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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 
tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 
õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab 
kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse 
päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale 
viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus õiglase 
ülemineku mehhanismi raames loodava avaliku sektori laenurahastu kohta
(COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2020)0453),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 175 
kolmandat lõiku ja artikli 322 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa 
Parlamendile (C9-0153/2020),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee … arvamust,

– võttes arvesse Regioonide Komitee … arvamust,

– võttes arvesse kontrollikoja ... arvamust,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse kodukorra artikli 58 kohaseid eelarvekomisjoni ning majandus- ja 
rahanduskomisjoni ühisarutelusid,

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni, keskkonna-, 
rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni ning regionaalarengukomisjoni arvamusi,

– võttes arvesse eelarvekomisjoni ning majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A9-
0000/2020),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Komisjon võttis 11. detsembril 
2019 vastu teatise Euroopa rohelise 
kokkuleppe kohta,3 milles on esitatud 
Euroopa uus majanduskasvu poliitika 
tegevuskava ning ambitsioonikad 
eesmärgid kliimamuutustega võitlemiseks 
ja keskkonnakaitseks. Kooskõlas 
eesmärgiga saavutada 2050. aastaks ELi 
kliimaneutraalsus tõhusal ja õiglasel viisil 
tehti Euroopa rohelises kokkuleppes 
ettepanek õiglase ülemineku mehhanismi 
kohta, et näha ette vahendid 
kliimaprobleemidega toimetulemiseks, 
seejuures kedagi kõrvale jätmata. 
Kliimamuutuste ja keskkonnaseisundi 
halvenemise negatiivsed mõjud ohustavad 
enim just kõige haavatavamaid piirkondi ja 
inimesi. Samal ajal nõuab ülemineku 
juhtimine olulisi struktuurimuutusi.

(1) Komisjon võttis 11. detsembril 
2019 vastu teatise Euroopa rohelise 
kokkuleppe kohta,3 milles on esitatud 
Euroopa uus majanduskasvu poliitika 
tegevuskava ning ambitsioonikad 
eesmärgid kliimamuutustega võitlemiseks 
ja keskkonnakaitseks. Kooskõlas 
eesmärgiga saavutada liidu 2030. aasta 
energia- ja kliimaeesmärgid ning 2050. 
aastaks ELi kliimaneutraalsus tõhusal ja 
õiglasel viisil tehti Euroopa rohelises 
kokkuleppes ettepanek õiglase ülemineku 
mehhanismi kohta, et näha ette vahendid 
kliimaprobleemidega toimetulemiseks, 
seejuures kedagi kõrvale jätmata. 
Kliimamuutuste ja keskkonnaseisundi 
halvenemise negatiivsed mõjud ohustavad 
enim just kõige haavatavamaid piirkondi ja 
inimesi. Samal ajal nõuab ülemineku 
juhtimine olulisi struktuurimuutusi.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Tuleks ette näha avaliku sektori 
laenurahastu (edaspidi „rahastu“). See 
kujutab endast õiglase ülemineku 
mehhanismi kolmandat sammast, mis 
toetab avaliku sektori asutusi 
investeeringute tegemisel. Sellised 
investeeringud peaksid vastama 
arenguvajadustele, mis tulenevad 
komisjoni poolt vastu võetud õiglase 
ülemineku territoriaalsetes kavades 

(4) Tuleks ette näha avaliku sektori 
laenurahastu (edaspidi „rahastu“). See 
kujutab endast õiglase ülemineku 
mehhanismi kolmandat sammast, mis 
toetab avaliku sektori asutusi 
investeeringute tegemisel. Sellised 
investeeringud peaksid vastama 
arenguvajadustele, mis tulenevad 
komisjoni poolt heaks kiidetud õiglase 
ülemineku territoriaalsetes kavades 
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kirjeldatud üleminekuprobleemidest. 
Kavandatavad toetusmeetmed peaksid 
olema kooskõlas õiglase ülemineku 
mehhanismi kahe ülejäänud samba raames 
toetatavate meetmetega ja neid täiendama.

kirjeldatud üleminekuprobleemidest. 
Kavandatavad toetusmeetmed peaksid 
olema kooskõlas õiglase ülemineku 
mehhanismi kahe ülejäänud samba raames 
toetatavate meetmetega ja neid täiendama. 
Rahastust võivad abi saada sektorid ja 
piirkonnad, mida kliimamuutustega 
seotud üleminek eriti mõjutab, kuid mida 
esimene sammas konkreetselt ei hõlma.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Selleks et suurendada üleminekust 
mõjutatud territooriumide majanduslikku 
mitmekesisust, peaks laenurahastu 
hõlmama suurt hulka investeeringuid, 
tingimusel et need aitavad kaasa 
arenguvajaduste rahuldamisele üleminekul 
kliimaneutraalsele majandusele, nagu on 
kirjeldatud õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades. Toetatavad 
investeeringud võivad hõlmata energia- ja 
transporditaristut, kaugküttevõrke, 
keskkonnahoidlikku liikuvust, arukat 
jäätmekäitlust, puhast energiat ja 
energiatõhususe meetmeid, sealhulgas 
hoonete renoveerimist, ringmajandusele 
ülemineku toetamist, maapinna 
korrastamist ja saastest puhastamist ning 
töötajate täiendus- ja ümberõpet, koolitust 
ja sotsiaalset taristut, sealhulgas 
sotsiaaleluruume. Taristu arendamine võib 
hõlmata ka lahendusi, mis suurendavad 
selle vastupidavust katastroofidele. 
Eelkõige suurte üleminekuvajadustega 
territooriumide puhul tuleks eelistada 
terviklikku investeerimiskäsitlust. Samuti 
võiks toetada investeeringuid muudesse 
sektoritesse, kui need investeeringud on 
kooskõlas vastuvõetud õiglase ülemineku 

(5) Selleks et suurendada üleminekust 
mõjutatud territooriumide majanduslikku 
mitmekesisust, peaks laenurahastu 
hõlmama suurt hulka investeeringuid, 
tingimusel et need aitavad kaasa 
arenguvajaduste rahuldamisele üleminekul 
liidu 2030. aasta kliima- ja 
energiaeesmärkide saavutamisele ja liidus 
2050. aastaks kliimaneutraalsele 
majandusele, nagu on kirjeldatud õiglase 
ülemineku territoriaalsetes kavades. 
Toetatavad investeeringud võivad hõlmata 
puhast tehnoloogiat ja taristut, sealhulgas 
taastuvenergiat ja transpordi CO2 heite 
vähendamist, kaugküttevõrke, 
keskkonnahoidlikku ja säästvat liikuvust, 
investeeringuid teadus- ja 
innovatsioonitegevusse, sealhulgas 
ülikoolides ja avaliku sektori 
teadusasutustes, arenenud ja turukõlbliku 
tehnoloogia siirde soodustamist, 
investeeringuid digiteerimisse, 
digitaalsesse innovatsiooni ja digitaalsesse 
ühenduvusse, sealhulgas digi- ja 
täppispõllumajandusse, arukat 
jäätmekäitlust, puhast energiat ja 
energiatõhususe meetmeid, sealhulgas 
hoonete renoveerimist ja ümberehitamist, 
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territoriaalsete kavadega. Toetades 
investeeringuid, mis ei tooda piisavat tulu, 
on laenurahastu eesmärk anda avaliku 
sektori asutustele täiendavaid vahendeid, 
mis on vajalikud kliimamuutustega 
kohanemisest tulenevate sotsiaalsete, 
majanduslike ja keskkonnaalaste 
probleemide lahendamiseks. Rahastu 
raames suure positiivse keskkonnamõjuga 
toetuskõlblike investeeringute 
kindlakstegemiseks võib kasutada ELi 
keskkonnasäästliku majandustegevuse 
taksonoomiat.

ringmajandusele ülemineku toetamist, 
maapinna korrastamist ja saastest 
puhastamist, välja arvatud juhul, kui see 
kuulub keskkonnavastutuse alla vastavalt 
ELi toimimise lepingu artiklis 191 
osutatud „saastaja maksab“ põhimõttele, 
ning töötajate täiendus- ja ümberõpet, 
koolitust ja sotsiaalset taristut, sealhulgas 
sotsiaaleluruume. Taristu arendamine võib 
hõlmata ka lahendusi, mis suurendavad 
selle vastupidavust katastroofidele. 
Eelkõige suurte üleminekuvajadustega 
territooriumide puhul tuleks eelistada 
terviklikku investeerimiskäsitlust. Samuti 
võiks toetada investeeringuid muudesse 
sektoritesse, kui need investeeringud on 
kooskõlas vastuvõetud õiglase ülemineku 
territoriaalsete kavadega. Toetades 
investeeringuid, mis ei tooda piisavat tulu, 
on laenurahastu eesmärk anda avaliku 
sektori asutustele täiendavaid vahendeid, 
mis on vajalikud kliimamuutustega 
kohanemisest tulenevate sotsiaalsete, 
majanduslike ja keskkonnaalaste 
probleemide lahendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Tööprogrammis ja konkursikutses 
tuleks sätestada toetuskõlblikkuse 
eritingimused ja toetuse andmise 
kriteeriumid. Nende toetuskõlblikkuse 
tingimuste ja toetuse andmise 
kriteeriumide puhul tuleks arvesse võtta 
projekti asjakohasust õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades kirjeldatud 
arenguvajaduste kontekstis, üldist 
eesmärki edendada piirkondlikku ja 
territoriaalset lähenemist ning toetuse 
olulisust projektide elujõulisuse tagamisel. 

(14) Tööprogrammis ja konkursikutses 
tuleks sätestada toetuskõlblikkuse 
eritingimused ja toetuse andmise 
kriteeriumid juhuks, kui nõudlus ületab 
riiklike eraldiste raames eraldatavaid 
rahalisi vahendeid. Nende 
toetuskõlblikkuse tingimuste ja 
prioriseerimiskriteeriumide puhul tuleks 
arvesse võtta asjakohaseid kriteeriume, 
mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EL).../... [määrus, 
millega luuakse raamistik jätkusuutlike 
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Käesoleva määrusega kehtestatud liidu 
toetus tuleks seega teha kättesaadavaks 
ainult neile liikmesriikidele, kellel on 
vähemalt üks õiglase ülemineku 
territoriaalne kava. Tööprogrammis ja 
konkursikutsetes võetakse arvesse ka 
liikmesriikide esitatud õiglase ülemineku 
territoriaalseid kavasid, et tagada 
mehhanismi eri sammaste ülene sidusus ja 
järjepidevus.

investeeringute hõlbustamiseks], projekti 
võimet täita õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades kirjeldatud 
eesmärke ja arenguvajadusi, panust 
kliimamuutustega seotud üleminekusse, 
üldist eesmärki edendada piirkondlikku ja 
territoriaalset lähenemist ning toetuse 
olulisust projektide elujõulisuse tagamisel. 
Käesoleva määrusega kehtestatud liidu 
toetus tuleks seega teha kättesaadavaks 
ainult neile liikmesriikidele, kellel on 
vähemalt üks õiglase ülemineku 
territoriaalne kava. Tööprogrammis ja 
konkursikutsetes võetakse arvesse ka 
liikmesriikide esitatud õiglase ülemineku 
territoriaalseid kavasid, et tagada 
mehhanismi eri sammaste ülene sidusus ja 
järjepidevus.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Selleks et täiendada ja muuta 
käesoleva määruse teatavaid 
mitteolemuslikke osi, tuleks komisjonile 
anda õigus võtta vastu Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 290 kohaseid 
õigusakte seoses teatavate 
rakendusülesannete delegeerimisega 
rakendusasutustele ja käesoleva määruse 
II lisas sisalduvate võtmetähtsusega 
tulemuslikkuse põhinäitajaid puudutavate 
elementide muutmisega. On eriti oluline, 
et komisjon viiks oma ettevalmistava töö 
käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, 
sealhulgas ekspertide tasandil, ja et need 
konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 
13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 

(20) Selleks et täiendada ja muuta 
käesoleva määruse teatavaid 
mitteolemuslikke osi, tuleks komisjonile 
anda õigus võtta vastu Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 290 kohaseid 
õigusakte, milles sätestatakse iga 
liikmesriigi osa olemasolevatest 
vahenditest, kehtestatakse finantsmääruse 
artikli 110 kohased tööprogrammid, 
sätestatakse üksikasjalikud 
toetuskõlblikkuse tingimused ja 
valikumenetlused muude 
rahastamispartnerite kui EIP valimiseks 
ning muudetakse käesoleva määruse II 
lisas sisalduvaid võtmetähtsusega 
tulemuslikkuse põhinäitajaid puudutavaid 
elemente. On eriti oluline, et komisjon 
viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
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delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises 
võrdne osalemine, saavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu kõik dokumendid 
liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning 
nende ekspertidel on pidev juurdepääs 
komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, 
millel arutatakse delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamist. 

ekspertide tasandil, ja et need 
konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 
13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises 
võrdne osalemine, saavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu kõik dokumendid 
liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning 
nende ekspertidel on pidev juurdepääs 
komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, 
millel arutatakse delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamist. 

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega nähakse ette avaliku 
sektori laenurahastu (edaspidi „rahastu“), 
et toetada avaliku sektori asutusi, 
kombineerides liidu eelarvest antavaid 
toetusi rahastamispartnerite antud 
laenudega, ning sätestatakse rahastu 
eesmärgid. Määruses nähakse ette eeskirjad 
rahastu raames antava liidu toetuse 
toetuskomponendi kohta, mis hõlmab 
eelkõige selle 2021.–2027. aasta eelarvet, 
liidu toetuse vorme ja toetuskõlblikkust 
käsitlevad sätted.

Käesoleva määrusega nähakse ette avaliku 
sektori laenurahastu (edaspidi „rahastu“), 
et toetada avaliku sektori asutusi, 
kombineerides liidu eelarvest antavaid 
toetusi rahastamispartnerite poolt nende 
eeskirjade, laenupoliitika ja 
laenuandmismenetluste kohaselt antavate 
laenudega, ning sätestatakse rahastu 
eesmärgid. Määruses nähakse ette eeskirjad 
rahastu raames antava liidu toetuse 
toetuskomponendi kohta, mis hõlmab 
eelkõige selle 2021.–2027. aasta eelarvet, 
liidu toetuse vorme ja toetuskõlblikkust 
käsitlevad sätted.

Or. en
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahastust toetatakse liidu territooriume, 
mis seisavad silmitsi tõsiste sotsiaalsete, 
keskkonnaalaste ja majanduslike 
probleemidega, mis on seotud 2050. 
aastaks liidu kliimaneutraalsele 
majandusele ülemineku protsessiga.

Rahastust toetatakse liidu territooriume, 
mis seisavad silmitsi tõsiste sotsiaalsete, 
keskkonnaalaste ja majanduslike 
probleemidega, mis on seotud liidu 2030. 
aasta kliima- ja energiaeesmärkidele ning 
2050. aastaks liidu kliimaneutraalsele 
majandusele ülemineku protsessiga.

Or. en

Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. „õiglase ülemineku territoriaalne 
kava“ – määruse [õiglase ülemineku fondi 
määrus] artikli 7 kohaselt koostatud ja 
komisjoni poolt heaks kiidetud kava;

5. „õiglase ülemineku territoriaalne 
kava“ – määruse [õiglase ülemineku fondi 
määrus] artikli 7 kohaselt liikmesriikide 
poolt koos asjaomaste territooriumide 
kohalike ja piirkondlike omavalitsustega 
koostatud ja komisjoni poolt heaks kiidetud 
kava;

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6a. „täiendavus“ – toetus projektidele, 
mis ei tooda piisavat omatulu ja mida ei 
rahastataks ilma liidu eelarvest antava 
toetuseta ning mis aitavad kaasa artiklis 3 
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sätestatud üldeesmärkide saavutamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Rahastu üldeesmärk on lahendada 
kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekust põhjustatud tõsiseid sotsiaal-
majanduslikke probleeme, et toetada neid 
liidu territooriume, mis on kindlaks 
määratud õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades, mille 
liikmesriigid on koostanud kooskõlas 
määruse [õiglase ülemineku fondi määrus] 
artikliga 7.

1. Rahastu üldeesmärk on lahendada 
kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekust põhjustatud tõsiseid sotsiaal-
majanduslikke probleeme, et toetada neid 
liidu territooriume, mis on kindlaks 
määratud õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades, mille 
liikmesriigid on koostanud kooskõlas 
määruse [õiglase ülemineku fondi määrus] 
artikliga 7, ning aidata kaasa ELi 
poliitikaeesmärkide saavutamisele, 
eelkõige liidu 2030. aasta kliima- ja 
energiaeesmärkide saavutamisele ning 
liidus 2050. aastaks kliimaneutraalsele 
majandusele üleminekule kooskõlas 
Pariisi kokkuleppe eesmärkidega ja 
reageerides vajadusele suurendada 
konkurentsivõimet.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks liidu eelarves 
ajavahemikuks 2021-2027 eraldatud 
lisavahendite kasutamist, rahastatakse 
käesoleva rahastu raames antavat toetust 
järgmistest allikatest:

1. Ilma et see piiraks liidu eelarves 
ajavahemikuks 2021–2027 eraldatud 
lisavahendite kasutamist, rahastatakse 
käesoleva rahastu raames antavat 
toetuskomponenti ja nõustamistoetust 
järgmistest allikatest:
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Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab rakendusaktiga 
vastu otsuse, milles sätestatakse määruse 
[õiglase ülemineku fondi määrus] I lisas 
sätestatud metoodika kohaldamisest 
tulenevad eraldised iga liikmesriigi kohta 
protsentidena olemasolevatest 
koguvahenditest.

4. Komisjon võtab kooskõlas artikliga 
17 vastu delegeeritud õigusakti, milles 
sätestatakse määruse [õiglase ülemineku 
fondi määrus] I lisas sätestatud metoodika 
kohaldamisest tulenevad eraldised iga 
liikmesriigi kohta protsentidena 
olemasolevatest koguvahenditest.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) projektidel on märgatav mõju 
kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekust põhjustatud tõsiste 
sotsiaalsete, majanduslike või 
keskkonnaalaste probleemide 
lahendamisele ning neist saavad kasu 
õiglase ülemineku territoriaalses kavas 
kindlaksmääratud territooriumid, isegi kui 
kõnealuseid projekte kõnealustel 
territooriumidel ei rakendata;

(a) projektidel on märgatav mõju liidu 
2030. aasta kliima- ja 
energiaeesmärkidele ning liidus 2050. 
aastaks kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekust põhjustatud tõsiste 
sotsiaalsete, majanduslike või 
keskkonnaalaste probleemide 
lahendamisele ning need aitavad kaasa 
õiglase ülemineku territoriaalses kavas 
kindlaksmääratud territooriumide 
eesmärkide ja vajaduste saavutamisele, 
isegi kui kõnealuseid projekte kõnealustel 
territooriumidel ei rakendata;

Or. en
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Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina esimese lõigu punktist b võivad 
rahastust liidu toetust saavad projektid 
saada nõustamise ja tehnilise abiga 
seotud toetust nende ettevalmistamiseks, 
arendamiseks ja rakendamiseks ka 
muudest liidu programmidest.

Or. en

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahastust ei toetata määruse (EL).../... 
[õiglase ülemineku fondi määrus] artikli 
[5] alusel välja jäetud tegevusi.

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahastut rakendatakse finantsmääruse 
artikliga 110 kehtestatud tööprogrammide 
kaudu. Tööprogrammides määratakse 
käesoleva määruse artikli 4 lõike 1 ja 
artikli 6 lõike 2 alusel iga liikmesriigi 
kohta kindlaks riiklikud ressursieraldised, 
sealhulgas mis tahes lisavahendid.

Komisjon võtab kooskõlas artikliga 17 
vastu delegeeritud õigusaktid, et 
kehtestada tööprogrammid kooskõlas 
finantsmääruse artikliga 110. 
Tööprogrammides määratakse kindlaks 
valikukriteeriumid ja -tingimused ning 
juhul, kui nõudlus ületab riiklike eraldiste 
raames eraldatavaid rahalisi vahendeid, 
projektide prioriseerimise kriteeriumid ja 
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tingimused, võttes arvesse määruses 
(EL).../... [määrus, millega luuakse 
raamistik jätkusuutlike investeeringute 
hõlbustamiseks] sätestatud asjakohaseid 
kriteeriume, projekti võimet täita õiglase 
ülemineku territoriaalsetes kavades 
kindlaks määratud eesmärke ja vajadusi, 
panust kliimamuutustega seotud 
üleminekusse, üldist eesmärki edendada 
piirkondlikku ja territoriaalset lähenemist 
ning toetuse panust projektide 
elujõulisusse.
Tööprogrammides määratakse käesoleva 
määruse artikli 4 lõike 1 ja artikli 6 lõike 2 
alusel iga liikmesriigi kohta kindlaks 
riiklikud ressursieraldised, sealhulgas mis 
tahes lisavahendid.

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13a
Muude rahastamispartnerite kui EIP 

valimine
Komisjon võtab kooskõlas käesoleva 
määruse artikliga 17 vastu delegeeritud 
õigusaktid, et sätestada üksikasjalikud 
toetuskõlblikkuse tingimused ja 
valikumenetlused muude 
rahastamispartnerite kui EIP valimiseks.
Muude rahastamispartnerite kui EIP 
toetuskõlblikkuse tingimused kajastavad 
rahastu eesmärke.
Eelkõige võtab komisjon 
rahastamispartnerite valimisel arvesse 
nende suutlikkust
(a) maksimeerida ELi tagatise mõju 
omavahendite kaudu;
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(b) tagada rahastu asjakohane 
geograafiline mitmekesisus ja võimaldada 
väiksemate projektide rahastamist;
(c) täielikult rakendada 
finantsmääruse artikli 155 lõigete 2 ja 3 
nõudeid seoses maksustamise vältimise, 
maksupettuse, maksudest 
kõrvalehoidumise, rahapesu, terrorismi 
rahastamise ja koostööd mittetegevate 
jurisdiktsioonidega;
(d) tagada läbipaistvus ja üldsuse 
juurdepääs iga projekti käsitlevale 
teabele;
(e) tagada oma laenupoliitika 
kooskõla liidu 2030. aasta kliima- ja 
energiaeesmärkidega ning eesmärgiga 
minna liidus 2050. aastaks üle 
kliimaneutraalsele majandusele;
(f) integreerida keskkonna-, kliima-, 
sotsiaal- ja juhtimistegurite analüüsi 
projektide valikusse ja hindamisse.
Komisjon avaldab valiku tulemused.

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tulemusaruannete süsteem peab 
tagama, et andmeid lõikes 1 osutatud 
põhinäitajate kohta kogutakse tõhusalt, 
tulemuslikult ja õigeaegselt. Toetusesaajad 
esitavad koos rahastamispartneritega 
komisjonile andmed nende näitajate kohta.

2. Tulemusaruannete süsteem peab 
tagama, et andmeid lõikes 1 osutatud 
põhinäitajate kohta kogutakse tõhusalt, 
tulemuslikult ja õigeaegselt. Toetusesaajad 
ja rahastamispartnerid esitavad 
komisjonile andmed nende näitajate kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Komisjon esitab igal aastal 
aruande rahastu rakendamise kohta 
vastavalt finantsmääruse artiklile 250. 
Aruandes esitatakse teave rahastu 
tulemuste ja mõju kohta seoses selle 
eesmärkide ja tulemusnäitajatega, 
eelkõige rahastu panuse kohta 
üleminekuga seotud vajaduste 
rahuldamisse ja ELi 
keskkonnaeesmärkide saavutamisse. 
Selleks esitavad rahastamispartnerid ja 
toetusesaajad igal aastal kogu vajaliku 
teabe ja andmed.

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Rahastu vahehindamine viiakse läbi 
30. juuniks 2025, kui rahastu rakendamise 
kohta on eeldatavasti piisavalt teavet. 
Hindamine näitab eelkõige, kuidas rahastu 
raames antav liidu toetus on aidanud kaasa 
õiglase ülemineku territoriaalseid kavasid 
rakendavate territooriumide vajaduste 
rahuldamisele.

2. Rahastu vahehindamine viiakse läbi 
30. juuniks 2025, kui rahastu rakendamise 
kohta on eeldatavasti piisavalt teavet. 
Hindamine näitab eelkõige, kuidas rahastu 
raames antav liidu toetus on aidanud kaasa 
õiglase ülemineku territoriaalseid kavasid 
rakendavate territooriumide vajaduste 
rahuldamisele, eelkõige seoses 
täiendavusega. 

Or. en
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hindamise käigus analüüsitakse ka seda, 
kuidas rahastu raames antud liidu toetus 
on aidanud saavutada ELi kestliku 
arengu poliitika eesmärke, eelkõige liidu 
2030. aasta kliima- ja energiaeesmärke 
ning eesmärki minna liidus 2050. aastaks 
üle kliimaneutraalsele majandusele. 

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Rakendusperioodi lõpus ja hiljemalt 
31. detsembriks 2031 koostatakse lõplik 
hindamisaruanne rahastu tulemuste ja 
pikaajalise mõju kohta.

3. Rakendusperioodi lõpus ja hiljemalt 
31. detsembriks 2031 esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
sõltumatu lõpliku hindamisaruande 
rahastu tulemuste ja pikaajalise mõju 
kohta. Rahastamispartnerid ja 
toetusesaajad esitavad komisjonile kõik 
hindamise läbiviimiseks vajalikud 
dokumendid ja teabe.

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Auditid liidu rahalise toetuse 
kasutamise kohta, mille on teinud isikud 

1. Auditid liidu rahalise toetuse 
kasutamise kohta viib läbi kontrollikoda 
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või üksused, sealhulgas muud kui need, kes 
on saanud selleks volitused liidu 
institutsioonidelt või asutustelt, on aluseks 
finantsmääruse artikli 127 kohasele 
üldisele kindlusele.

kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 
287. Kontrollikoda esitab [...] aastat 
pärast käesoleva määruse jõustumist 
eriaruande rahastu rakendamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Rahastamispartnerid esitavad 
komisjonile ja määratud audiitoritele kõik 
olemasolevad dokumendid, mida need 
asutused oma kohustuste täitmiseks 
vajavad.

2. Rahastamispartnerid kooskõlas 
kohaldatavate lepinguliste kokkulepetega 
ja toetusesaajad esitavad komisjonile ja 
kontrollikojale kõik olemasolevad 
dokumendid ja teabe, mida need asutused 
oma kohustuste täitmiseks vajavad.

Or. en

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklis 14 osutatud õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile kuni 31. detsembrini 2028. 

2. Artikli 6 lõikes 4 ning artiklites 13, 
13a ja 14 osutatud õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 
kuni 31. detsembrini 2028. 

Or. en
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Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament ja nõukogu 
võivad artiklis 14 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.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu 
võivad artikli 6 lõikes 4 ning artiklites 13, 
13a ja 14 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.

Or. en

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Rahastamispartnerid 
avalikustavad iga rahastatud projekti 
kohta kogu asjakohase teabe ja teevad 
selle teabe avalikult kättesaadavaks oma 
veebisaidil.

Or. en

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toetusesaajad ja 
rahastamispartnerid tagavad rahastu raames 

1. Toetusesaajad ja 
rahastamispartnerid tagavad nii palju kui 
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antava liidu toetuse nähtavuse, eelkõige 
projektide ja nende tulemuste 
tutvustamisel, andes sihipärast teavet eri 
sihtrühmadele, sealhulgas meediale ja 
üldsusele.

võimalik ning kooskõlas oma eeskirjade, 
poliitika ja menetlustega rahastu raames 
antava liidu toetuse nähtavuse, eelkõige 
projektide ja nende tulemuste 
tutvustamisel, andes sihipärast teavet eri 
sihtrühmadele, sealhulgas meediale ja 
üldsusele.

Or. en

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Komisjon esitab käesoleva rahastu 
raames valitud projektide kohta esitatud 
arvamused Euroopa Parlamendile 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
komisjoni suhete raamkokkuleppe II 
lisaga.

Or. en
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SELETUSKIRI

Käesoleva ettepaneku kohane avaliku sektori laenurahastu on õiglase ülemineku mehhanismi 
kolmas sammas. Rahastu toetab avaliku sektori investeeringuid soodustingimustel antavate 
laenude kaudu, toetades territooriume, mida kliimamuutus kõige enam mõjutab, lähtudes 
õiglase ülemineku territoriaalsetest kavadest.
Sellest laenurahastust antakse toetust ja laenu. ELi eelarvest sihtotstarbelistest tuludest ja 
eelarvevahenditest rahastatav toetus vähendab toetusesaajate finantskoormust, mis on seotud 
rahastamispartneri antud laenu tagasimaksmisega. Kuigi 1,525 miljardi euro suurust 
toetusvahendit kavatsetakse rakendada koos Euroopa Investeerimispangaga (EIP), kelle panus 
rahastamispartnerina on 10 miljardit eurot, on ka ette nähtud võimalus teha koostööd teiste 
rahastamispartneritega, et leida aja jooksul muid koostööviise, eelkõige liidu vahendite 
võimaliku suurenemise korral tulevikus või juhul, kui tekivad konkreetsed rakendamisega 
seotud probleemid. 

Avaliku sektori laenurahastu eesmärk on mobiliseerida 2021–2027. aastal 1,525 miljardi euro 
suuruse liidu toetuse ja 10 miljardi euro suuruse laenuga EIP omavahenditest avaliku sektori 
investeeringuid 25–30 miljardit euro ulatuses. 

Laenurahastust toetatakse avaliku sektori asutusi ja rahastatakse erinevaid investeeringuid 
tingimusel, et need investeeringud aitavad rahuldada kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekuga kaasnevatest probleemidest tulenevaid arenguvajadusi, nagu on ette nähtud 
õiglase ülemineku territoriaalsetes kavades.

Kaasraportöörid väljendavad selle ettepaneku üle üldiselt heameelt. Selles etapis keskenduvad 
nad oma muudatusettepanekutes järgmistele teemadele:

 suurema tähelepanu pööramine neile sektoritele ja territooriumidele, mida üleminek 
ELi 2030. aasta kliima- ja energiaeesmärkidele ning 2050. aastaks liidu 
kliimaneutraalsele majandusele eriti palju mõjutab, kuid millele esimese samba 
raames konkreetselt ei keskenduta;

 toetust saavate investeeringute laiendamine puhtale tehnoloogiale ja taristule, 
sealhulgas taastuvenergiale ja transpordi CO2 heite vähendamisele, 
keskkonnahoidlikule ja säästvale liikuvusele, investeeringutele teadus- ja 
innovatsioonitegevusse, arenenud ja turukõlbliku tehnoloogia siirdele ning 
investeeringutele digiteerimisse;

 rahastu reguleerimisalast jäetakse välja õiglase ülemineku fondi määruse alusel välja 
jäetud sektorid;

 täiendavuse ja seega kavandatud finantsvõimenduse selgemaks muutmine, nähes 
samal ajal ette erandi nõustamise ja tehnilise abiga seotud toetusele toetuskõlblike 
projektide ettevalmistamiseks, arendamiseks ja rakendamiseks, et neid saaks rahastada 
muudest liidu programmidest;

 alt-üles lähenemisviisi tugevdamine, rõhutades asjaomaste territooriumide kohalike ja 
piirkondlike omavalitsuste osalemist õiglase ülemineku territoriaalse kava 
ettevalmistamisel;

 projektide valiku- ja prioriseerimiskriteeriumide täpsustamine juhul, kui nõudlus 
ületab riiklike eraldiste raames eraldatavaid rahalisi vahendeid, tunnistades samas 
käesoleva ettepaneku alt-üles ja nõudlusest lähtuvat olemust, mis hõlmab panust 
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kliimamuutustega seotud üleminekusse, asjakohaseid kriteeriume, mis on kehtestatud 
[määrusega, millega luuakse raamistik jätkusuutlike investeeringute hõlbustamiseks], 
projekti võimet täita õiglase ülemineku territoriaalsetes kavades kindlaks määratud 
eesmärke ja arenguvajadusi, üldist eesmärki edendada piirkondlikku ja territoriaalset 
lähenemist ning toetuse panust projektide elujõulisusse; 

 muude rahastamispartnerite kui EIP valimise kriteeriumide selgitamine, võttes arvesse 
rahastu eesmärke;

 läbipaistvuse ning piisavate järelevalve- ja korrigeerimisvõimaluste tagamine 
parlamendile rahastu rakendamise ajal ja pärast seda, määrates kindlaks eesmärgid ja 
määratledes kriteeriumid, aruandlus- ja avalikustamisnõuded, hindamised ja auditid 
ning kindlustades parlamendi rolli delegeeritud õigusaktidega.

Kaasraportöörid peavad käesolevat raporti projekti parlamendi kindla seisukoha ja volituste 
väljatöötamise lähtepunktiks, et pidada nõukoguga edukaid läbirääkimisi lõpliku alusakti üle. 
Nad esitavad käesoleva raporti projekti kompromissina, et tagada samal ajal paindlikkus 
rahastu ja aruandlusstandardite rakendamisel koos täiendavate suunistega, mis aitavad luua 
õiglase ülemineku mehhanismi kolmanda samba alla kuuluvate projektide alt-üles suunatud 
esitamise. 


