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MUUDATUSETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil võtta arvesse 
järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Liidu ühtekuuluvuspoliitikat 
aastateks 2021–2027 reguleeriv 
õigusraamistik aitab järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku raames täita liidu 
kohustust rakendada Pariisi 
kliimakokkulepet ja ÜRO kestliku arengu 
eesmärke, keskendades liidu rahastamise 
keskkonnasõbralikele eesmärkidele. 
Käesoleva määrusega rakendatakse ühte 
prioriteetidest, mis on sätestatud teatises 
Euroopa rohelise kokkuleppe kohta 
(edaspidi „Euroopa roheline kokkulepe“),11 
ja mis on osa kestliku Euroopa 
investeerimiskavast,12 millega nähakse ette 
sihtotstarbeline rahastamine õiglase 
ülemineku mehhanismi alusel 
ühtekuuluvuspoliitika raames, et tegeleda 
majanduslike ja sotsiaalsete kuludega, mis 
tulenevad üleminekust kliimaneutraalsele 
ringmajandusele, kus ülejäävaid 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
kompenseeritakse samaväärse 
absorptsiooniga.

(1) Liidu ühtekuuluvuspoliitikat 
aastateks 2021–2027 reguleeriv 
õigusraamistik aitab järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku raames täita liidu 
kohustust rakendada Pariisi 
kliimakokkulepet, et hoida üleilmne 
temperatuuri tõus alla 1,5 °C (võrreldes 
industriaalühiskonna eelse tasemega), 
Euroopa sotsiaalõiguste sammast ja ÜRO 
kestliku arengu eesmärke, keskendades 
liidu rahastamise keskkonnasõbralikele ja 
sotsiaalsetele eesmärkidele. Käesoleva 
määrusega rakendatakse ühte 
prioriteetidest, mis on sätestatud teatises 
Euroopa rohelise kokkuleppe kohta 
(edaspidi „Euroopa roheline kokkulepe“)11, 
ja mis on osa kestliku Euroopa 
investeerimiskavast,12 millega nähakse ette 
sihtotstarbeline rahastamine õiglase 
ülemineku mehhanismi alusel 
ühtekuuluvuspoliitika raames, et tegeleda 
majanduslike ja sotsiaalsete energia 
kestlikkuse, energiajulgeoleku, energia 
taskukohasuse ning piirkondlike 
probleemide ja võimalustega, mis 
tulenevad üleminekust kestlikule, 
kliimaneutraalsele, kliimamuutustele 
vastupanuvõimelisele, ressursitõhusale ja 
täielikule ringmajandusele hiljemalt 2050. 
aastaks, kus kasvuhoonegaaside 
netoheidet ei ole ja kus püütakse ära 
hoida kahjulikku mõju inimeste tervisele 
ja keskkonnale, mis on muu hulgas 
seotud bioloogilise mitmekesisuse ja 
ökosüsteemide hävimise, ressursside 
ületarbimise, keemilise saaste ja 
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jäätmetega.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Üleminek kliimaneutraalsele 
ringmajandusele on üks liidu olulisemaid 
poliitikaeesmärke. Euroopa Ülemkogu 
kinnitas 12. detsembril 2019 eesmärgi 
saavutada kooskõlas Pariisi 
kliimakokkuleppe eesmärkidega 2050. 
aastaks kliimaneutraalne liit. Kuigi 
kliimamuutuste ja keskkonnaseisundi 
halvenemise vastu võitlemine on pikas 
perspektiivis kõigile kasulik ning pakub 
keskpikas perspektiivis kõigile võimalusi 
ja väljakutseid, ei alusta kõik piirkonnad ja 
liikmesriigid üleminekut samast punktist 
või neil ei ole sama reageerimissuutlikkust. 
Mõned on teistest edasijõudnumad, samas 
kui üleminekul on laiem sotsiaalne ja 
majanduslik mõju nendele piirkondadele, 
mis sõltuvad suurel määral fossiilkütustest 
– eriti söest, pruunsöest, turbast ja 
põlevkivist – või suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega tööstusharudest. Selline 
olukord ei tekita mitte ainult riski, et 
üleminek kliimaneutraalsusele toimub 
liidus eri kiirusel, vaid tekitab ka 
piirkondadevaheliste erinevuste 
suurenemise ohu, mis kahjustab sotsiaalse, 
majandusliku ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse eesmärke.

(2) Üleminek kestlikule, 
kliimaneutraalsele, kliimamuutuste suhtes 
vastupanuvõimelisele, ressursitõhusale ja 
täielikule ringmajandusele hiljemalt 2050. 
aastaks on üks liidu olulisemaid 
poliitikaeesmärke ning see vajab uusi 
mahukaid investeeringuid, eelkõige 
uutesse ja innovaatilistesse 
tehnoloogiatesse. Euroopa Ülemkogu 
kinnitas 12. detsembril 2019 uue rohelise 
kokkuleppe ja eesmärgi saavutada 
kooskõlas Pariisi kliimakokkuleppe 
eesmärkidega 2050. aastaks 
kliimaneutraalne liit. Parlament rõhutas 
17. aprillil 2020, et COVID-19 pandeemia 
ja viirusepuhangu tagajärgede vastase 
võitluse poliitika peaks samuti lähtuma 
kliimaneutraalsuse eesmärgist ning et 
Euroopa majanduse taastamine ja uuesti 
ülesehitamine peaks põhinema Euroopa 
rohelise kokkuleppe strateegial. Kuigi 
kliimamuutuste ja keskkonnaseisundi 
halvenemise vastu võitlemine on pikas 
perspektiivis kõigile kasulik ning pakub 
keskpikas perspektiivis kõigile võimalusi 
ja väljakutseid, ei alusta kõik piirkonnad ja 
liikmesriigid üleminekut samast punktist 
või neil ei ole sama reageerimissuutlikkust. 
Mõned on teistest edasijõudnumad, samas 
kui üleminekul on laiem sotsiaalne ja 
majanduslik mõju nendele piirkondadele, 
mis sõltuvad praegu suurel määral 
fossiilkütustest või suure 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
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tööstusharudest või sellisest tööstusest, 
mis toodab kliimaneutraalsuse 
eesmärgiga sobimatuid tooteid. Selline 
olukord ei pruugi ohustada ainult liidu 
üleminekut kliimaneutraalsusele, vaid võib 
suurendada ka piirkondadevahelisi 
erinevusi, mis kahjustab sotsiaalse, 
majandusliku ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse eesmärke. Liikmesriikidele 
tuleks anda vajalikud vahendid, et 
saavutada liidu CO2-neutraalsuse 
eesmärgid ja vältida piirkondade kõrvale 
jäämist.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Edu saavutamiseks peab üleminek 
olema kõigi jaoks õiglane ja sotsiaalselt 
vastuvõetav. Seetõttu peavad nii liit kui ka 
liikmesriigid võtma algusest peale arvesse 
ülemineku majanduslikku ja sotsiaalset 
mõju ning kasutama kõiki võimalikke 
vahendeid kahjulike tagajärgede 
leevendamiseks. Liidu eelarvel on selles 
oluline roll.

(3) Edu saavutamiseks peab üleminek 
olema õiglane ja sotsiaalselt kaasav ning 
aitama kaasa inimväärsete ja kvaliteetsete 
töökohtade loomisele, vaesuse 
kaotamisele ja liidu säästvale arengule, 
võideldes samal ajal töötuse, sotsiaalse 
tõrjutuse ja majanduslanguse vastu kõige 
enam ohustatud piirkondades ning võttes 
arvesse energia kestlikkuse, 
energiajulgeoleku ja taskukohasusega 
seotud probleeme. Seetõttu peavad nii liit 
kui ka liikmesriigid võtma algusest peale 
arvesse ülemineku majanduslikku, 
keskkonnaalast, sotsiaalset ja 
piirkondlikku mõju ning kasutama kõiki 
võimalikke vahendeid vajalike 
struktuurimuutuste soodustamiseks ning 
töötajaid ja üleminekust eriti mõjutatud 
muid sidusrühmi puudutavate kahjulike 
tagajärgede leevendamiseks. Liidu eelarvel 
peaks olema selles oluline osatähtsus.



PE650.729v03-00 6/49 AD\1208064ET.docx

ET

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3a) 2030. aastaks peaks üleminek 
looma liidus lisaks juba prognoositud 12 
miljonile uuele töökohale veel 1,2 miljonit 
töökohta. Komisjoni hinnangul1a on 
söekaevanduspiirkondades, kus üle 200 
000 töökoha on otseselt seotud 
söetootmisega, võimalik 2030. aastaks 
luua puhta energia tehnoloogiate 
kasutuselevõtu abil kuni 315 000 töökohta 
ja 2050. aastaks üle 460 000 töökoha. 
Ainuüksi söetööstuspiirkonnad suudavad 
võtta puhta energia tehnoloogiat 
kasutusele mahus, mis moodustab CO2-
neutraalsuse ambitsioonikate eesmärkide 
saavutamiseks kavandatust 60 %. Lisaks 
on puhta energia projektide arendamine 
söepiirkondades kasulik sellepärast, et 
olemas on taristu ja maa, elektroonikat ja 
mehaanikat tundvad juba koolitatud 
töötajad, kes on eriti sobivad 
taastuvenergia sektoris uuesti tööle 
asumiseks, ning tööstuspärand.
__________________
1a Euroopa Komisjoni Teadusuuringute 
Ühiskeskuse aruanne „Clean energy 
technologies in coal regions: 
Opportunities for jobs and growth“, 2020,
https://op.europa.eu/et/publication-detail/-
/publication/cdd4593e-1d56-11ea-95ab-
01aa75ed71a1

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Nagu on sätestatud Euroopa 
rohelises kokkuleppes ja kestliku Euroopa 

(4) Nagu on sätestatud Euroopa 
rohelises kokkuleppes ja kestliku Euroopa 
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investeerimiskavas, peaks õiglase 
ülemineku mehhanism täiendama järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku (2021–
2027) muid meetmeid. See peaks aitama 
kaasa kliimaneutraalse liidu suunas 
liikumise sotsiaalsete ja majanduslike 
tagajärgedega tegelemisele, koondades 
liidu eelarvekulutused kliima- ja 
sotsiaalsetele eesmärkidele piirkondlikul 
tasandil.

investeerimiskavas, ei tohiks õiglase 
ülemineku mehhanismi pidada 
eraldiseisvaks rahastamisvahendiks, vaid 
see peaks täiendama järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku (2021–
2027) muid meetmeid, et võtta eelkõige 
arvesse nendele töötajatele ja 
kogukondadele avalduvat sotsiaalset, 
sotsiaal-majanduslikku ja 
keskkonnamõju, keda praeguselt söel ja 
süsinikul põhinevalt majanduselt 
üleminek kõige rohkem kahjustab. See 
peaks aitama kaasa kliimaneutraalse liidu 
suunas liikumise sotsiaalsete, 
majanduslike ja piirkondlike 
tagajärgedega tegelemisele ning kõigi 
muude liidu keskkonnaeesmärkide 
saavutamisele, koondades liidu 
eelarvekulutused kliima- ja sotsiaalsetele 
eesmärkidele piirkondlikul tasandil, 
aidates kaasa kindlale ja kestlikule 
majandusele, kus töökohad suudavad 
tagada inimväärse elatustaseme ja 
avaldada positiivset mõju rahvatervisele.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Käesoleva määrusega asutatakse 
õiglase ülemineku fond (Just Transition 
Fund, JTF), mis on üks 
ühtekuuluvuspoliitika raames rakendatava 
õiglase ülemineku mehhanismi alustalasid. 
Õiglase ülemineku fondi eesmärk on 
leevendada kliimamuutustega seotud 
ülemineku kahjulikku mõju, toetades 
kõige enam mõjutatud territooriume ja 
asjaomaseid töötajaid. Õiglase ülemineku 
fondi erieesmärgi kohaselt peaksid fondist 
toetatavad meetmed otseselt aitama 
leevendada ülemineku mõju, kuna 
nendega rahastatakse kohaliku majanduse 
mitmekesistamist ja ajakohastamist ning 
leevendatakse negatiivset mõju tööhõivele. 

(5) Käesoleva määrusega asutatakse 
õiglase ülemineku fond (Just Transition 
Fund, JTF), mis on üks 
ühtekuuluvuspoliitika raames rakendatava 
õiglase ülemineku mehhanismi alustalasid. 
Õiglase ülemineku fond peaks püüdma 
arendada koostoimet ja vastastikust 
täiendavust õiglase ülemineku 
mehhanismi teiste sammastega, tagamaks, 
et kõik kolm sammast töötavad samade 
eesmärkide nimel, ning see ei tohiks 
tõrjuda välja erasektori investeeringuid, 
mida hõlbustatakse õiglase ülemineku 
mehhanismi kaudu. Fond peaks toetama 
Euroopa rohelise kokkuleppe 
üldeesmärke ning olema kooskõlas 
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See kajastub õiglase ülemineku fondi 
erieesmärgis, mis on kehtestatud samal 
tasandil ja loetletud koos määruse (EL) 
[uus ühissätete määrus] artiklis [4] 
sätestatud poliitikaeesmärkidega.

määruses (EL) .../… [ELi taksonoomia 
määrus] sätestatud kestliku tegevuse 
raamistikuga, et lahendada kliima- ja 
keskkonnaprobleeme, jätmata kedagi 
kõrvale. Õiglase ülemineku fondi eesmärk 
on tegeleda kliimamuutustega seotud 
ülemineku probleemide ja võimalustega, 
tehes mõjutatud piirkondades 
sihtotstarbelisi investeeringuid, 
keskendudes eelkõige kestlikule 
majandustegevusele, tagades uute ja 
uuenduslike kestlike projektide 
kasutuselevõtu ning toetades kõige enam 
mõjutatud territooriume, asjaomaseid 
töötajaid ja kohalikke kogukondi nende 
tööstus- ja majandusstruktuuride 
kohandamisel, taastades samal ajal 
piirkondade pikaajalise konkurentsivõime 
ning suurendades sotsiaalset ja 
majanduslikku ühtekuuluvust. Õiglase 
ülemineku fondi erieesmärgi kohaselt 
peaksid fondist toetatavad meetmed 
otseselt aitama üleminekuprotsessi 
hõlbustada ja toetada, kuna nendega 
rahastatakse kohaliku majanduse 
mitmekesistamist ja ajakohastamist ning 
aidatakse luua uusi töövõimalusi, 
sealhulgas kõigi asjaomaste 
sidusrühmadega varajase konsulteerimise 
abil. See kajastub õiglase ülemineku fondi 
erieesmärgis, mis on kehtestatud samal 
tasandil ja loetletud koos määruse (EL) 
[uus ühissätete määrus] artiklis [4] 
sätestatud poliitikaeesmärkidega. Õiglase 
ülemineku fondi vahendite saajad peaksid 
järgima liidu aluslepingutel rajanevaid 
põhiväärtusi.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Võttes arvesse, kui oluline on 
võidelda kliimamuutuste vastu kooskõlas 
liidu kohustustega rakendada Pariisi 

(6) Võttes arvesse, kui oluline on 
võidelda kliimamuutuste vastu kooskõlas 
liidu kohustustega rakendada Pariisi 
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kliimakokkulepet, ÜRO kestliku arengu 
eesmärkidega seotud kohustustega ja liidu 
suurema ambitsioonikusega, nagu on 
kavandatud Euroopa rohelises 
kokkuleppes, peaks õiglase ülemineku fond 
andma olulise panuse kliimameetmete 
peavoolustamisse. Õiglase ülemineku fondi 
omavahendid täiendavad investeeringuid, 
mida on vaja, et saavutada üldeesmärk, st 
liidu eelarvekulutustest 25 % eraldamine 
kliimaeesmärkide saavutamise toetamiseks. 
ERFist ja ESF+-st ümberpaigutatud 
vahendid aitavad täiel määral kaasa selle 
eesmärgi saavutamisele.

kliimakokkulepet, ÜRO kestliku arengu 
eesmärkide ja Euroopa sotsiaalõiguste 
sambaga seotud kohustustega ja liidu 
suurema ambitsioonikusega, nagu on 
kavandatud Euroopa rohelises 
kokkuleppes, peaks õiglase ülemineku fond 
andma olulise panuse kliimameetmete 
peavoolustamisse. Õiglase ülemineku fondi 
omavahendid täiendavad investeeringuid, 
mida on vaja, et saavutada üldeesmärk, st 
liidu eelarvekulutustest vähemalt 25 % 
eraldamine kliimaeesmärkide saavutamise 
toetamiseks. Selle eesmärgi saavutamisele 
aitavad kaasa vahendid, mille 
liikmesriigid on vabatahtlikult ERFist ja 
ESF+-st ümber paigutanud vastavalt 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil õiglase 
ülemineku riiklikes kavades kindlaks 
määratud arenguvajadustele.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Õiglase ülemineku fondi vahendid 
peaksid täiendama ühtekuuluvuspoliitika 
raames kättesaadavaid vahendeid.

(7) Õiglase ülemineku fondi vahendid 
peaksid olema piisavad ja 
proportsionaalsed selle ambitsioonikate 
eesmärkidega ning täiendama 
ühtekuuluvuspoliitika raames 
kättesaadavaid vahendeid, kuid ei tohiks 
mingil juhul selliseid investeeringuid 
asendada ega tuua kaasa kärpeid või 
kohustuslikke ümberpaigutamisi muudest 
määrusega (EL) .../... [uus ühissätete 
määrus] hõlmatud liidu fondidest. 
Euroopa Investeerimispanga suuniste 
kohaselt tuleks õiglase ülemineku fondist 
toetust saava projekti eeldatavatest 
kuludest lubada rahastada kuni 75 % 
ulatuses või tõsise majandussurutise 
korral rohkem.
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7a) Fondi tuleks rahastada tugevdatud 
mitmeaastase finantsraamistiku (2021–
2027) kaudu ning kui eelnevast 
mõjuhinnangust ei tulene teisiti, uutest 
lisavahenditest, mis võivad tuleneda liidu 
uute vahendite kasutuselevõtust, nagu 
näiteks – kuid mitte ainult – ettevõtete, 
digitaalvaldkonna, rahanduse, plasti, 
süsiniku ja heitkogustega kauplemise 
süsteemidest saadava tulu maksustamine;

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Üleminek kliimaneutraalsele 
majandusele on väljakutse kõigile 
liikmesriikidele. Eriti keerukas on see 
liikmesriikide jaoks, kes sõltuvad suurel 
määral fossiilkütustest või suure 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tööstusprotsessidest, mille puhul tuleb 
tegevus järk-järgult lõpetada, või kes 
peavad kliimaneutraalsusele ülemineku 
tõttu kohandusi tegema ja kellel puuduvad 
selleks rahalised vahendid. Seetõttu peaks 
õiglase ülemineku fond hõlmama kõiki 
liikmesriike, kuid selle rahaliste vahendite 
jaotus peaks kajastama liikmesriikide 
suutlikkust rahastada vajalikke 
investeeringuid, et tulla toime 
kliimaneutraalsusele üleminekuga.

(8) Üleminek kliimaneutraalsele 
majandusele on kõigile liikmesriikidele nii 
väljakutse kui ka võimalus, et tulevastele 
kriisidele paremini reageerida ning 
saavutada planeedi võimaluste piires 
majanduslik ja sotsiaalne heaolu. 
Üleminek on eriti keerukas liikmesriikide 
jaoks, kes sõltuvad suurel määral 
fossiilkütustest, suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega tööstusprotsessidest või 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga 
sobimatute toodete valmistamisest, mille 
puhul tuleb tegevus järk-järgult lõpetada, 
või kes peavad kliimaneutraalsusele 
ülemineku tõttu kohandusi tegema ja kellel 
puuduvad selleks rahalised vahendid. 
Ühtegi territooriumi ega kodanikku ei 
tohiks kõrvale jätta. Seetõttu peaks õiglase 
ülemineku fond hõlmama kõiki 
liikmesriike, kuid selle rahaliste vahendite 
jaotus peaks kajastama liikmesriikide 
vajadusi ja suutlikkust rahastada vajalikke 
investeeringuid, et võimaldada, hõlbustada 
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ja kiirendada kliimaneutraalsusele 
üleminekut ja kestlikku Euroopat.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Selleks et kehtestada õiglase 
ülemineku fondile asjakohane 
finantsraamistik, peaks komisjon 
objektiivsete kriteeriumide alusel sätestama 
eraldiste jaotuse liikmesriikide ja aastate 
kaupa tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi raames.

(9) Selleks et kehtestada õiglase 
ülemineku fondile asjakohane 
finantsraamistik, peaks komisjon 
objektiivsete kriteeriumide alusel sätestama 
eraldiste jaotuse liikmesriikide ja aastate 
kaupa tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi raames. Komisjon 
peaks avaldama ka kogu asjakohase 
statistika ja teabe, et liikmesriikide 
eraldiste jagunemise põhimõtet paremini 
mõista ja hinnata.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Käesolevas määruses määratakse 
kindlaks investeeringute liigid, mille 
kulusid õiglase ülemineku fond võib 
toetada. Kõik toetatavad tegevused peaksid 
olema täielikus kooskõlas liidu kliima- ja 
keskkonnaprioriteetidega. Investeeringute 
loetelu peaks sisaldama neid, mis toetavad 
kohalikku majandust ja on pikas 
perspektiivis kestlikud, võttes arvesse kõiki 
rohelise kokkuleppe eesmärke. 
Rahastatavad projektid peaksid toetama 
üleminekut kliimaneutraalsele 
ringmajandusele. Hääbuvate sektorite 
puhul, nagu söel, pruunsöel, turbal ja 
põlevkivil või kõnealuste fossiilkütuste 
kaevandamisel põhinev energiatootmine, 
peaks toetus olema seotud asjaomase 
tegevuse järkjärgulise lõpetamisega ja 

(10) Käesolevas määruses määratakse 
kindlaks investeeringute liigid, mille 
kulusid õiglase ülemineku fond võib 
toetada. Kõik toetatavad tegevused peaksid 
olema täielikus kooskõlas liidu kliima- ja 
keskkonnaalaste eesmärkide ja 
prioriteetidega ning need peaksid vastama 
liidu kestliku tegevuse raamistikule, mis 
on sätestatud määruses (EL) .../... [ELi 
taksonoomia määrus]. Investeeringute 
loetelus tuleks seada esmatähtsaks need, 
mis toetavad inimesi, töötajaid, kogukondi 
ja kohalikku majandust ning on keskpikas 
ja pikas perspektiivis kestlikud ning 
täielikus kooskõlas kõigi rohelise 
kokkuleppe, Pariisi kokkuleppe ja 
Euroopa sotsiaalõiguste samba 
eesmärkidega. Rahastatavad projektid 
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tööhõive taseme vastava vähendamisega. 
Suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega sektorite 
ümberkujundamiseks tuleks toetusega 
edendada uusi tegevusi, võttes kasutusele 
uusi tehnoloogiaid, uusi protsesse või 
tooteid, mis toovad kaasa heitkoguste 
märkimisväärse vähendamise, kooskõlas 
ELi 2030. aasta kliimaeesmärkide ja 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga aastaks 
2050,13 säilitades ja suurendades samal ajal 
tööhõivet ning vältides keskkonnaseisundi 
halvenemist. Erilist tähelepanu tuleks 
pöörata ka tegevustele, millega 
edendatakse innovatsiooni ja 
teadusuuringuid arenenud ja säästvate 
tehnoloogiate valdkonnas, samuti 
digiteerimise ja ühenduvuse valdkonnas, 
tingimusel et sellised meetmed toetavad 
üleminekut kliimaneutraalsele 
ringmajandusele ja aitavad leevendada 
sellise ülemineku negatiivseid 
kõrvalmõjusid.

peaksid toetama üleminekut kestlikule, 
kliimaneutraalsele, kliimamuutustele 
vastupanuvõimelisele, ressursitõhusale ja 
täielikule ringmajandusele, kahjustamata 
seejuures ühtegi liidu 
keskkonnaeesmärki, ning peaksid toetama 
eesmärki taastada mõjutatud piirkondade 
pikaajaline konkurentsivõime. Hääbuvate 
sektorite puhul, nagu fossiilkütustel või 
nende tahkete fossiilkütuste 
kaevandamisel põhinev energiatootmine, 
peaks toetus olema seotud asjaomase 
tegevuse järkjärgulise lõpetamisega ja 
tööhõive taseme vastava vähendamisega, 
ning tagama samal ajal tõhusa koostöö 
kõigi asjaomaste sidusrühmadega, et leida 
selliste meetmete jaoks tasakaalustatud, 
kuid ambitsioonikas ajakava. Suure 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
sektorite ümberkujundamiseks tuleks 
toetusega edendada uusi tegevusi, võttes 
kasutusele uusi tehnoloogiaid, uusi 
protsesse või tooteid, mis toovad kaasa 
heitkoguste märkimisväärse vähendamise, 
kooskõlas ELi 2030. aasta 
kliimaeesmärkide ja kliimaneutraalsuse 
eesmärgiga hiljemalt aastaks 2050, 
säilitades ja suurendades samal ajal 
tööhõivet ning vältides keskkonnaseisundi 
halvenemist. Erilist tähelepanu tuleks 
pöörata ka tegevustele, millega 
edendatakse innovatsiooni ja 
teadusuuringuid arenenud ja säästvate 
tehnoloogiate valdkonnas, samuti 
digiteerimise ja ühenduvuse valdkonnas, 
tingimusel et sellised meetmed toetavad ja 
hõlbustavad üleminekut 
kliimaneutraalsele ringmajandusele.

__________________
13 Nagu on sätestatud komisjoni teatises 
Euroopa Parlamendile, Euroopa 
Ülemkogule, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, 
Regioonide Komiteele ning Euroopa 
Investeerimispangale „Puhas planeet 
kõigi jaoks – Euroopa pikaajaline 
strateegiline visioon, et jõuda jõuka, 
nüüdisaegse, konkurentsivõimelise ja 
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kliimaneutraalse majanduseni“, 
COM(2018) 773 final.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Kliimamuutustega seotud 
üleminekust enim mõjutatud kodanike 
kaitsmiseks peaks õiglase ülemineku fond 
hõlmama ka mõjutatud töötajate oskuste 
täiendamist ja ümberõpet, et aidata neil 
kohaneda uute töövõimalustega ning 
pakkuda tööotsijatele abi töö otsimisel ja 
aktiivset kaasamist tööturule.

(11) Õiglase ülemineku fondi 
põhieesmärk on tagada kestlikud 
tööhõivevõimalused kliimamuutustega 
seotud üleminekust mõjutatud töötajatele 
ja territooriumidele. Kliimamuutustega 
seotud üleminekust enim mõjutatud 
kodanike ja töötajate kaitsmiseks peaks 
õiglase ülemineku fond hõlmama ka 
mõjutatud töötajate ja tööotsijate 
ametialast koolitamist, uute oskuste 
omandamist ning nende oskuste 
täiendamist ja ümberõpet, et aidata neil 
ümber kvalifitseeruda ja kohaneda uute 
kestlike töövõimalustega ning pakkuda 
tööotsijatele abi töö otsimisel ja kaasata 
neid aktiivselt tööturule, võttes arvesse 
vajadust tagada kõigile võrdsed 
võimalused ja saavutada kõikides 
sektorites sooline tasakaal.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11a) COVID-19 pandeemia ning selle 
mõju tervisele ja majandusele on 
mõjutanud liitu ja komisjoni prioriteete. 
COVID-19 kriis tõi esile ka ökosüsteemide 
ja meie majanduse vastastikuse sõltuvuse 
ning liidu majandussüsteemi suure 
sõltuvuse pikkadest tarneahelatest. See on 
suurendanud õiglase ülemineku fondi 
tähtsust ja vajadust eraldada piisavalt 
vahendeid, et lahendada probleemid, mis 
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on seotud üleminekuga kestlikule ja 
täielikule ringmajandusele, ning 
tugevdada liidu majanduse 
vastupanuvõimet, eelkõige kõige enam 
mõjutatud piirkondades. Õiglase 
ülemineku fondi ja Ühtekuuluvusfondi 
eraldistega tuleks vältida liikmesriikide 
vaheliste erinevuste suurenemist pärast 
COVID-19 kriisi. Komisjoni muudetud 
ettepanekus õiglase ülemineku fondi 
kohta tehakse ettepanek suurendada 
õiglase ülemineku fondi mahtu üle 40 
miljardi euro.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11b) Liikmesriigid ja komisjon peaksid 
tagama, et õiglase ülemineku fondi 
rahastatavate prioriteetide elluviimine 
aitab kaasa naiste ja meeste 
võrdõiguslikkuse austamisele ja 
edendamisele kooskõlas ELi toimimise 
lepingu artikliga 8. Soolise 
võrdõiguslikkuse eesmärke ja naiste 
majanduslikku sõltumatust tuleks 
tegevusprogrammide ettevalmistamise, 
kontrollimise, rakendamise ja hindamise 
kõikides dimensioonides ja etappides 
õigeaegselt ja järjepidevalt arvesse võtta.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Selleks et suurendada üleminekust 
mõjutatud territooriumide majanduslikku 
mitmekesisust, peaks õiglase ülemineku 
fond toetama tulusaid investeeringuid 
VKEdesse. Tulusat investeeringut tuleks 

(12) Selleks et suurendada üleminekust 
mõjutatud territooriumide majanduslikku 
mitmekesisust ja ümberkorraldamist, 
peaks õiglase ülemineku fond toetama 
kestlikke ja tulusaid investeeringuid ning 
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käsitada investeeringuna ettevõtete 
põhivarasse või immateriaalsesse varasse 
eesmärgiga toota kaupu ja teenuseid, 
aidates seega kaasa kapitali 
kogumahutusele ja tööhõivele. Ettevõtete 
puhul, mis ei ole VKEd, tuleks tulusaid 
investeeringuid toetada üksnes siis, kui 
need on vajalikud üleminekust tingitud 
töökohtade kaotuse leevendamiseks, luues 
uusi või kaitstes märkimisväärsel arvul 
olemasolevaid töökohti, ning kui need ei 
põhjusta ümberpaigutamist ega tulene 
sellest. Investeeringud olemasolevatesse 
tööstusrajatistesse, sealhulgas liidu 
heitkogustega kauplemise süsteemiga 
hõlmatud rajatistesse, peaksid olema 
lubatud, kui need aitavad kaasa 2050. 
aastaks kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekule ja on oluliselt väiksemad 
asjakohastest võrdlusalustest, mis on 
kehtestatud saastekvootide tasuta 
eraldamiseks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ14 alusel, 
ning kui nende tulemuseks on 
märkimisväärse arvu töökohtade kaitse. Iga 
sellist investeeringut tuleks vastavalt 
põhjendada asjakohases õiglase ülemineku 
territoriaalses kavas. Siseturu terviklikkuse 
ja ühtekuuluvuspoliitika kaitsmiseks peaks 
toetus ettevõtjatele olema kooskõlas liidu 
riigiabi eeskirjadega, nagu on sätestatud 
ELi toimimise lepingu artiklites 107 ja 108, 
ning eelkõige peaks muude ettevõtjate kui 
VKEde tulusate investeeringute toetamine 
piirduma ettevõtjatega, kes asuvad 
piirkondades, mis on määratletud abi 
saavate piirkondadena ELi toimimise 
lepingu artikli 107 lõike 3 tähenduses.

keskenduma VKEdele, mikroettevõtjatele 
ja -ettevõtetele, sotsiaalsetele ettevõtetele 
ja ühistutele, et aidata neil äritegevust 
ümber kohandada ja luua uusi võimalusi. 
Tulusat investeeringut tuleks käsitada 
investeeringuna ettevõtete põhivarasse või 
immateriaalsesse varasse eesmärgiga toota 
kaupu ja teenuseid, aidates seega kaasa 
kapitali kogumahutusele, kasvule ja 
kestlikule tööhõivele. Kestlikku 
investeeringut tuleks käsitada 
investeeringuna Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) 2019/208813a 
artikli 2 punkti 17 tähenduses. Ettevõtete 
puhul, mis ei ole VKEd, tuleks kestlikke ja 
tulusaid investeeringuid toetada üksnes 
siis, kui need on vajalikud üleminekust 
tingitud töökohtade kaotuse 
leevendamiseks, luues uusi või kaitstes 
märkimisväärsel arvul olemasolevaid 
töökohti, ning kui need ei põhjusta 
ümberpaigutamist ega tulene sellest. 
Tuleks luua kestlikkuse taustauuringu 
mehhanism, et teha kindlaks, kas 
investeeringutel on kahjulik keskkonna-, 
kliima- või sotsiaalne mõju. 
Investeeringud olemasolevatesse 
tööstusrajatistesse, sealhulgas liidu 
heitkogustega kauplemise süsteemiga 
hõlmatud rajatistesse, peaksid olema 
lubatud, kui need aitavad kaasa 2050. 
aastaks kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekule ja on oluliselt väiksemad 
asjakohastest võrdlusalustest, mis on 
kehtestatud saastekvootide tasuta 
eraldamiseks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ14 alusel, 
ning kui nende tulemuseks on 
märkimisväärse arvu töökohtade kaitse. Iga 
sellist investeeringut tuleks vastavalt 
põhjendada asjakohases õiglase ülemineku 
territoriaalses kavas. Siseturu terviklikkuse 
ja ühtekuuluvuspoliitika kaitsmiseks ning 
ettevõtete vahelise konkurentsi 
moonutamise vältimiseks peaks toetus 
ettevõtjatele olema kooskõlas liidu riigiabi 
eeskirjadega, nagu on sätestatud ELi 
toimimise lepingu artiklites 107 ja 108, 
ning eelkõige peaks muude ettevõtjate kui 
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VKEde tulusate investeeringute toetamine 
piirduma ettevõtjatega, kes asuvad 
piirkondades, mis on määratletud abi 
saavate piirkondadena ELi toimimise 
lepingu artikli 107 lõike 3 tähenduses. 
Õiglase ülemineku fondi eesmärk peaks 
olema toetada üksnes kliimamuutustega 
seotud üleminekuga seonduvaid 
investeeringuid, mis on keskpikas ja pikas 
perspektiivis elujõulised ja annavad 
asjaomasele territooriumile lisaväärtust. 
Komisjon ja liikmesriigid peaksid pidevalt 
jälgima õiglase ülemineku fondist tehtud 
investeeringute elujõulisust.

__________________ __________________
13a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 
novembri 2019. aasta määrus (EL) 
2019/2088, mis käsitleb jätkusuutlikkust 
käsitleva teabe avalikustamist 
finantsteenuste sektoris (ELT L 317, 
9.12.2019, lk 1). 

14 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. 
oktoobri 2003. aasta direktiiv 2003/87/EÜ, 
millega luuakse ühenduses 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
kauplemise süsteem ja muudetakse 
nõukogu direktiivi 96/61/EÜ (ELT L 275, 
25.10.2003, lk 32).

14 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. 
oktoobri 2003. aasta direktiiv 2003/87/EÜ, 
millega luuakse ühenduses 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
kauplemise süsteem ja muudetakse 
nõukogu direktiivi 96/61/EÜ (ELT L 275, 
25.10.2003, lk 32).

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12a)  Tagamaks, et fondi ei kasutata 
ettevõtja keskkonnavastutuse alla kuuluva 
keskkonnakahju heastamise kulude 
katmiseks, tuleks kohtade taastamise, 
otstarbe muutmise ja saastest 
puhastamisega ning maa ja 
ökosüsteemide taastamisega seotud 
investeeringute toetamist lubada üksnes 
juhul, kui ühtegi ettevõtjat ei saa pidada 
sellise tegevuse rahastamise eest 
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õiguslikult vastutavaks vastavalt ELi 
toimimise lepingu artiklis 191 sätestatud 
põhimõttele „saastaja maksab“.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Selleks et tagada õiglase ülemineku 
fondi vahendite kavandamise paindlikkus 
tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi raames, peaks 
olema võimalik ette valmistada iseseisev 
õiglase ülemineku fondi programm või 
kavandada õiglase ülemineku fondi 
vahendeid Euroopa Regionaalarengu 
Fondist (ERF), Euroopa Sotsiaalfond+-st 
(ESF+) või Ühtekuuluvusfondist toetatava 
programmi raames ühe või mitme 
sihtotstarbelise prioriteedi raames. 
Vastavalt määruse (EL) [uus ühissätete 
määrus] artiklile 21a tuleks õiglase 
ülemineku fondi vahendeid suurendada 
ERFist ja ESF+-st saadava täiendava 
rahastamisega. ERFist ja ESF+-st 
ümberpaigutatud asjaomased summad 
peaksid olema kooskõlas õiglase 
ülemineku territoriaalsetes kavades 
sätestatud tegevuste liikidega.

(13) Selleks et tagada õiglase ülemineku 
fondi vahendite kavandamise paindlikkus 
ja sidusus tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi raames, peaks 
olema võimalik ette valmistada iseseisev 
õiglase ülemineku fondi programm või 
kavandada õiglase ülemineku fondi 
vahendeid Euroopa Regionaalarengu 
Fondist (ERF), Euroopa Sotsiaalfond+-st 
(ESF+) või Ühtekuuluvusfondist toetatava 
programmi raames ühe või mitme 
sihtotstarbelise prioriteedi raames. 
Vastavalt määruse (EL) [uus ühissätete 
määrus] artiklile 21a võib õiglase 
ülemineku fondi vahendeid vabatahtlikult 
suurendada ERFist ja ESF+-st saadava 
täiendava rahastamisega. ERFist ja ESF+-
st ümberpaigutatud asjaomased summad 
peaksid olema kooskõlas õiglase 
ülemineku territoriaalsetes kavades 
sätestatud tegevuste liikidega. Õiglase 
ülemineku fond tuleks käivitada 
võimalikult kiiresti, et toetada 
üleminekupiirkondi, eelkõige seoses 
COVID-19 kriisiga. Komisjon peaks 
tagama, et seonduvad haldusmenetlused 
kulgevad sujuvalt.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Õiglase ülemineku fondi toetus (14) Õiglase ülemineku fondi toetus 
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peaks sõltuma üleminekuprotsessi tõhusast 
rakendamisest konkreetsel territooriumil, et 
saavutada kliimaneutraalne majandus. 
Sellega seoses peaksid liikmesriigid 
koostöös asjaomaste sidusrühmadega ja 
komisjoni toetusel ning kooskõlas oma 
riiklike energia- ja kliimakavadega 
koostama õiglase ülemineku territoriaalsed 
kavad, milles kirjeldatakse üksikasjalikult 
üleminekuprotsessi. Selleks peaks 
komisjon looma õiglase ülemineku 
platvormi, mis tugineks olemasolevale 
üleminekuetapis olevate 
söekaevanduspiirkondade platvormile, et 
võimaldada kahe- ja mitmepoolset 
kogemuste ja parimate tavade vahetamist 
kõigis mõjutatud sektorites.

peaks sõltuma üleminekuprotsessi tõhusast 
rakendamisest konkreetsel territooriumil ja 
olema mõõdetav, põhinedes sihtmärkidel 
ning sisend- ja tulemusnäitajatel ja 
tõhusal seirel, et saavutada 
kliimaneutraalne majandus. Sellega seoses 
peaksid liikmesriigid koos asjaomaste 
piirkondlike ja kohalike ametiasutustega 
ning tihedas koostöös kohalikul ja 
piirkondlikul tasandil kõigi asjaomaste 
sidusrühmade, majandus- ja 
sotsiaalpartnerite, kodanikuühiskonna 
esindajate, ekspertide, koolitus- ja 
teadusasutuste, tööandjate, sealhulgas 
mõjutatud tööstussektorite tööandjate, 
töötajate rühmade ja kogukonnapõhiste 
organisatsioonide ning muude asjaomaste 
sidusrühmadega ja komisjoni toetusel ning 
kooskõlas oma riiklike energia- ja 
kliimakavadega koostama õiglase 
ülemineku territoriaalsed kavad, milles 
kirjeldatakse üksikasjalikult 
üleminekuprotsessi. Selleks peaks 
komisjon looma õiglase ülemineku 
platvormi, mis tugineks olemasolevale 
üleminekuetapis olevate 
söekaevanduspiirkondade platvormile, et 
võimaldada kahe- ja mitmepoolset 
kogemuste ja parimate tavade vahetamist 
kõigis mõjutatud sektorites. Selleks et 
tagada mõjus ja kaasav õiglane 
üleminekustrateegia, peaksid kõik 
asjaomased sidusrühmad ja partnerid 
olema täielikult kaasatud õiglase 
ülemineku fondi programmide 
ettevalmistamise, arendamise, 
rakendamise ja hindamise kõikidesse 
etappidesse ning neile tuleks luua 
parimad tingimused, et nad saaksid 
tulemuslikult osaleda rahastatavate 
projektide ja tegevuste valimises ja 
rakendamises. 

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Õiglase ülemineku territoriaalsetes 
kavades tuleks kindlaks määrata kõige 
negatiivsemalt mõjutatud territooriumid, 
kuhu õiglase ülemineku fondi toetus tuleks 
koondada, ning kirjeldada konkreetseid 
meetmeid, mida tuleb võtta 
kliimaneutraalse majanduse saavutamiseks, 
eelkõige seoses fossiilkütuste tootmist või 
muid suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega tegevusi hõlmavate 
rajatiste ümberkorraldamise või 
sulgemisega. Need territooriumid peaksid 
vastama NUTS 3. tasandi piirkondadele 
või olema nende osad. Kavades tuleks 
üksikasjalikult kirjeldada nende 
territooriumide probleeme ja vajadusi ning 
määrata kindlaks vajalikud tegevused 
viisil, mis tagab kliimamuutustele 
vastupanuvõimelise ning 
kliimaneutraalsusele üleminekuga ja 
rohelise kokkuleppe eesmärkidega 
kokkusobiva majandustegevuse ühtse 
arengu. Õiglase ülemineku fondist peaksid 
rahalist toetust saama ainult need 
investeeringud, mis on kooskõlas 
üleminekukavadega. Õiglase ülemineku 
territoriaalsed kavad peaksid olema osa 
programmidest (mida toetavad olenevalt 
asjaoludest kas ERF, ESF+, 
Ühtekuuluvusfond või JTF), mille 
komisjon on heaks kiitnud.

(15) Õiglase ülemineku territoriaalsetes 
kavades tuleks kindlaks määrata kõige 
negatiivsemalt mõjutatud territooriumid, 
kuhu õiglase ülemineku fondi toetus tuleks 
koondada, ning kirjeldada konkreetseid 
meetmeid, mida tuleb võtta 
kliimaneutraalse majanduse saavutamiseks 
hiljemalt 2050. aastaks, eelkõige seoses 
fossiilkütuste tootmist või muid suure 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tegevusi või üleminekust mõjutatud 
toodete valmistamist hõlmavate rajatiste 
ümberkorraldamise või sulgemisega, 
kaitstes samas üleminekust mõjutatud 
töötajaid ning laiendades mõjutatud 
territooriumidel töövõimalusi, et vältida 
sotsiaalset tõrjutust. Need territooriumid 
peaksid vastama NUTS 3. tasandi 
piirkondadele või olema nende osad. 
Kavades tuleks üksikasjalikult kirjeldada 
nende territooriumide probleeme, vajadusi 
ja võimalusi ning määrata kindlaks 
vajalikud tegevused viisil, mis tagab 
kliimamuutustele vastupanuvõimelise ning 
kliimaneutraalsusele üleminekuga ning 
rohelise kokkuleppe, Pariisi kokkuleppe ja 
Euroopa sotsiaalõiguste samba 
eesmärkidega kokkusobiva 
majandustegevuse ühtse arengu. Õiglase 
ülemineku fondist peaksid rahalist toetust 
saama ainult need investeeringud, mis on 
kooskõlas üleminekukavadega ega 
põhjusta seotuse efekti või varade 
muutumist kasutuskõlbmatuks. Õiglase 
ülemineku territoriaalsed kavad peaksid 
olema osa programmidest (mida toetavad 
olenevalt asjaoludest kas ERF, ESF+, 
Ühtekuuluvusfond või JTF), mille 
komisjon on heaks kiitnud.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Käeoleva määruse eesmärke, nimelt 
toetada territooriume, kus toimuvad 
majanduslikud ja sotsiaalsed muutused, et 
minna üle kliimaneutraalsele majandusele, 
ei suuda liikmesriigid üksi piisavalt 
saavutada. Selle peamised põhjused on 
ühelt poolt erinevused eri territooriumide 
arengutasemes ja mahajäämus kõige 
ebasoodsamates piirkondades, samuti 
liikmesriikide ja territooriumide rahaliste 
vahendite piiratus ning teiselt poolt vajadus 
ühtse rakendusraamistiku järele, mis 
hõlmaks mitut eelarve jagatud täitmise alla 
kuuluvat liidu fondi. Kuna neid eesmärke 
saab paremini saavutada liidu tasandil, 
võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa 
Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuspõhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus 
nimetatud eesmärkide saavutamiseks 
vajalikust kaugemale,

(19) Käeoleva määruse eesmärke, nimelt 
toetada territooriume, kus toimuvad 
majanduslikud ja sotsiaalsed muutused, et 
minna üle kliimaneutraalsele 
ringmajandusele hiljemalt 2050. aastaks, 
ei suuda liikmesriigid üksi piisavalt 
saavutada. Selle peamised põhjused on 
ühelt poolt erinevused eri territooriumide 
arengu- ja tööhõivetasemes ning 
mahajäämus kõige ebasoodsamates 
piirkondades, samuti liikmesriikide ja 
territooriumide rahaliste vahendite piiratus 
ning teiselt poolt vajadus ühtse 
rakendusraamistiku järele, mis hõlmaks 
mitut eelarve jagatud täitmise alla kuuluvat 
liidu fondi. Kuna neid eesmärke saab 
paremini saavutada liidu tasandil, võib liit 
võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuspõhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus 
nimetatud eesmärkide saavutamiseks 
vajalikust kaugemale,

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega asutatakse 
õiglase ülemineku fond, et toetada 
territooriume, mis seisavad silmitsi tõsiste 
sotsiaalmajanduslike probleemidega, mis 
on seotud 2050. aastaks liidu 
kliimaneutraalsele majandusele ülemineku 
protsessiga.

1. Käesoleva määrusega asutatakse 
õiglase ülemineku fond, et toetada 
kodanikke, majandustegevusi ja 
territooriume, kes ja mis seisavad silmitsi 
energia kestlikkuse, energiajulgeoleku ja 
energia taskukohasuse probleemidega, 
mis on seotud hiljemalt 2050. aastaks1a 
liidu õiglasele ja kestlikule, 
kliimaneutraalsele, kliimamuutuste suhtes 
vastupanuvõimelisele, ressursitõhusale 
täielikule ringmajandusele ülemineku 
protsessiga. Õiglase ülemineku fond 
toetab nende territooriumide pikaajalist 
konkurentsivõimet ning sotsiaalset ja 
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piirkondlikku ühtekuuluvust.
____________
1a Sõna „hiljemalt“ tuleks kasutada iga 
kord, kui mainitakse tähtaega 2050 (kogu 
tekstis).

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selles sätestatakse õiglase 
ülemineku fondi erieesmärk, selle 
geograafiline ulatus ja vahendid, selle 
toetuse kohaldamisala seoses määruse (EL) 
[uus ühissätete määrus] [artikli 4 lõike 2 
punktis a] osutatud tööhõivesse ja 
majanduskasvu investeerimise eesmärgiga 
ning programmitöö erisätted ja 
järelevalveks vajalikud näitajad.

2. Selles sätestatakse õiglase 
ülemineku fondi erieesmärk, selle 
geograafiline ulatus ja vahendid, selle 
toetuse kohaldamisala seoses määruse (EL) 
[uus ühissätete määrus] [artikli 4 lõike 2 
punktis a] osutatud tööhõivesse ja 
majanduskasvu investeerimise eesmärgiga 
ning programmitöö erisätted, läbipaistvuse 
kriteeriumid ja järelevalveks vajalikud 
näitajad.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlas määruse (EL) [uus ühissätete 
määrus] artikli [4 lõike 1] teise lõiguga 
aitab õiglase ülemineku fond kaasa ühtsele 
erieesmärgile „võimaldada piirkondadel ja 
inimestel tegeleda kliimaneutraalsele 
majandusele ülemineku sotsiaalsete, 
majanduslike ja keskkonnamõjudega“.

Kooskõlas määruse (EL) [uus ühissätete 
määrus] artikli [4 lõike 1] sätestatud 
poliitikaeesmärkidega aitab õiglase 
ülemineku fond kaasa ühtsele 
erieesmärgile „võimaldada piirkondadel, 
omavalitsustel, ettevõtjatel, töötajatel ja 
inimestel tegeleda kestlikule 
kliimaneutraalsele majandusele ülemineku 
sotsiaalsete, majanduslike, piirkondlike ja 
keskkonnamõjudega“ koos Euroopa 
sotsiaalõiguste samba, ÜRO kestliku 
arengu eesmärkide ja Pariisi kokkuleppe 
eesmärkidega.
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Õiglase ülemineku fond toetab 
tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärki kõigis 
liikmesriikides.

1. Õiglase ülemineku fond toetab 
õiglast üleminekut kõigi jaoks ning 
tööhõivesse ja kestlikusse majanduskasvu 
investeerimise eesmärki kõigis 
liikmesriikides, sealhulgas eelkõige 
piirkondades, mis sõltuvad suurel määral 
söe ja pruunsöe kaevandamisest ja 
põletamisest, kui artiklitest 1 ja 2 ei tulene 
teisiti. 

Muudatusettepanek 26

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 lisaks ette nähtud 
vähemalt 40 miljardit eurot (2018. aasta 
hindades) õiglase ülemineku fondi 
vahendeid. Neid vahendeid ei tohi 
paigutada ümber määruse (EL) .../... [uus 
ühissätete määrus] kohaldamisalasse 
kuuluvatest fondidest, eelkõige Euroopa 
Regionaalarengu Fondist (ERF), 
Euroopa Sotsiaalfondist (ESF+) ega 
Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD). Kui 
eelnevast mõjuhinnangust ei tulene teisiti, 
suurendatakse õiglase ülemineku fondi 
võimaluse korral liidu eelarvest eraldatud 
täiendavate omavahenditega, sealhulgas 
uute võimalike maksudega, ja muude 
vahenditega kooskõlas kohaldatava 
alusaktiga.

Muudatusettepanek 27
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmitöö ja edasise liidu eelarvesse 
lisamise eesmärgil korrigeeritakse esimeses 
lõigus osutatud summat aastas 2 % 
indeksiga.

Programmitöö ja edasise liidu eelarvesse 
lisamise eesmärgil korrigeeritakse esimeses 
lõigus osutatud summat igal aastal 
vastavalt liidu inflatsioonile.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võtab rakendusaktiga 
vastu otsuse, milles sätestatakse vahendite 
iga-aastane jaotus, sh kõigi lõikes 2 
osutatud täiendavate vahendite jaotus 
liikmesriikide vahel vastavalt I lisas 
sätestatud metoodikale.

3. Komisjon võtab delegeeritud 
õigusaktiga vastu otsuse, milles 
sätestatakse vahendite iga-aastane jaotus, 
sh kõigi lõikes 2 osutatud täiendavate 
vahendite jaotus liikmesriikide vahel 
vastavalt I lisas sätestatud metoodikale.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Õiglase ülemineku fondist 
toetatakse üksnes tegevusi, mis on otseselt 
seotud artiklis 2 sätestatud erieesmärgiga, 
ja mis aitavad kaasa artikli 7 kohaselt 
kehtestatud õiglase ülemineku 
territoriaalsete kavade rakendamisele.

1. Õiglase ülemineku fondist 
toetatakse üksnes tegevusi, mis on otseselt 
seotud artiklis 2 sätestatud erieesmärgiga, 
ja mis aitavad kaasa artikli 7 kohaselt 
kehtestatud õiglase ülemineku 
territoriaalsete kavade rakendamisele. 
Õiglase ülemineku fondi vahendite saajad 
järgivad liidu aluslepingutel rajanevaid 
põhiväärtusi.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tulusad investeeringud VKEdesse, 
sealhulgas idufirmadesse, mis toovad 
kaasa majanduse mitmekesistamise ja 
ümberkorraldamise;

a) tulusad ja kestlikud investeeringud 
VKEdesse, sealhulgas idu- ja 
kasvufirmadesse, mikroettevõtetesse ja -
ettevõtjatesse, sotsiaalsetesse ettevõtetesse, 
piirkondlikesse ja kohalikesse avaliku 
sektori ettevõtetesse ja ühistutesse;

Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) investeeringud uute ettevõtete 
loomisse, sealhulgas 
ettevõtlusinkubaatorite ja 
konsultatsiooniteenuste kaudu;

b) investeeringud uute ettevõtete 
loomisse ja olemasolevate, sealhulgas 
energiatõhususe ja taastuvate 
energiaallikate edendamisele 
keskenduvate ettevõtete laiendamisse või 
kohalike ja piirkondlike 
ettevõtlusinkubaatorite, 
ühispaiknemisrajatiste ja 
kliimamuutustega seotud ülemineku jaoks 
oluliste nõustamisteenuste kaudu;

Muudatusettepanek 32

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) investeeringud teadus- ja 
innovatsioonitegevusse ning 
kõrgtehnoloogiale ülemineku edendamine;

c) investeeringud teadus- ja 
innovatsioonitegevusse, sh ülikoolide ja 
teaduskeskuste laudu, ning turuvalmile 
kõrgtehnoloogiale ülemineku ja 
kohandamise edendamine;
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Muudatusettepanek 33

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 ja 
säästva energia tehnoloogia ja 
sotsiaaltaristu kasutuselevõttu, 
investeeringud energiaostuvõimetuse ja 
õhusaaste vähendamisse, investeeringud 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamisse (sealhulgas investeeringud 
säästvasse liikuvusse ja transpordisektori 
CO2 heite vähendamisse), energiatõhususse 
(sealhulgas hoonete CO2 heite 
vähendamine), elektrisõidukite 
laadimistaristusse ja taastuvenergiasse 
(sealhulgas investeeringud 
kaugküttesüsteemidesse ja 
salvestustehnoloogiatesse), 
energiavõrkudesse, nagu arukad ja 
supervõrgud, ning investeeringud 
piiriülestesse elektrivõrkudesse;

Muudatusettepanek 34

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 
kaugemates piirkondades ja 
maapiirkondades;

Muudatusettepanek 35

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ea) investeeringud taskukohase, puhta 
ja aruka energiatehnoloogia ja -taristu 
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kasutuselevõttu, sealhulgas 
investeeringud raudteeühendustesse, mis 
aitab vähendada kasvuhoonegaaside 
heiteid ning muuta liikuvuslahendusi 
mitmekesisemaks;

Muudatusettepanek 36

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 
ning mahajäetud tööstusalade ja -rajatiste 
taastamisse, otstarbe muutmisse ja saastest 
puhastamisse, maapinna ja ökosüsteemide 
korrastamisse ja taastamisse, sealhulgas 
selleks, et need toimiksid CO2 sidujatena, 
ja otstarbe muutmist käsitlevatesse 
projektidesse, välja arvatud ennetus- ja 
parandusmeetmed, mida tuleb võtta 
keskkonnavastutust käsitlevate liidu ja 
siseriiklike õigusaktide alusel kooskõlas 
ELi toimimise lepingu artiklis 191 
sätestatud „saastaja maksab“ 
põhimõttega;

Muudatusettepanek 37

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) investeeringud ringmajanduse 
edendamisse jäätmete vähendamise, 
sealhulgas jäätmetekke vältimise, 
ressursitõhususe, korduskasutamise, 
parandamise ja ringlussevõtu kaudu;

g) investeeringud bioloogilise 
mitmekesisuse ja looduslike elupaikade 
säilitamisse, kaitsesse ja taastamisse, 
sealhulgas investeeringud 
üleminekupiirkonnas asuvasse rohelisse 
turismi;
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Muudatusettepanek 38

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 kutsealane 
koolitus, oskuste täiendamine, uute 
oskuste arendamine ja ümberõpe, 
sealhulgas nõustamine, keskendudes 
soolisele võrdõiguslikkusele, et tagada 
neile pikaajalised ja kvaliteetsed 
töövõimalused kas tulevikku suunatud 
sektorites, mis aitavad otseselt kaasa 
kestlikule kliimaneutraalsele 
majandusele, või hooldusmajanduses ja 
olulistes avalikes sektorites;

Muudatusettepanek 39

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) tööotsijate aktiivne kaasamine; j) tööotsijate aktiivne kaasamine, 
rõhutades eelkõige soolist 
võrdõiguslikkust;

Muudatusettepanek 40

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ja) mis tahes muu konkreetne tegevus, 
milles on kokku leppinud asjaomase 
territooriumi kohalikud ja piirkondlikud 
ametiasutused, liikmesriik ja komisjon 
ning mis on kooskõlas kohaliku arengu 
strateegiatega ja aitab liidu majandusel 
hiljemalt 2050. aastaks heitevabaks 
saamisele kaasa;
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Muudatusettepanek 41

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) tehniline abi. k) tehniline abi ja nõustamisteenused, 
sealhulgas toetus- ja taustdokumentide 
ettevalmistamiseks ja analüüsiks 
investeeringute ning kohaliku ja riikliku 
tasandi inkubaatorite ja projektisõimede 
jaoks, mis toovad kokku rahastajad ja 
projektiedendajad;

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks võib õiglase ülemineku fondist 
toetada ELi toimimise lepingu artikli 107 
lõike 3 punktide a ja c kohaselt 
eritoetuspiirkondadena määratletud 
piirkondades tulusaid investeeringuid 
muudesse ettevõtetesse kui VKEd, 
tingimusel et sellised investeeringud on 
heaks kiidetud osana õiglase ülemineku 
territoriaalsest kavast, mis põhineb artikli 
7 lõike 2 punktiga h nõutaval teabel. 
Sellised investeeringud on toetuskõlblikud 
üksnes juhul, kui need on vajalikud 
õiglase ülemineku territoriaalse kava 
rakendamiseks.

Lisaks võib õiglase ülemineku fondist 
toetada ELi toimimise lepingu artikli 107 
lõike 3 punktide a ja c kohaselt ja 
kooskõlas ELi toimimise lepingu artiklites 
107 ja 108 sätestatud liidu riigiabi 
eeskirjadega eritoetuspiirkondadena 
määratletud piirkondades tulusaid 
investeeringuid muudesse ettevõtetesse 
kui VKEd, tingimusel et:

i) selliste investeeringute suhtes 
kohaldatakse kestlikkuse seiret, et teha 
kindlaks, kas investeeringutel on kahjulik 
keskkonna-, kliima- või sotsiaalne mõju. 
Selleks esitavad ettevõtted usaldusväärset 
teavet komisjoni välja töötatud vormide 
alusel;
ii) sellised investeeringud on äärmiselt 
olulistena esile tõstnud 
üleminekupiirkonnad ning need on heaks 
kiidetud osana õiglase ülemineku 
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territoriaalsest kavast, mis põhineb artikli 
7 lõike 2 punktidega h ja i nõutaval teabel 
ning sellised investeeringud on 
toetuskõlblikud üksnes juhul, kui need on 
vajalikud õiglase ülemineku territoriaalse 
kava rakendamiseks.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Õiglase ülemineku fondist võib toetada ka 
investeeringuid, mille eesmärk on 
saavutada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2003/87/EÜ I lisas loetletud 
tegevustest tuleneva kasvuhoonegaaside 
heite vähendamine, tingimusel et sellised 
investeeringud on heaks kiidetud osana 
õiglase ülemineku territoriaalse kavast, mis 
põhineb artikli 7 lõike 2 punktiga i 
nõutaval teabel. Sellised investeeringud on 
toetuskõlblikud üksnes juhul, kui need on 
vajalikud õiglase ülemineku territoriaalse 
kava rakendamiseks.

Õiglase ülemineku fondist võib toetada ka 
investeeringuid, mille eesmärk on 
saavutada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2003/87/EÜ I lisas loetletud 
tegevustest tuleneva kasvuhoonegaaside 
heite vähendamine, tingimusel et sellised 
investeeringud on heaks kiidetud osana 
õiglase ülemineku territoriaalse kavast, mis 
põhineb artikli 7 lõike 2 punktiga i 
nõutaval teabel, ja et need vastavad teistele 
käesoleva lõike teises lõigus sätestatud 
tingimustele. Sellised investeeringud on 
toetuskõlblikud üksnes juhul, kui need on 
vajalikud õiglase ülemineku territoriaalse 
kava rakendamiseks.

Muudatusettepanek 44

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Õiglase ülemineku fondi eesmärk 
on toetada üksnes ökoloogilise 
üleminekuga seonduvaid investeeringuid, 
mis on keskpikas ja pikas perspektiivis 
elujõulised. Komisjon ja asjaomane 
liikmesriik jälgivad pidevalt 
investeeringute elujõulisust kooskõlas 
territoriaalse õiglase ülemineku 
kavadega, mis on kehtestatud artikli 7 
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alusel.

Muudatusettepanek 45

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tuumajaamade tegevuse lõpetamist 
või nende rajamist;

a) tuumajaamade tegevuse lõpetamist, 
tuumajaamade ülalpidamist või rajamist 
ning tuumajäätmete käitlemist ja 
ladustamist;

Muudatusettepanek 46

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) komisjoni määruse (EL) nr 
651/201416 artikli 2 punktis 18 määratletud 
raskustes olevaid ettevõtjaid;

c) komisjoni määruse (EL) nr 
651/201416 artikli 2 punktis 18 määratletud 
raskustes olevaid ettevõtjaid, juhul kui 
need ettevõtjad on keskpikas kuni pikas 
perspektiivis elujõuetud, ilma et see 
mõjutaks ettevõtjaid, kelle suhtes võidakse 
kohaldada suuniseid raskustes olevate 
mittefinantsettevõtjate päästmiseks ja 
ümberkorraldamiseks antava riigiabi 
kohta ning komisjoni ajutist raamistikku 
riigiabi meetmete kohta, millega 
toetatakse majandust COVID-19 puhangu 
korral, juhul kui kõnealust raamistikku 
2020. aasta järel pikendatakse;

__________________ __________________
16 Komisjoni 17. juuni 2014. aasta määrus 
(EL) nr 651/2014 aluslepingu artiklite 107 
ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat 
liiki abi tunnistatakse siseturuga 
kokkusobivaks (ELT L 187, 26.6.2014, lk 
1).

16 Komisjoni 17. juuni 2014. aasta määrus 
(EL) nr 651/2014 aluslepingu artiklite 107 
ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat 
liiki abi tunnistatakse siseturuga 
kokkusobivaks (ELT L 187, 26.6.2014, lk 
1).
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Muudatusettepanek 47

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) investeeringuid fossiilkütuste 
tootmisse, töötlemisse, jaotusse, 
ladustamisse või põlemisse;

d) investeeringuid, mis on otseselt või 
kaudselt seotud fossiilkütuste tootmise, 
töötlemise, turustamise, ladustamise, 
transpordi, ülekande või põletamisega, 
välja arvatud puhta vesiniku, biogaasi ja 
biometaaniga kokkusobivad 
investeeringud kestliku kättesaadavuse 
piires piirkondades, mis sõltuvad suurel 
määral söe ja pruunsöe kaevandamisest ja 
põletamisest, tingimusel et need 
investeeringud:
i) aitavad kaasa liidu 2050. aasta 
kliimaneutraalsuse eesmärgi 
saavutamisele, kiirendades söe, pruunsöe, 
turba ja põlevkivi asendamist, piiramata 
samas taastuvate energiaallikate 
laiendamist;
ii) on territoriaalse õiglase ülemineku 
kavas liikmesriigi pädeva asutuse poolt 
nõuetekohaselt põhjendatud; ja
iii) on kooskõlas liidu õiguse, riiklike 
energia- ja kliimakavade, 
energiatõhususe põhimõttega ja on 
olemuselt üleminevad;

Muudatusettepanek 48

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) investeeringuid lairibataristusse 
piirkondades, kus on vähemalt kaks 
samaväärse kategooria lairibavõrku.

e) kulusid, mis on seotud ennetus- ja 
parandusmeetmete võtmisega kahju 
tekitanud ettevõtja keskkonnavastutuse 
alla kuuluva keskkonnakahju 
heastamiseks, sealhulgas alade 
puhastamine, saastest puhastamine ja 
taastamine vastavalt ELi toimimise 
lepingu artiklis 191 sätestatud „saastaja 
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maksab“ põhimõttele;

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ea) mis tahes tarbimiskulusid;

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(eb) maksualast koostööd mittetegevate 
jurisdiktsioonide ELi loetellu kantud 
äriühingute investeeringuid;

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt e c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ec) tegevusi või investeeringuid, mille 
puhul on suurem oht, et need ei ole 
elujõulised ja sõltuvad toetustest, et 
toimida pärast esialgset kasvu;

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt e d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ed) mis tahes muid investeeringuid, 
mis ei ole kooskõlas kliimaneutraalsuse 
eesmärgiga või mis põhjustavad seotuse 
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mõju.

Muudatusettepanek 53

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Õiglase ülemineku fondi vahendid 
kavandatakse nende piirkondade 
kategooriate jaoks, kus asjaomased 
territooriumid asuvad, võttes aluseks 
õiglase ülemineku territoriaalsed kavad, 
mis on kehtestatud kooskõlas artikliga 7 ja 
mille komisjon on programmi või 
programmi muutmise osana heaks kiitnud. 
Vahendid kavandatakse eraldada ühe või 
mitme eriprogrammi või programmi ühe 
või mitme prioriteedi raames.

Õiglase ülemineku fondi vahendid 
kavandatakse nende piirkondade 
kategooriate jaoks, kus asjaomased 
territooriumid või majandustegevused 
asuvad, võttes aluseks õiglase ülemineku 
territoriaalsed kavad, mis on kehtestatud 
kooskõlas artikliga 7 ja mille komisjon on 
programmi või programmi muutmise osana 
heaks kiitnud. Vahendid kavandatakse 
eraldada ühe või mitme eriprogrammi või 
programmi ühe või mitme prioriteedi 
raames.

Muudatusettepanek 54

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 
ülemineku saavutamiseks lisatoetust 
vajavate territooriumide või 
majandustegevuste kindlaksmääramine on 
nõuetekohaselt põhjendatud ja asjaomane 
õiglase ülemineku territoriaalne kava on 
kooskõlas asjaomase liikmesriigi riikliku 
energia- ja kliimakavaga ning 2030. 
aastaks liidu kliimaeesmärkide 
saavutamiseks võetavate meetmetega.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Õiglase ülemineku fondi prioriteet 
või prioriteedid hõlmavad õiglase 
ülemineku fondi vahendeid, mis koosnevad 
õiglase ülemineku fondi kogueraldisest või 
osalisest eraldisest liikmesriikidele ning 
määruse (EL) [uus ühissätete määrus] 
artikli [21a] kohaselt üle kantud 
vahenditest. Õiglase ülemineku fondi 
prioriteedile üle kantavate ERFi ja ESF+ 
vahendite kogusumma peab olema 
vähemalt poolteist korda suurem kui 
õiglase ülemineku fondist sellele 
prioriteedile antava toetuse summa, kuid 
ei ületa kõnealust summat üle kolme 
korra.

2. Õiglase ülemineku fondi prioriteet 
või prioriteedid hõlmavad õiglase 
ülemineku fondi vahendeid, mis koosnevad 
õiglase ülemineku fondi kogueraldisest või 
osalisest eraldisest liikmesriikidele ning 
vahenditest, mille võib vabatahtlikkuse 
alusel üle kanda määruse (EL) [uus 
ühissätete määrus] artikli [21a] kohaselt.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Õiglase ülemineku fondi raames 
rahastatavate toetuskõlblike projektide 
puhul, mis aitavad kaasa artiklis 2 
sätestatud erieesmärgi saavutamisele, 
võidakse katta kuni 75 % asjakohastest 
kuludest, või rohkem, kui on tegemist 
tõsise majandussurutisega.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid koostavad koos 
asjaomaste territooriumide vastavate 
ametiasutustega ühe õiglase ülemineku 
territoriaalse kava või mitu õiglase 
ülemineku territoriaalset kava, mis 

1. Pädevad ametiasutused koostavad 
igas liikmesriigis koos asjaomaste 
territooriumide vastavate piirkondlike ja 
kohalike ametiasutustega ning täielikus 
koostöös kõigi käesoleva artikli lõikes 3 
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hõlmavad üht või mitut mõjutatud 
territooriumi, mis vastavad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 
1059/2003 (mida on muudetud komisjoni 
määrusega (EL) nr 868/2014)17 kehtestatud 
ühise statistiliste territoriaalüksuste 
liigituse 3. tasandile (edaspidi „NUTS 3. 
tasandi piirkonnad“) või selle osadele, 
vastavalt II lisas esitatud vormile. 
Territooriumid peavad olema sellised, mis 
on ülemineku majandusliku ja sotsiaalse 
mõju tõttu kõige negatiivsemalt 
mõjutatud, eelkõige seoses eeldatava 
töökohtade kaotamisega fossiilkütuse 
tootmises ja kasutamises ning suurima 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tööstusrajatiste tootmisprotsesside 
ümberkujundamise vajadusega.

osutatud asjaomaste sidusrühmadega ja 
vajaduse korral EIP abil, et tagada 
täiendavus õiglase ülemineku 
mehhanismi teiste sammastega, ühe 
õiglase ülemineku territoriaalse kava või 
mitu õiglase ülemineku territoriaalset kava, 
mis hõlmavad üht või mitut mõjutatud 
territooriumi, mis vastavad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 
1059/2003 (mida on muudetud komisjoni 
määrusega (EL) nr 868/2014) kehtestatud 
ühise statistiliste territoriaalüksuste 
liigituse 3. tasandile (edaspidi „NUTS 3. 
tasandi piirkonnad“) või selle osadele, 
vastavalt II lisas esitatud vormile. 
Territooriumid peavad olema sellised, mis 
vajavad majandusliku, sotsiaalse, energia- 
ja keskkonnaalase ülemineku 
saavutamiseks lisatoetust, eelkõige seoses 
eeldatava töökohtade kaotamisega 
fossiilkütuse tootmises ja kasutamises ning 
suurima kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega tööstusrajatiste 
tootmisprotsesside ümberkujundamise 
vajadusega.

__________________ __________________
17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mail 
2003. aasta määrus (EÜ) nr 1059/2003, 
millega kehtestatakse ühine statistiliste 
territoriaalüksuste liigitus (NUTS) (ELT 
L 154, 21.6.2003, lk 1).

17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 
2003. aasta määrus (EÜ) nr 1059/2003, 
millega kehtestatakse ühine statistiliste 
territoriaalüksuste liigitus (NUTS) (ELT 
L 154, 21.6.2003, lk 1).

Muudatusettepanek 58

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Õiglase ülemineku fondist peaks 
vajaduse korral toetama piirkondi, kus 
kliimamuutustega võitlemise meetmete 
tõttu valitseb ettenägematu ettevõtluskriis, 
et oleks võimalik asjakohaselt reageerida 
ülemineku kontekstis tekkida võivatele 
kriisiolukordadele, eelkõige 
tööturupoliitika meetmete kaudu 
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ümberõppe ja koondamiste leevendamise 
valdkonnas. Selle eesmärk on tagada, et 
piirkonnad võivad saada toetust, isegi kui 
nad ei ole eelnevalt mõjutatud 
piirkondadena kindlaks määratud.

Muudatusettepanek 59

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) riiklikul tasandil kliimaneutraalsele 
majandusele ülemineku protsessi kirjeldus, 
sealhulgas riikliku energia- ja kliimakava 
kõige viimasema versiooniga kooskõlas 
olevate peamiste üleminekuetappide 
ajakava;

a) riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil hiljemalt 2050. aastaks kestlikule, 
kliimaneutraalsele ja kliimamuutuste 
suhtes vastupanuvõimelisele, 
ressursitõhusale täielikule 
ringmajandusele ülemineku protsessi 
kirjeldus, sealhulgas selge ajakava 
fossiilkütuste kasutamise või suure 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tegevusalade järkjärguliseks lõpetamiseks 
asjaomastel territooriumitel ning riikliku 
energia- ja kliimakava ning määruse (EL) 
.../... [uus Euroopa kliimaseadus] kõige 
viimasema versiooniga kooskõlas olevate 
peamiste üleminekuetappide ajakava;

Muudatusettepanek 60

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 või 
majandustegevuste või kodanike 
kindlaksmääramiseks, kes või mis vajavad 
punktis a osutatud ülemineku 
saavutamiseks lisatoetust ja mida õiglase 
ülemineku fondist toetatakse;
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Muudatusettepanek 61

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) hinnang, mis antakse kõige 
negatiivsemalt mõjutatud territooriumide 
üleminekuprobleemidele, sealhulgas 
kliimaneutraalsele majandusele ülemineku 
sotsiaalne, majanduslik ja keskkonnamõju, 
ning milles tehakse kindlaks mõjutatud 
töökohtade ja kaotatavate töökohtade 
võimalik arv, arenguvajadused ja -
eesmärgid 2030. aastaks, mis on seotud 
suure kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tegevusalade ümberkujundamise või 
lõpetamisega kõnealustel territooriumidel;

c) hinnang, mis antakse üleminekuks 
lisatoetust vajavate territooriumide 
üleminekuprobleemidele, sealhulgas 
kestlikule ja kliimaneutraalsele 
majandusele ülemineku sotsiaalne, 
majanduslik, keskkonnaalane ja sooline 
mõju, võttes samal ajal arvesse Euroopa 
sotsiaalõiguste samba ja ÜRO kestliku 
arengu tegevuskava 2030 eesmärke; 
hinnangus tehakse samuti kindlaks 
mõjutatud töökohtade ja kaotatavate 
töökohtade võimalik arv, arenguvajadused 
ja -eesmärgid 2030. aastaks, mis on seotud 
suure kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tegevusalade või muu selliste tegevuste 
ümberkujundamise või lõpetamisega, mida 
mõjutab üleminek liidu 
kliimaneutraalsusele kõnealustel 
territooriumidel, või mis tahes muu 
struktuuriline sotsiaal-majanduslik 
ümberkujundamine, mis on vajalik 
ülemineku eesmärkide saavutamiseks;

Muudatusettepanek 62

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) kirjeldus selle kohta, milline on 
õiglase ülemineku fondi toetuse eeldatav 
panus kliimaneutraalsele majandusele 
ülemineku sotsiaalse, majandusliku ja 
keskkonnamõjuga tegelemisel;

d) kirjeldus selle kohta, milline on 
õiglase ülemineku fondi toetuse eeldatav 
panus 2050. aastaks kestlikule, 
kliimaneutraalsele ja 
konkurentsivõimalusele majandusele 
ülemineku sotsiaalse, majandusliku, 
demograafilise, keskkonnaalase, 
energiasõltumatuse ja soolise mõjuga 
tegelemisel;
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Muudatusettepanek 63

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) hinnang selle kohta, kas kava on 
kooskõlas muude riiklike, piirkondlike või 
territoriaalsete strateegiate ja kavadega;

e) hinnang selle kohta, kas kava on 
kooskõlas muude asjakohaste liidu, 
riiklike, piirkondlike või territoriaalsete 
kohustuste, strateegiate ja kavadega;

Muudatusettepanek 64

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) juhtimismehhanismide 
(partnerluskokkulepped, kavandatud 
järelevalve- ja hindamismeetmed ning 
vastutavad asutused) kirjeldus;

f) juhtimismehhanismide 
(partnerluskokkulepped, kuidas tõhusaid 
järelevalve- ja hindamismeetmeid võetakse 
ning kava järelevalve eest vastutavad 
juhtivasutused) kirjeldus;

Muudatusettepanek 65

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

fa) lõikes 3 osutatud sidusrühmade 
loetelu ning kirjeldus selle kohta, kuidas 
nende sidusrühmadega asjaomasel 
territooriumil konsulteeritakse;

Muudatusettepanek 66

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) kavandatud tegevuste liikide 
kirjeldus ja nende eeldatav panus 

g) kavandatud tegevuste liikide 
kirjeldus ja nende eeldatav panus 
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ülemineku mõju leevendamisse; ülemineku mõju leevendamisse ja 
ülemineku hõlbustamisse, samuti 
mõjutatud piirkondade pikaajalise 
konkurentsivõime ja kestliku kasvu selged 
vahe-eesmärgid;

Muudatusettepanek 67

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ga) kirjeldus selle kohta, kuidas tuleb 
pidevalt jälgida kliimamuutustega seotud 
ülemineku rahastamiseks tehtavate 
investeeringute kestlikkust keskpikas ja 
pikas perspektiivis;

Muudatusettepanek 68

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) kui toetust antakse tulusateks 
investeeringuteks muudesse ettevõtetesse 
kui VKEd, siis selliste toimingute ja 
ettevõtete täielik loetelu ning sellise toetuse 
vajalikkuse põhjendus puudujääkide 
analüüsi abil, mis näitab, et eeldatavasti 
kaotatavate töökohtade arv on suurem kui 
ilma investeeringuta loodud töökohtade 
arv;

h) kui toetust antakse tulusateks 
investeeringuteks muudesse ettevõtetesse 
kui need, mis on osutatud artikli 4 lõike 2 
punktis a, siis selliste toimingute ja 
ettevõtete võimalikult täielik loetelu ning 
sellise toetuse vajalikkuse põhjendus 
puudujääkide analüüsi abil, mis näitab, et 
eeldatavasti kaotatavate töökohtade arv on 
suurem kui ilma investeeringuta loodud 
töökohtade arv;

Muudatusettepanek 69

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kui toetust antakse 
investeeringuteks, mille eesmärk on 

i) kui toetust antakse 
investeeringuteks, mille eesmärk on 
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saavutada direktiivi 2003/87/EÜ I lisas 
loetletud tegevustest tuleneva 
kasvuhoonegaaside heite vähendamine, siis 
toetatavate tegevuste täielik loetelu ja 
põhjendus selle kohta, et need aitavad 
kaasa kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekule ja vähendavad 
märkimisväärselt kasvuhoonegaaside 
heidet, olles oluliselt väiksemad 
asjakohastest võrdlusalustest, mis on 
kehtestatud saastekvootide tasuta 
eraldamiseks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ alusel, ning 
kui nende tulemuseks on märkimisväärse 
arvu töökohtade kaitse;

saavutada direktiivi 2003/87/EÜ I lisas 
loetletud tegevustest tuleneva 
kasvuhoonegaaside heite vähendamine, siis 
toetatavate tegevuste võimalikult täielik 
loetelu ja põhjendus selle kohta, et need 
aitavad kaasa kestlikule, kliimaneutraalsele 
ja kliimamuutuste suhtes 
vastupanuvõimelisele, ressursitõhusale 
täielikule ringmajandusele üleminekule ja 
vähendavad märkimisväärselt 
kasvuhoonegaaside heidet, olles oluliselt 
väiksemad asjakohastest võrdlusalustest, 
mis on kehtestatud saastekvootide tasuta 
eraldamiseks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ alusel, ning 
kui nende tulemuseks on märkimisväärse 
arvu töökohtade kaitse;

Muudatusettepanek 70

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, väljatöötamisse, 
rakendamisse ja hindamisse kaasatakse 
mõtestatud avaliku konsultatsiooni ja 
osalemise abil kõik asjaomased 
sidusrühmad, majandus- ja 
sotsiaalpartnerid, kodanikuühiskonna 
esindajad, eksperdid, koolitus- ja 
teadusasutused, tööandjad, sealhulgas 
mõjutatud tööstussektorites, töötajate 
rühmad ja kogukonnapõhised 
organisatsioonid ja muud asjaomased 
sidusrühmad kooskõlas määruse (EL) [uus 
ühissätete määrus] artikliga [6]. Õiglase 
ülemineku territoriaalsed kavad ning 
tegevuste valikuga seotud dokumendid 
tehakse avalikult kättesaadavaks.
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Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a. Kavad pakuvad võimalusi 
vastupanuvõimelise kohaliku majanduse, 
kohalike tarneahelate ja 
ümberpaigutamise edasiseks 
tugevdamiseks.

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Õiglase ülemineku territoriaalsed kavad 
peavad olema kooskõlas määruse (EL) [uus 
ühissätete määrus] artiklis [23] osutatud 
territoriaalsete strateegiatega, asjaomaste 
aruka spetsialiseerumise strateegiatega, 
riiklike energia- ja kliimakavadega ning 
Euroopa sotsiaalõiguste sambaga.

Õiglase ülemineku territoriaalsed kavad 
peavad olema kooskõlas määruse (EL) [uus 
ühissätete määrus] artiklis [23] osutatud 
territoriaalsete strateegiatega, asjaomaste 
aruka spetsialiseerumise strateegiatega, 
riiklike energia- ja kliimakavadega, 
Euroopa sotsiaalõiguste sambaga ning 
kohustustega, mida liit peab täitma Pariisi 
kokkuleppe alusel, et hoida üleilmne 
temperatuuri tõus alla 1,5 °C (võrreldes 
industriaalühiskonna eelse tasemega), ja 
ÜRO kestliku arengu eesmärkidega.

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Väljundnäitajate baasväärtuseks 
võetakse null. 2024. aastaks seatud vahe-
eesmärgid ja 2029. aastaks seatud 
eesmärgid peavad olema kumulatiivsed. 
Kui komisjon on määruse (EL) [uus 
ühissätete määrus] artikli [14 lõike 2] 
kohaselt esitatud programmi muutmise 

2. Väljundnäitajate (mis peaksid 
hõlmama määruses (EL) 2019/2088 
sätestatud kestlikkusnäitajaid) 
baasväärtuseks võetakse null. 2024. aastaks 
seatud vahe-eesmärgid ja 2029. aastaks 
seatud eesmärgid peavad olema 
kumulatiivsed. Kui komisjon on määruse 
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taotluse heaks kiitnud, siis eesmärke enam 
ei muudeta.

(EL) [uus ühissätete määrus] artikli [14 
lõike 2] kohaselt esitatud programmi 
muutmise taotluse heaks kiitnud, siis 
eesmärke enam ei muudeta.

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Komisjon loob õiglase ülemineku 
platvormi, et võimaldada parimate tavade 
vahetamist kõigi mõjutatud piirkondade ja 
sektorite vahel. Platvormi toimimise 
üksikasjad, sealhulgas selle liikmesus, 
eelarve ja juhtimismehhanismid, võetakse 
vastu rakendusaktiga.

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui komisjon järeldab programmi lõpliku 
tulemusaruande läbivaatamise põhjal, et 
vähemalt 65 % õiglase ülemineku fondi 
vahendite ühe või mitme väljund- või 
tulemusnäitaja jaoks kehtestatud 
eesmärgist ei ole saavutatud, võib ta teha 
määruse (EL) [uus ühissätete määrus] 
artikli [98] kohaselt finantskorrektsioone, 
vähendades õiglase ülemineku fondist 
asjaomasele prioriteedile antavat toetust 
võrdeliselt saavutustega.

Kui komisjon järeldab programmi lõpliku 
tulemusaruande läbivaatamise põhjal, et 
vähemalt 75 % õiglase ülemineku fondi 
vahendite ühe või mitme väljund- või 
tulemusnäitaja jaoks kehtestatud 
eesmärgist ei ole saavutatud, teeb ta 
määruse (EL) [uus ühissätete määrus] 
artikli [98] kohaselt finantskorrektsioone, 
vähendades õiglase ülemineku fondist 
asjaomasele prioriteedile antavat toetust 
võrdeliselt saavutustega.

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 8 lõikes 4 osutatud õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile määramata ajaks alates 
[käesoleva määruse jõustumise 
kuupäevast].

2. Artikli 3 lõikes 3 ja artikli 8 lõikes 
4 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte antakse komisjonile määramata 
ajaks alates [käesoleva määruse jõustumise 
kuupäevast].

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament ja nõukogu 
võivad artikli 8 lõikes 4 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 3 lõikes 3 ja artikli 8 lõikes 4 
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.

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Artikli 8 lõike 4 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
teatavakstegemist 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 

6. Artikli 3 lõike 3 ja artikli 8 lõike 4 
alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt 
jõustub üksnes juhul, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu 
jooksul pärast õigusakti Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
teatavakstegemist 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 
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tähtaega kahe kuu võrra. tähtaega kahe kuu võrra.

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10a
Läbivaatamisklausel

Hiljemalt järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku läbivaatamise lõpuks 
vaatab komisjon läbi õiglase ülemineku 
fondi rakendamise ning hindab seda, kas 
on asjakohane muuta selle kohaldamisala 
kooskõlas määruse 2020/... [taksonoomia 
määrus] võimaliku muutmisega, 
määruses (EL) 2020/… [Euroopa 
kliimaseadus] sätestatud liidu 
kliimaeesmärkidega ning kestliku 
rahanduse tegevuskava rakendamises 
toimunud arengutega. Selleks esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande, millele võib lisada 
seadusandlikud ettepanekud.

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) punkti a kohaldamisest tulenevaid 
eraldisi kohandatakse selleks, et mitte 
ükski liikmesriik ei saaks rohkem kui kaks 
miljardit eurot. Summad, mis ületavad 
kahte miljardit eurot liikmesriigi kohta, 
jaotatakse ümber proportsionaalselt kõigi 
teiste liikmesriikide eraldistega. Igale 
liikmesriigile kuuluv osa arvutatakse 
vastavalt ümber;

b) punkti a kohaldamisest tulenevaid 
eraldisi kohandatakse selleks, et mitte 
ükski liikmesriik ei saaks kogueraldisest 
rohkem kui 20 %. Summad, mis ületavad 
20 % kogueraldisest liikmesriigi kohta, 
jaotatakse ümber proportsionaalselt kõigi 
teiste liikmesriikide eraldistega. Igale 
liikmesriigile kuuluv osa arvutatakse 
vastavalt ümber;
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Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 1 – Viide: artikli 7 lõike 2 punkt a – alapunkt 1.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.1. Eeldatava kliimaneutraalsele 
majandusele ülemineku protsessi ülevaade 
kooskõlas riiklike energia- ja kliimakavade 
ning muude olemasolevate 
üleminekukavade eesmärkidega koos 
ajakavaga selliste tegevuste lõpetamiseks 
või vähendamiseks nagu söe ja pruunsöe 
kaevandamine või kivisöest elektri 
tootmine

1.1. Eeldatava kliimaneutraalsele 
majandusele ülemineku protsessi ülevaade 
kooskõlas riiklike energia- ja kliimakavade 
ning muude olemasolevate 
üleminekukavade eesmärkidega koos selge 
ajakavaga fossiilkütuste kasutamise või 
suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega tegevusalade 
järkjärguliseks lõpetamiseks asjaomastel 
territooriumitel hiljemalt 2050. aastaks

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.1. Kliimaneutraalsele majandusele 
ülemineku majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse mõju hindamine

2.1. Kliimaneutraalsele majandusele 
ülemineku majandusliku, sotsiaalse, soolise 
ja territoriaalse mõju hindamine

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – Viide: artikli 7 lõike 2 punkt c – Tekstiväli [12000]

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mõjutatud majandustegevuse ja 
tööstussektorite kindlakstegemine, 
eristades:

Mõjutatud majandustegevuse ja 
tööstussektorite kindlakstegemine, 
eristades:

– hääbuvad sektorid, mis eeldatavasti 
lõpetavad üleminekuga seotud tegevuse või 
vähendavad seda märkimisväärselt, 
sealhulgas vastav ajakava;

– hääbuvad sektorid, mis eeldatavasti 
lõpetavad üleminekuga seotud tegevuse või 
vähendavad seda märkimisväärselt, 
sealhulgas vastav selge ajakava;

– muutuvad sektorid, mille tegevust, 
protsesse ja väljundeid eeldatavasti 
muudetakse.

– muutuvad sektorid, mille tegevust, 
protsesse ja väljundeid eeldatavasti 
muudetakse.
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Mõlema sektori puhul: Mõlema sektori puhul:

– eeldatav töökohtade kaotamine ja 
ümberõppe vajadus, võttes arvesse 
kutseoskuste prognoose;

– eeldatav töökohtade kaotamine ja 
ümberõppe vajadus, võttes arvesse 
kutseoskuste prognoose ja soolist 
perspektiivi;

– majanduse mitmekesistamise potentsiaal 
ja arenguvõimalused.

– majanduse mitmekesistamise potentsiaal 
ja arenguvõimalused, sh sooline 
perspektiiv.

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2 – alapunkt 2.3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.3 a. Konsulteerimine sidusrühmadega 
Viide: artikli 7 lõike 2 punkt fa 
– nimekiri asjaomastest sidusrühmadest, 
kellega konsulteeriti, sealhulgas 
majandus- ja sotsiaalpartnerid, 
kodanikuühiskonna esindajad ja 
eksperdid, kellega konsulteeriti 
asjaomases piirkonnas või riigis 

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2 – alapunkt 2.4 – Viide: artikli 7 lõike 2 punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kavandatud tegevuste liigid ja 
nende eeldatav panus kliimamuutustega 
seotud ülemineku mõju leevendamisse

– kavandatud tegevuste liigid, nende 
elujõulisus ja nende eeldatav panus 
kliimamuutustega seotud ülemineku mõju 
leevendamisse

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu määrus
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II lisa – punkt 2 – alapunkt 2.4 – Viide: artikli 7 lõike 2 punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Täita ainult juhul, kui toetatakse muudesse 
ettevõtetesse kui VKEdesse tehtavaid 
tulusaid investeeringuid:

Täita ainult juhul, kui toetatakse muudesse 
ettevõtetesse kui VKEdesse tehtavaid 
tulusaid investeeringuid:

– selliste tegevuste ja ettevõtete 
täielik loetelu ning kõigi nende puhul 
sellise toetuse vajalikkuse põhjendus 
puudujääkide analüüsi abil, mis näitab, et 
eeldatavasti kaotatavate töökohtade arv 
oleks suurem kui ilma selle investeeringuta 
loodud töökohtade arv

– selliste tegevuste ja ettevõtete 
soovituslik loetelu ning kõigi nende puhul 
sellise toetuse vajalikkuse põhjendus 
puudujääkide analüüsi abil, mis näitab, et 
eeldatavasti kaotatavate töökohtade arv 
oleks suurem kui ilma selle investeeringuta 
loodud töökohtade arv

Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2 – alapunkt 2.4 – Viide: artikli 7 lõike 2 punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Täita üksnes juhul, kui toetatakse 
investeeringuid, mille eesmärk on 
saavutada direktiivi 2003/87/EÜ I lisas 
loetletud tegevusaladest tulenevate 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine:

Täita üksnes juhul, kui toetatakse 
investeeringuid, mille eesmärk on 
saavutada direktiivi 2003/87/EÜ I lisas 
loetletud tegevusaladest tulenevate 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine:

– toetatavate tegevuste täielik loetelu 
ja põhjendus selle kohta, et need aitavad 
kaasa kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekule ja on oluliselt väiksemad 
asjakohastest võrdlusalustest, mida 
kasutatakse saastekvootide tasuta 
eraldamiseks direktiivi 2003/87/EÜ alusel, 
ning kui nende tulemuseks on 
märkimisväärse arvu töökohtade kaitse

– toetatavate tegevuste soovituslik 
loetelu ja põhjendus selle kohta, et need 
aitavad kaasa kliimaneutraalsele 
majandusele üleminekule ja on oluliselt 
väiksemad asjakohastest võrdlusalustest, 
mida kasutatakse saastekvootide tasuta 
eraldamiseks direktiivi 2003/87/EÜ alusel, 
ning kui nende tulemuseks on 
märkimisväärse arvu töökohtade kaitse



PE650.729v03-00 48/49 AD\1208064ET.docx

ET

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri Õiglase ülemineku fondi asutamine

Viited COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD)

Vastutav komisjon
       istungil teada andmise kuupäev

REGI
29.1.2020

Arvamuse esitajad
       istungil teada andmise kuupäev

ECON
15.5.2020

Kaasatud komisjonid - istungil teada 
andmise kuupäev

27.5.2020

Arvamuse koostaja
       nimetamise kuupäev

Henrike Hahn
23.4.2020

Vastuvõtmise kuupäev 25.6.2020

Lõpphääletuse tulemus +:
–:
0:

45
7
5

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, 
Gilles Boyer, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, 
Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, José Manuel 
García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Valentino Grant, José 
Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys 
Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, 
Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, 
Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, 
Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, 
Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie 
Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, 
Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, 
Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan 
Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliikmed

Henrike Hahn, Margarida Marques, Mikuláš Peksa, Mick Wallace



AD\1208064ET.docx 49/49 PE650.729v03-00

ET

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS
NÕUANDVAS KOMISJONIS

45 +
ECR Roberts Zīle

GUE/NGL José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Mick Wallace

PPE Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo 
y Marfil, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Siegfried 
Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Ralf Seekatz, Inese Vaidere

Renew Gilles Boyer, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Dragoș Pîslaru, Stéphanie 
Yon-Courtin

S&D Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Margarida Marques, Pedro Marques, 
Costas Mavrides, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul 
Tang

Verts/ALE Henrike Hahn, Stasys Jakeliūnas, Mikuláš Peksa, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun

7 –
ID Gunnar Beck, Francesca Donato, Valentino Grant, Jörg Meuthen, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

NI Lefteris Nikolaou-Alavanos

5 0
ECR Derk Jan Eppink, Raffaele Fitto, Johan Van Overtveldt

ID Herve Juvin

NI Piernicola Pedicini

Kasutatud tähised:
+ : poolt
– : vastu
0 : erapooletu


