ebasoodsast 
mõjust tuleneva kahju kohta, kui need on 
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kättesaadavad, ning

Or. en

Selgitus

Komisjon peaks tuginema andmetele, milles kajastuvad kestlikkuse kõik kolm aspekti, st selle 
keskkonnaalane, sotsiaalne ja majanduslik mõõde.

Muudatusettepanek 28

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 ja kolmandate osapoolte 
kliimatõhususe sertifitseerimiskavade, 
sealhulgas juhul kui see on kättesaadav, 
määruse (EL) 2020/… 
[taksonoomiamäärus] kohaste 
investeeringute kohta.

Or. en

Selgitus

Vt artikli 7 lõike 2a (uus) kohta esitatud selgitust.

Muudatusettepanek 29

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Komisjon esitab 31. detsembriks 
2021 aruande meetmete kohta, millega 
kolmandate osapoolte 
sertifitseerimiskavade kaudu toetatakse 
kliimatõhusat põllumajandust ja 
toidutootmist. Ühtlasi on see aruanne 
komisjonile aluseks artiklites 5 ja 6 
viidatud hindamisel.

Or. en
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Selgitus

Kolmanda isiku poolne sertifitseerimine võimaldab kehtestada ELis ühtse kliimatõhusa 
tootmise standardi. Ühtsete standardite kehtestamisega premeeritakse neid 
põllumajandustootjad ja ühistud, kes suudavad toota vähemaga rohkem, piirates seega 
toodanguühiku CO2 jalajälge. Sellegipoolest tuleb tunnistada, et põllumajandussektori 
kasvuhoonegaaside heidet ei ole võimalik täielikult kõrvaldada.

Muudatusettepanek 30

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].

2. Artikli 3 lõikes 1 osutatud õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile seitsmeks aastaks alates ... 
[väljaannete talitus: palun lisage käesoleva 
määruse jõustumise kuupäev]. Komisjon 
esitab delegeeritud volituste kohta 
aruande hiljemalt üheksa kuud enne 
seitsmeaastase tähtaja möödumist. 
Volituste delegeerimist pikendatakse 
automaatselt samaks ajavahemikuks, 
välja arvatud juhul, kui Euroopa 
Parlament või nõukogu esitab selle suhtes 
vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga 
ajavahemiku lõppemist.

Or. en


