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LÜHISELGITUS

Õiglase ülemineku fond on õiglase ülemineku mehhanismi esimene sammas ja seda peetakse 
kliimaneutraalsele majandusele eduka ülemineku eeltingimuseks. Komisjon kavatseb tagada, 
et kedagi ei jäeta kõrvale, kuid õiglase ülemineku fondi ettepanek ei täida seda lubadust. 

Esiteks on õiglase ülemineku fondi suurus 7,5 miljardit eurot, mis ei vasta kaugeltki 
prognoositud vajadustele, mille kohaselt oleks mõnes liikmesriigis 2050. aastani vaja 
hinnanguliselt sadu miljardeid. Seetõttu on arvamuse koostaja veendunud, et õiglase 
ülemineku fondi suurendamiseks on vaja lisaraha ja seda tuleb arutada järgmist mitmeaastast 
finantsraamistikku käsitlevatel käimasolevatel läbirääkimistel.  

Teiseks lahendab komisjon ressursside nappuse probleemi ERFi ja ESF+ vahendite 
kohustusliku ümberpaigutamisega. Arvamuse koostaja arvates võetakse sellega raha ära 
teistelt olulistelt eesmärkidelt ning seda tuleks teha üksnes vabatahtlikkuse alusel ja 
liikmesriikide äranägemisel, kuna nad ise on kõige sobivamad hindama oma 
investeerimisvajadusi.

Kolmandaks tuleks muuta õiglase ülemineku fondi kuluprioriteete, et maksimeerida fondi 
mõju. Esimesena ja kõige rängemalt tabab ELi üleminek vähese CO2 heitega majandusele 
söest ja pruunsöest sõltuvaid ELi piirkondi. Seetõttu tuleks märkimisväärses mahus õiglase 
ülemineku fondi vahendeid investeerida liikmesriikidesse ja piirkondadesse, mis jäävad suurel 
määral, kui mitte täielikult, sõltuvaks söest ja pruunsöest ning kus kestlikkusele ülemineku 
majanduslik ja sotsiaalne mõju on kõige ilmsem. 

Kliimamuutustega seotud ülemineku hõlbustamiseks liikmesriikides tuleks teha järgmist:

– gaasiinvesteeringud peaksid olema lubatud, kui need aitavad heitkoguseid 
märkimisväärselt vähendada, kuna gaasi tuleks käsitada üleminekuenergiaallikana;

– suuri ettevõtteid ei tohiks diskrimineerida, sest nad suudavad teha investeeringuid 
suuremas ulatuses, kuigi loomulikult tuleks toetada ka VKEsid ja kujunemisjärgus ettevõtteid 
ning 

– uusi tehnoloogiaid tuleks toetada juhul, kui need on kasutuselevõtmiseks piisavalt 
küpsed, et õiglase ülemineku fond tooks lühikeses perspektiivis kaasa tõelisi muutusi.

Arvestades praegust laiemat poliitilist konteksti – sealhulgas tõenäosust, et COVID-19 kriisi 
järel väheneb investeerimissuutlikkus – on arvamuse koostaja seisukohal, et EL ei pruugi olla 
valmis saavutama 2050. aastaks kliimaneutraalsust.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval 
regionaalarengukomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
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Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 175 kolmandat 
lõiku,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 175 kolmandat 
lõiku ja artikli 322 lõike 1 punkti a,

Muudatusettepanek 2

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 ja eelkõige selle 
eesmärki, mis on sätestatud selle 
artiklis 2, ning ÜRO kestliku arengu 
eesmärke, keskendades liidu rahastamise 
keskkonnasäästlikele ja sotsiaalselt 
kestlikele 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 
investeerimiskavast12, millega nähakse ette 
sihtotstarbeline rahastamine õiglase 
ülemineku mehhanismi alusel 
ühtekuuluvuspoliitika raames, et toetada 
liidu territooriume ja nende elanikke – 
eelkõige kõige haavatavamaid – 
tegelemisel majanduslike ja sotsiaalsete 
probleemidega, mis tulenevad üleminekust 
hiljemalt 2050. aastaks kliimaneutraalsele, 
keskkonnasäästlikule, energia- ja 
ressursitõhusale ringmajandusele, kus 
ülejäävaid kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid kompenseeritakse samaväärse 
absorptsiooniga ja kus kaitstakse ja 
edendatakse liidu looduskapitali ning 
inimeste tervist ja heaolu.
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_________________ _________________
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 3

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 kliimaneutraalsele, 
keskkonnasäästlikule, energia- ja 
ressursitõhusale ringmajandusele on üks 
liidu olulisemaid poliitikaeesmärke ja 
nõuab märkimisväärseid 
lisainvesteeringuid. Euroopa Ülemkogu 
kinnitas 12. detsembril 2019 eesmärgi 
saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalne 
liit, et aidata kaasa Pariisi 
kliimakokkuleppe eesmärkide 
saavutamisele. Kuigi meetmed 
kliimamuutuste ja keskkonnaseisundi 
halvenemise vastu võitlemiseks toovad 
pikas perspektiivis üldist kasu, pakuvad 
need keskpikas perspektiivis kõigile 
võimalusi ja väljakutseid, kuna kõik 
inimesed, territooriumid ja liikmesriigid ei 
alusta 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.
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Muudatusettepanek 4

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 inimesekeskne, õiglane, kaasav ja 
kõigi jaoks sotsiaalselt vastuvõetav, 
vähendama ebavõrdsust ja selle puhul ei 
tohi kedagi kõrvale jätta. Seetõttu peavad 
nii liit kui ka liikmesriigid võtma algusest 
peale arvesse ülemineku majanduslikku, 
keskkonnaalast ja sotsiaalset mõju ning 
kasutama kõiki võimalikke vahendeid 
kahjulike tagajärgede vältimiseks, ja kui 
see ei ole võimalik, siis leevendamiseks, 
ning looma uusi võimalusi üleminekust 
kõige rohkem mõjutatud inimeste ja 
territooriumide jaoks. Liidu eelarvel on 
selles oluline roll.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3a) Üleminek CO2-neutraalsele 
majandusele kujutab endast ka võimalust 
rohkemate töökohtade loomiseks. 
Komisjoni Euroopa tööhõivealaste ja 
sotsiaalsete arengute aastaaruande 
2019. aasta väljaande kohaselt suurendab 
üleminek CO2-neutraalsele majandusele 
vabade töökohtade arvu. Eeldatakse, et 
2030. aastaks loob üleminek liidus lisaks 
juba prognoositud 12 miljonile uuele 
töökohale veel 1,2 miljonit töökohta. 
Komisjoni väitel võiks üleminek 
leevendada käimasolevat 
automatiseerimisest ja digitaliseerimisest 
tingitud töökohtade polariseerumist, kuna 
töökohti loodaks ka palkade ja oskuste 
jaotuse skaala keskosas, eelkõige ehituses 
ja tootmises.
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3b) Tõhustatud ühtekuuluvuspoliitika 
vahendid ja liidu eelarve lõdvendamine on 
olulised, pidades silmas COVID-19 
pandeemia praegust majanduslikku ja 
sotsiaalset mõju liikmesriikides. 
Liikmesriikidel peaks olema vabadus 
paigutada assigneeringuid fondide, 
kuluartiklite ja prioriteetide vahel ümber 
vastavalt oma majanduslikele ja 
sotsiaalsetele vajadustele, olenemata 
valdkondliku keskendamise eesmärkidest 
ning liidu makromajanduslikust ja/või 
poliitilisest tingimuslikkusest.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(4) Nagu on sätestatud Euroopa 
rohelises kokkuleppes ja kestliku Euroopa 
investeerimiskavas, peaks õiglase 
ülemineku mehhanism täiendama järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku (2021–
2027) muid meetmeid. See peaks toetama 
inimesi ja territooriume kliimaneutraalse 
liidu suunas liikumise sotsiaalsete, 
keskkonnaalaste ja majanduslike 
mõjudega tegelemisel, koondades liidu 
eelarvekulutused kliima-, keskkonna-, 
majanduslikele ja sotsiaalsetele 
eesmärkidele piirkondlikul tasandil, seda 
ka COVID-19 kriisi mõjusid silmas 
pidades.

Muudatusettepanek 8
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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. 
See kajastub õiglase ülemineku fondi 
erieesmärgis, mis on kehtestatud samal 
tasandil ja loetletud koos määruse (EL) 
[uus ühissätete määrus] artiklis [4] 
sätestatud poliitikaeesmärkidega.

(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 
toetada meetmeid, mis on suunatud 
õiglasele ja edukale üleminekule 
kliimaneutraalsele majandusele, ning 
vältida, ja kui see ei ole võimalik, siis 
leevendada kliimamuutustega seotud ja 
keskkonnaalase ülemineku kahjulikku 
mõju, toetades kõige enam mõjutatud 
inimesi ja territooriume, eelkõige töötajaid, 
keda see otseselt puudutab, ning pakkudes 
neile uusi võimalusi. Õiglase ülemineku 
fondi erieesmärgi kohaselt peaksid fondist 
toetatavad meetmed otseselt aitama 
hõlbustada üleminekut ja leevendada selle 
mõju, luues uusi kestlikke 
tööhõivevõimalusi, leevendades 
negatiivset mõju tööhõivele ja kahjulikke 
sotsiaalseid tagajärgi, mis võiksid 
põhjustada mõjutatud piirkondades 
rahvastikukadu, ning rahastades kohaliku 
majanduse mitmekesistamist ja 
ajakohastamist otsetoetusega 
keskkonnasäästlikule ja sotsiaalselt 
kestlikule tegevusele. See kajastub õiglase 
ülemineku fondi erieesmärgis, mis on 
kehtestatud samal tasandil ja loetletud koos 
määruse (EL) [uus ühissätete määrus] 
artiklis [4] sätestatud 
poliitikaeesmärkidega.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5a) Õiglase ülemineku fondi suurus 
peaks vastama õiglase kliimamuutustega 
seotud ja keskkonnaalase ülemineku 
vajadustele. Rahastamist tuleks pakkuda 
kõigile liikmesriikidele, et toetada nende 
üleminekut, keskendudes eelkõige 
söekaevandusterritooriumidele, kus sütt 
endiselt kaevandatakse, aga samuti 
territooriumidele, kus kaevandamise 
järkjärgulist lõpetamisest tulenevalt 
toimuvad suured struktuurimuutused.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(6) Võttes arvesse, kui oluline on 
võidelda kliimamuutuste vastu kooskõlas 
liidu kohustustega rakendada Pariisi 
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 ja kiirendama 
üleminekut kliimaneutraalsele 
majandusele hiljemalt 2050. aastaks. 
Õiglase ülemineku fondi omavahendid 
täiendavad investeeringuid, mida on vaja, 
et saavutada üldeesmärk, st liidu 
eelarvekulutustest 40 % eraldamine 
kliimaeesmärkide saavutamise toetamiseks. 
Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) 
ja Euroopa Sotsiaalfond+-ist (ESF+) 
ümberpaigutatud vahendid – kui 
liikmesriigid otsustavad neid ümber 
paigutada – aitavad kaasa selle eesmärgi 
saavutamisele.
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6a) Õiglase ülemineku fondi vahendid 
üksi ei suuda tagada üleminekut 
kliimaneutraalsusele. Õiglase ülemineku 
mehhanismi ülejäänud kaks sammast 
pakuvad lisaks õiglase ülemineku fondile 
täiendavaid meetmeid ja 
rahastamisvõimalusi, et hõlbustada ja 
kiirendada kõige enam mõjutatud 
piirkondade üleminekut. InvestEU 
sihtotstarbeline õiglase ülemineku kava 
meelitab ligi erasektori investeeringuid, 
mis toovad kasu üleminekuetapis 
olevatele piirkondadele ning aitavad 
nende majandusel leida uusi kasvu 
allikaid, nagu CO2 heite vähendamise, 
piirkondade majanduse mitmekesistamise, 
energia-, transpordi- ja sotsiaalse taristu 
projektid. Euroopa Investeerimispanga 
avaliku sektori laenurahastut, mis on 
tagatud liidu eelarvest, kasutatakse 
avalikule sektorile sooduslaenude 
andmiseks, näiteks investeeringuteks 
energia- ja transporditaristusse, 
kaugküttevõrkudesse ning hoonete 
renoveerimisse või soojustamisse.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6b) Õiglane üleminek hõlmab ka 
nende toetamist, keda kliimamuutused 
kõige rohkem mõjutavad. Muutuva kliima 
mõju kahjustab ebaproportsionaalselt 
teatavaid piirkondi ja kogukondi, keda 
tuleb Euroopa solidaarsuse vaimus 
toetada.
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Muudatusettepanek 13

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 täiendama ühtekuuluvuspoliitika 
raames kättesaadavaid vahendeid, ilma et 
see mõjutaks muid ühtekuuluvuspoliitika 
eesmärke ega rahalisi eraldisi, mis on 
kavandatud ERFi ja ESF+ muude 
eesmärkide jaoks.

Muudatusettepanek 14

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) Kliimamuutustega seotud ja 
keskkonnaalane üleminek on väljakutse 
kõigile liikmesriikidele, kuid pikas 
perspektiivis loob see ka uusi võimalusi. 
Eriti keerukas on see liikmesriikide jaoks, 
kes sõltuvad suurel määral tahketest 
fossiilkütustest, aga ka suure 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tööstusprotsessidest. Selline tegevus tuleb 
kliimaneutraalsusele ülemineku tõttu 
järk-järgult lõpetada või tuleb seda 
kohandada, tagades samal ajal 
taskukohase, ohutu ja kestliku energiaga 
varustamise kindluse. 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.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9
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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 ja selgete 
tingimuste alusel sätestama eraldiste 
jaotuse liikmesriikide ja aastate kaupa 
tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi raames.

Muudatusettepanek 16

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 
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 

(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 
kogukondi, töötajaid, kohalikku majandust 
ja tööturgu ning on keskpikas kuni pikas 
perspektiivis kestlikud, võttes arvesse kõiki 
rohelise kokkuleppe ja Euroopa 
sotsiaalõiguste samba eesmärke. 
Rahastatavad projektid peaksid toetama 
üleminekut kliimaneutraalsele, 
keskkonnasäästlikule, energia- ja 
ressursitõhusale ringmajandusele. 
Investeeringud 
üleminekuenergiaallikatesse, nagu 
maagaas, peaksid olema toetuskõlblikud, 
kui sellised investeeringud toovad kaasa 
kasvuhoonegaaside heitkoguste olulise 
vähenemise ja võimaldavad kasutada 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
gaasi kestliku alternatiivina. Lisaks 
peaksid need olema kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EL) 2020/85212a, välja arvatud juhul, kui 
liikmesriik põhjendab õiglase ülemineku 
territoriaalses kavas nende toetamise 
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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.

vajadust ja nende kooskõla ELi 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga. 
Hääbuvate sektorite puhul, nagu söel, 
pruunsöel, turbal ja põlevkivil või 
kõnealuste fossiilkütuste kaevandamisel 
põhinev energiatootmine, peaks toetus 
olema seotud asjaomase tegevuse 
järkjärgulise lõpetamisega aja jooksul, mis 
on kooskõlas Pariisi kliimakokkuleppest 
tulenevate liidu kohustustega, ja 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 kliima- ja 
energiaeesmärkidega ning 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga aastaks 
205013, säilitades ja suurendades samal ajal 
tööhõivet ning vältides keskkonnaseisundi 
halvenemist. Erilist tähelepanu tuleks 
pöörata ka võitlusele 
energiaostuvõimetuse vastu, tegevustele, 
millega edendatakse arenenud ja säästvate 
tehnoloogiate, sh tehisintellektil 
põhinevate tehnoloogiate kasutuselevõttu, 
samuti digitaliseerimise ja ühenduvuse 
valdkonnas, tingimusel et sellised meetmed 
aitavad leevendada kliimamuutustega 
seotud ja keskkonnaalase ülemineku 
negatiivseid kõrvalmõjusid ning aitavad 
oluliselt vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid ja loodusvarade kasutamist. 
Investeeringud kestlikult hangitavasse ja 
biopõhisesse ringmajandusse ning 
kahjustatud ökosüsteemide taastamisse on 
olulised, et saavutada 2050. aasta 
kliimaneutraalsuse eesmärk. Sellised 
investeeringud on kallid ja kõik 
liikmesriigid peaksid olema 
toetuskõlblikud, olenemata nende 
finantssuutlikkusest. 

_________________ _________________
12a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
18. juuni 2020. aasta määrus (EL) 
2020/852, millega kehtestatakse kestlike 
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investeeringute hõlbustamise raamistik ja 
muudetakse määrust (EL) 2019/2088 
(ELT L 198, 22.6.2020, lk 13).

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 kliimaneutraalse 
majanduseni“, COM(2018) 773 final.

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 kliimaneutraalse 
majanduseni“, COM(2018) 773 final.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10a) Õiglase ülemineku fond peaks 
toetama sellist tegevust ja tehnoloogiate 
kasutuselevõttu, mis on pikaajaliselt 
elujõulised ega sõltu pärast esialgset 
ulatuslikumalt kasutusele võtmist oma 
tegevuses toetustest. Toetatavad tegevused 
ei tohiks takistada vähese CO2 heitega 
alternatiivide arendamist ja 
kasutuselevõttu või tuua kaasa sõltuvuse 
varadest, millel on kahjulik mõju 
kliimaneutraalsusele ja 
keskkonnaeesmärkidele, võttes arvesse 
nende kasutusiga.

Selgitus

Kooskõlla viimine ELi kestliku rahanduse taksonoomiaga, mille on kokku leppinud kolm ELi 
institutsiooni ning mis aitab kaasa poliitikavaldkondade, sealhulgas kliima- ja 
keskkonnapoliitika, ja ELi eelarve kulutuste sidususele. ELi taksonoomia annab põhilise 
võrdlusraamistiku investeeringute kestlikkuse hindamiseks. Õiglase ülemineku fond ei tohi 
toetada tegevusi, mis oleksid vastuolus rohelise kokkuleppe kliima- või 
keskkonnaeesmärkidega.

Muudatusettepanek 18
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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) Kliimamuutustega seotud ja 
keskkonnaalasest üleminekust enim 
mõjutatud inimeste kaitsmiseks peaks 
õiglase ülemineku fond hõlmama ka 
mõjutatud töötajate ning füüsilisest isikust 
ettevõtjate ja töötute oskuste täiendamist ja 
ümberõpet, et aidata neil kohaneda uute 
võimalustega ning pakkuda kõigile 
tööotsijate kategooriatele aktiivset ja 
personaalset abi töö otsimisel ja aktiivset 
kaasamist ühiskonda, austades samas 
soolist võrdõiguslikkust ja püüdes 
saavutada soolist tasakaalu.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11a) Õiglase ülemineku fondil on 
oluline roll sotsiaalsete tagajärgede 
leevendamisel väljaspool majandust ning 
see ei tohiks olla pelgalt 
äriinvesteeringute vahend. Üleminek 
kliimaneutraalsusele võib seada 
mõjutatud piirkondadele ja seal elavatele 
inimestele nõudmisi. Riskide hulka ei 
kuulu mitte ainult töökohtade kaotus, vaid 
ka kohaliku käibemaksutulu kaotus, 
samuti töötajate ränne, mis jätab maha 
noored ja eakad inimesed ning võib kaasa 
tuua teatavate teenuste osutamise 
lõpetamise, eelkõige söekaevurite puhul. 
Seetõttu on sotsiaalsesse taristusse 
investeerimine, et tagada mõjutatud 
piirkondades elavatele inimestele teenuste 
kõrge tase ja tasakaalustada teenuste 
kadumist, oluline tegur, et tagada 
sotsiaalselt õiglane üleminek, mille puhul 
ei jäeta kedagi kõrvale. Õiglase 
ülemineku fondi abil tuleks eelkõige võtta 
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meetmeid, et vältida majanduslangust ja 
tagada, et kohalik elanikkond toetab 
muutusi ning et parandatakse kohalikus 
kogukonnas osutatavaid teenuseid ning 
tervishoiuteenuste, sotsiaalteenuste ja 
kohaliku demokraatiaga seotud taristut.

Muudatusettepanek 20

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 
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 

(12) Selleks et suurendada üleminekust 
mõjutatud territooriumide majanduslikku 
mitmekesisust, peaks õiglase ülemineku 
fond toetama tulusaid investeeringuid, 
keskendudes eelkõige investeeringutele 
VKEdesse. Tulusat investeeringut tuleks 
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 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 ja 
need ei täienda direktiivi 2003/87/EÜ 
alusel saadavat rahastamist. Iga sellist 
investeeringut tuleks vastavalt põhjendada 
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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.

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 punktide a ja c 
tähenduses.

__________________ ______________________
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 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12a) Kui tahetakse, et 
rahastamiskõlblikud 
üleminekupiirkonnad tõmbaksid ligi 
erainvesteeringuid, peavad liidu riigiabi 
eeskirjad olema paindlikud. Uute suuniste 
koostamisel peaks komisjon võtma 
seetõttu arvesse ka asjaomaste 
piirkondade struktuurimuutustega seotud 
probleeme, et tagada neile piirkondadele 
piisav paindlikkus, mis võimaldab neil 
oma projekte sotsiaalselt ja 
majanduslikult elujõulisel viisil ellu viia.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12b) Toetust, mida õiglase ülemineku 
fondi kaudu antakse muudesse 
ettevõtetesse kui VKEdesse tehtavateks 
tulusateks investeeringuteks, peaks olema 
võimalik anda ka muudes piirkondades 
kui need, millele tohib anda riigiabi 
kohaldatavate riigiabi eeskirjade kohaselt 
vastavalt ELi toimimise lepingu 
artikli 107 lõike 3 punktidele a ja c. 
Vastupidi, riigiabi eeskirjad peaksid 
võimaldama kõigil õiglase ülemineku 
fondi kaudu abi saavatel piirkondadel 
tegeleda töökohtade kadumise ohuga 
tulemuslikult juba varases etapis. Selle 
tagamiseks tuleks ka komisjoni määrust 
(EL) nr 651/20141a vastavalt kohandada.
________________
1a 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).

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12c) Kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekust enim mõjutatud 
piirkondadele tuleks anda võimalus 
hakata sellega seotud 
struktuurimuutustega aktiivselt tegelema 
võimalikult vara. See nõuab riigiabi 
käsitlevate õigusaktide kohandamist, 
näiteks komisjoni uue suunise kaudu ELi 
toimimise lepingu artikli 107 lõike 3 
punkti b või c alusel, et tagada abi 
lubatavus kohaldatavate eeskirjade alusel, 
olenemata abistatavate piirkondade 
staatusest.



AD\1208754ET.docx 19/40 PE650.356v04-00

ET

Muudatusettepanek 24

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 
tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi raames, peaks 
olema võimalik ette valmistada iseseisev 
õiglase ülemineku fondi programm või 
kavandada õiglase ülemineku fondi 
vahendeid ERFist, ESF+-ist või 
Ühtekuuluvusfondist toetatava programmi 
raames ühe või mitme sihtotstarbelise 
prioriteedi raames. Vastavalt määruse (EL) 
[uus ühissätete määrus] artiklile 21a on 
võimalik õiglase ülemineku fondi 
vahendeid suurendada ERFist ja ESF+-ist 
saadava täiendava rahastamisega. ERFist ja 
ESF+-ist ümberpaigutatud asjaomased 
summad peaksid olema kooskõlas õiglase 
ülemineku territoriaalsetes kavades 
sätestatud tegevuste liikidega.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Õiglase ülemineku fondi toetus 
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 

(14) Õiglase ülemineku fondi toetus 
peaks sõltuma õiglase ülemineku protsessi 
tõhusast ja mõõdetavast 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 
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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.

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 ja 
kogukondades.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14a) Õiglase ülemineku fondist 
eraldatavad rahalised vahendid peaksid 
sõltuma sellest, kas liikmesriigid on 
kinnitanud ja tõendanud oma 
pühendumust ELi kliimaneutraalsuse 
eesmärgile aastaks 2050 ning võtnud 
vastu pikaajalise strateegia, mis on 
kooskõlas Pariisi kliimakokkuleppe ja 
selle temperatuurieesmärgiga. Juhul kui 
liikmesriik neid tingimusi ei täida, tuleks 
peatada 50 % asjaomasele liikmesriigile 
aastas tehtavatest eraldistest seniks, kuni 
kõnealune liikmesriik on oma 
pühendumust kinnitanud ja tõendanud.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

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, 

(15) Õiglase ülemineku territoriaalsetes 
kavades tuleks kindlaks määrata kõige 
negatiivsemalt mõjutatud inimesed ja 
territooriumid, kuhu õiglase ülemineku 
fondi toetus tuleks koondada, ning 
kirjeldada konkreetseid meetmeid, mida 
tuleb võtta kliimaneutraalse majanduse 
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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.

saavutamiseks, eelkõige seoses 
fossiilkütuste tootmist või muid suure 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tegevusi hõlmavate rajatiste 
ümberkorraldamise või sulgemisega aja 
jooksul, mis on kooskõlas Pariisi 
kliimakokkuleppest tulenevate liidu 
kohustustega. Need territooriumid peaksid 
vastama NUTS 3. tasandi piirkondadele 
või olema nende osad. Kavades tuleks 
üksikasjalikult kirjeldada nende 
territooriumide probleeme, võimalusi ja 
investeerimisvajadusi ning määrata 
kindlaks vajalikud tegevused viisil, mis 
tagab kliimamuutustele 
vastupanuvõimelise ja keskkonnasäästliku 
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. Liikmesriikide 
investeeringute hindamisel võib kasutada 
komisjoni poolt 2020. aasta Euroopa 
poolaasta riigipõhiste aruannete D lisas 
kindlaks määratud investeerimisvaldkondi 
ja prioriteete.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

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 

(19) Käeoleva määruse eesmärke, nimelt 
toetada inimesi ja territooriume, kus 
toimuvad majanduslikud ja sotsiaalsed 
muutused, et minna üle kliimaneutraalsele, 
keskkonnasäästlikule, täielikult 
taastuvatel energiaallikatel põhinevale, 
väga ressursi- ja energiatõhusale 



PE650.356v04-00 22/40 AD\1208754ET.docx

ET

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,

ringmajandusele, ei suuda liikmesriigid 
üksi piisavalt saavutada. Selle peamised 
põhjused on ühelt poolt erinevused eri 
territooriumide arengutasemes ja kõige 
ebasoodsamas olukorras olevate inimeste 
ja piirkondade spetsiifilised probleemid, 
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 29

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 inimesi 
territooriumidel, mis seisavad silmitsi 
mitmesuguste tõsiste sotsiaal-
majanduslike probleemidega, mis 
tulenevad liikmesriikide erisustest liidu 
hiljemalt 2050. aastaks kliimaneutraalsele, 
keskkonnasäästlikule, energia- ja 
ressursitõhusale ringmajandusele 
ülemineku protsessis ja liidu 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
2030. aasta eesmärgist.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 Artikkel 2

Erieesmärk Erieesmärk

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] teise lõiguga 
aitab õiglase ülemineku fond kaasa ühtsele 
erieesmärgile „võimaldada piirkondadel ja 
inimestel tegeleda kliimaneutraalsele 
majandusele ülemineku sotsiaalsete, 
majanduslike ja keskkonnamõjudega“, 
nagu on osutatud artikli 1 lõikes 1.

Muudatusettepanek 31

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 
ülemineku sotsiaalset, sotsiaal-
majanduslikku ja keskkonnamõju kõigi 
liikmesriikide mõjutatud piirkondades.

Muudatusettepanek 32

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 ette nähtud 
[X] miljardit eurot (2018. aasta hindades) 
õiglase ülemineku fondi vahendeid, mida 
võib suurendada vastavalt vajadusele liidu 
eelarvest eraldatud lisavahenditega ja 
muude vahenditega kooskõlas kohaldatava 
alusaktiga. Õiglase ülemineku fondi 
rahastamine ei tohi toimuda teistele 
mitmeaastase finantsraamistiku fondidele 
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eraldatud vahendite arvelt.

Muudatusettepanek 33

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a. Juurdepääs õiglase ülemineku 
fondi raames kättesaadavaks tehtud 
vahenditele sõltub sellest, kas 
liikmesriigid kinnitavad ja tõendavad 
pühendumust ELi kliimaneutraalsuse 
eesmärgi saavutamisele hiljemalt 
2050. aastaks oma õiglase ülemineku 
kavades, ning sellest, kas nad võtavad 
kooskõlas Pariisi kliimakokkuleppega 
vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) 2018/19991a artiklis 15 
osutatud pikaajalise strateegia.
Kui liikmesriik ei täida esimeses lõigus 
sätestatud tingimusi, vähendatakse sellele 
liikmesriigile igal aastal tehtavaid eraldisi 
50 % võrra seniks, kuni need tingimused 
on täidetud.
Artikli 7 lõikes 4 osutatud 
vahekokkuvõttes hinnatakse, kas 
käesolevas lõikes sätestatud tingimused 
on piisavad, et võimaldada 
energiasüsteemi sujuvat üleminekut 
kliimaneutraalsele majandusele, nagu on 
osutatud artikli 1 lõikes 1. Vajaduse 
korral võtab komisjon vastu 
seadusandliku ettepaneku käesoleva lõike 
muutmiseks.
_________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. detsembri 2018. aasta määrus 
(EL) 2018/1999, milles käsitletakse 
energialiidu ja kliimameetmete juhtimist 
ning millega muudetakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) 
nr 663/2009 ja (EÜ) nr 715/2009, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiive 94/22/EÜ, 98/70/EÜ, 
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2009/31/EÜ, 2009/73/EÜ, 2010/31/EL, 
2012/27/EL ja 2013/30/EL ning nõukogu 
direktiive 2009/119/EÜ ja (EL) 2015/652 
ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 
nr 525/2013 (ELT L 328, 21.12.2018, 
lk 1).

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandina määruse (EL) [uus 
ühissätete määrus] artiklist [21a] ei nähta 
selliste lõikes 2 osutatud täiendavate 
vahendite puhul, mis on õiglase ülemineku 
fondile liidu eelarvest või muudest 
vahenditest eraldatud, ette täiendavat 
toetust ERFist või ESF+-st.

4. Erandina määruse (EL) [uus 
ühissätete määrus] artiklist [21a] võidakse 
selliste lõikes 2 osutatud täiendavate 
vahendite puhul, mis on õiglase ülemineku 
fondile liidu eelarvest või muudest 
vahenditest eraldatud, anda artikli 6 
lõikes 2 sätestatud piirides täiendavat 
toetust ERFist või ESF+-ist.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kooskõlas lõikega 1 toetatakse 
õiglase ülemineku fondist üksnes järgmisi 
tegevusi:

2. Kooskõlas lõikega 1 toetatakse 
õiglase ülemineku fondist järgmisi 
tegevusi:

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

a) tulusad ja kestlikud investeeringud 
ettevõtetesse, eelkõige mikroettevõtetesse, 
VKEdesse ja idufirmadesse, eelkõige 
sektorites, mis on vajalikud õiglaseks 
üleminekuks kliimaneutraalsele 
majandusele, nagu on osutatud artikli 1 
lõikes 1;

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

b) investeeringud ettevõtete loomisse, 
pöörates erilist tähelepanu VKEdele ja 
idufirmadele, et aidata kaasa majanduse 
mitmekesistamisele ja 
ümberkorraldamisele, sealhulgas 
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ettevõtlusinkubaatorite kaudu;

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

c) investeeringud teadus- ja 
innovatsioonitegevusse ning 
kõrgtehnoloogiale ülemineku edendamine, 
mis toob kaasa kasvuhoonegaaside 
heitkoguste või ressursi- või 
energiakasutuse olulise vähenemise;

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

d) investeeringud taskukohase puhta, 
ohutu ja kestliku energia tehnoloogia ja 
taristu kasutuselevõttu, kasvuhoonegaaside 
heite vähendamisse, ressursi- ja 
energiatõhususse (sh kaugküttesse) ja 
taastuvenergiasse, 
energiasalvestustehnoloogiatesse ja 
energiavõrkudesse, nagu arukad ja 
supervõrgud;
da) investeeringud, mis on seotud 
gaasi tootmise, töötlemise, jaotamise, 
ladustamise või põletamisega, tingimusel 
et seda kasutatakse söe, pruunsöe, turba 
ja põlevkivi asendamiseks 
üleminekutehnoloogiana ning näidatakse, 
et see aitab märkimisväärselt vähendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja peaks 
võimaldama hilisemas etapis kasutada 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
gaasi. Need investeeringud peaksid olema 
kooskõlas määruses (EL) 2020/852 
sätestatud kriteeriumidega, välja arvatud 
juhul, kui liikmesriik põhjendab õiglase 
ülemineku territoriaalses kavas 
nõuetekohaselt vajadust toetada 
ühtlustamata tegevust ja tõendab, et 
kõnealune investeering on kooskõlas 
2050. aastaks kliimaneutraalsuse 
saavutamisega;
db) energiatõhususe suurendamiseks 
võetavad sihipärased 
renoveerimismeetmed 
energiaostuvõimetuse ja halbade 
elamistingimuste probleemi 
lahendamiseks;
dc) investeeringud, mille eesmärk on 
edendada üleminekut säästvamatele 
liikumisviisidele;

e) investeeringud digitaliseerimisse ja e) investeeringud digitaliseerimisse ja 
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digitaalsesse ühenduvusse; digitaalsesse ühenduvusse ning 
kommunikatsioonitehnoloogiasse, mis 
võimaldab arendada tarbimiskaja, võttes 
arvesse vajadust oluliselt vähendada 
ressursi- ja energiakasutust;

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

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

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

g) investeeringud kestlikult hangitava 
ringmajanduse, samuti biomajanduse 
loomisse ja edendamisse, sealhulgas 
jäätmetekke vältimise, jäätmete 
vähendamise, ressursitõhususe, 
korduskasutamise, parandamise ja 
ringlussevõtu kaudu;

h) töötajate oskuste täiendamine ja 
ümberõpe;

h) töötajate ja tööotsijate, sealhulgas 
füüsilisest isikust ettevõtjate oskuste 
täiendamine ja ümberõpe, et ületada 
oskuste nappus, mis on vajalik õiglaseks 
üleminekuks kliimaneutraalsele 
majandusele, nagu on osutatud artikli 1 
lõikes 1;

i) tööotsijatele tööotsingualase abi 
pakkumine;

i) tööotsijatele tööotsingualase abi 
pakkumine, austades samas soolist 
võrdõiguslikkust ja püüdes võimaluse 
korral saavutada soolist tasakaalu;

j) tööotsijate aktiivne kaasamine; j) tööotsijate aktiivne kaasamine, 
austades samas soolist võrdõiguslikkust ja 
püüdes võimaluse korral saavutada soolist 
tasakaalu;

k) tehniline abi. k) tehniline abi, sealhulgas kohaliku 
ja riikliku tasandi inkubaatorid ja 
projektikoolid, mis ühendavad rahastajaid 
ja projektiarendajaid.

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 

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 
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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.

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 ja ei too kaasa töökohtade, 
kapitali või tootmisprotsesside üleviimist 
ühest liikmesriigist teise.

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 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, toovad kaasa 
kasvuhoonegaaside heitkoguste olulise 
vähenemise alla asjakohaste 
võrdlusaluste, mida kasutatakse 
saastekvootide tasuta eraldamiseks 
direktiivi 2003/87/EÜ alusel, ei suurenda 
sõltuvust fossiilkütustest ning on 
vajalikud märkimisväärse arvu 
töökohtade kaitsmiseks asjaomasel 
territooriumil. Õiglase ülemineku fondist 
toetuse saajad ei saa konkreetse projekti 
jaoks täiendavat rahastamist muudest 
direktiivi 2003/87/EÜ kohastest 
vahenditest.

Muudatusettepanek 36

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tuumajaamade tegevuse lõpetamist 
või nende rajamist;

a) tuumajaamade tegevuse lõpetamist 
või nende rajamist või mis tahes tegevust, 
mis on seotud tuumaenergiasektoriga;
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Muudatusettepanek 37

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

d) investeeringuid tahkete 
fossiilkütuste tootmisse, töötlemisse, 
jaotamisse, ladustamisse või põletamisse;

Selgitus

Suure söesõltuvusega riikide jaoks on maagaas oluline üleminekukütus, mis võimaldab 
üleminekut puhastele ja kestlikele energiaallikatele. Nende investeeringute puhul tuleb siiski 
tõestada, et nende tulemusel väheneb kasvuhoonegaaside heide märkimisväärselt.

Muudatusettepanek 38

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

da) investeeringuid jäätmejääkide 
käitlemise rajatistesse;

Muudatusettepanek 39

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ea) tulusaid investeeringuid muudesse 
ettevõtetesse kui VKEd, millega kaasneb 
töökohtade, kapitali ja tootmisprotsesside 
üleviimine ühest liikmesriigist teise.

Selgitus

Õiglase ülemineku fond ei tohiks põhjustada majandustegevuse ümberpaigutamist.

Muudatusettepanek 40
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

eb) investeeringuid, mis tooksid kaasa 
biomassi mittekestliku kasutamise või 
toiduks kasutatavate põllukultuuride 
kasutamise energia tootmiseks.

Muudatusettepanek 41

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 
pikaajaliselt elujõulised ja sõltuvad pärast 
esialgset ulatuslikumalt kasutusele 
võtmist oma tegevuses toetustest;

Muudatusettepanek 42

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ed) tegevusi või investeeringuid, mis 
takistaksid vähese CO2 heitega 
alternatiivide arendamist ja 
kasutuselevõttu ning tooksid kaasa 
sõltuvuse varadest, mis on ühitamatud 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga, võttes 
arvesse nende olelusringi.

Muudatusettepanek 43

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ee) tegevusi või investeeringuid, mis 
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takistaksid vähese CO2 heitega 
alternatiivide arendamist ja 
kasutuselevõttu ning tooksid kaasa 
sõltuvuse varadest, millel on kahjulik 
mõju kliima- ja keskkonnaeesmärkidele, 
võttes arvesse nende olelusringi.

Selgitus

Õigusliku ja poliitika sidususe tagamiseks. Kooskõlla viimine ELi kestliku rahanduse 
taksonoomiaga ja sellele viitamine.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 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.

1. Õiglase ülemineku fondi vahendid 
kavandatakse nende piirkondade 
kategooriate jaoks, kus asjaomased 
inimesed ja 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. Vahendid eraldatakse 
kliimaneutraalsusele üleminekust kõige 
enam mõjutatud territooriumidele.

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

Komisjon kiidab asjaomases õiglase 
ülemineku territoriaalses kavas sisalduva 
programmi heaks üksnes juhul, kui 
üleminekuprotsessist kõige negatiivsemalt 
mõjutatud inimeste ja territooriumide 
kindlaksmääramine on nõuetekohaselt 
põhjendatud ja asjaomane õiglase 
ülemineku territoriaalne kava on kooskõlas 
asjaomase liikmesriigi riikliku energia- ja 
kliimakavaga ning Pariisi 
kliimakokkuleppe 
temperatuurieesmärgiga.
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Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
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. Kui liikmesriik otsustab kanda 
õiglase ülemineku fondi vahendeid 
kooskõlas määruse (EL) [uus ühissätete 
määrus] artikliga [21a], ei tohi õiglase 
ülemineku fondi üle kantud ERFi ja ESF+ 
vahendite kogusumma ületada õiglase 
ülemineku fondi prioriteedi või 
prioriteetide summat üle kolme korra.

Muudatusettepanek 46

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 ja piirkondlikul tasandil 
artikli 1 lõikes 1 osutatud 
kliimaneutraalsele majandusele ülemineku 
protsessi kirjeldus kooskõlas riikliku 
energia- ja kliimakava kõige viimasema 
versiooniga, sealhulgas ajakava 
fossiilkütuste kasutamise järkjärguliseks 
lõpetamiseks aja jooksul, mis on 
kooskõlas eesmärgiga püüda piirata 
temperatuuri tõusu 1,5 °C-ni võrreldes 
tööstusrevolutsioonieelse tasemega;

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
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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 inimeste ja territooriumide 
kindlaksmääramiseks, keda või mida 
punktis a osutatud üleminekuprotsess kõige 
negatiivsemalt mõjutab ja keda või mida 
õiglase ülemineku fondist toetatakse;

Muudatusettepanek 48

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 kõige rohkem 
mõjutatud inimeste ja territooriumide 
üleminekuprobleemidele ja võimalustele, 
sealhulgas artikli 1 lõikes 1 osutatud 
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;

Muudatusettepanek 49

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 artikli 1 lõikes 1 osutatud 
kliimaneutraalsele majandusele ülemineku 
sotsiaalse, majandusliku ja 
keskkonnamõjuga tegelemisel;

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus



PE650.356v04-00 34/40 AD\1208754ET.docx

ET

Artikkel 7 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

f) partnerluskokkulepetest 
koosnevate juhtimismehhanismide 
kirjeldus ning see, kuidas asjaomased 
kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused 
ning kohalikud sidusrühmad olid 
kaasatud partnerluse korraldamisse ja 
rakendamisse, kavandatud järelevalve- ja 
hindamismeetmed ning vastutavad 
asutused ning lõikes 3 osutatud kaasatud 
asjaomaste partnerite loetelu;

Muudatusettepanek 51

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ga) vajaduse korral põhjendus 
investeeringute kohta gaasiga seotud 
toimingutesse, mis ei ole kooskõlas 
määruses (EL) 2020/852 sätestatud 
kriteeriumidega, sealhulgas tõend selle 
kohta, et kõnealused investeeringud on 
kooskõlas kliimaneutraalsusega 
2050. aastaks;

Muudatusettepanek 52

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 mikroettevõtted ja VKEd, siis selliste 
toimingute ja ettevõtete täielik loetelu ning 
põhjendus sellise toetuse vajalikkuse 
kohta punktis a osutatud 
üleminekuprotsessi edu saavutamiseks ja 
punktis c osutatud probleemide 
lahendamiseks ning tõend selle kohta, et 
investeeringud ei too kaasa töökohtade, 
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kapitali või tootmisprotsesside üleviimist 
ühest liikmesriigist teise;

Muudatusettepanek 53

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kui toetust antakse 
investeeringuteks, mille eesmärk on 
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;

i) kui toetust antakse 
investeeringuteks, mille eesmärk on 
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 toovad kaasa 
kasvuhoonegaaside heitkoguste olulise 
vähenemise märkimisväärselt alla 
asjakohaste võrdlusaluste, mis on 
kehtestatud saastekvootide tasuta 
eraldamiseks direktiivi 2003/87/EÜ alusel, 
ning eeldusel, et need on vajalikud 
märkimisväärse arvu töökohtade 
kaitsmiseks, ja tõend selle kohta, et neid ei 
rahastata muudest direktiivi 2003/87/EÜ 
kohastest vahenditest;

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Õiglase ülemineku territoriaalsete 
kavade ettevalmistamisse ja rakendamisse 
kaasatakse kõik asjaomased partnerid 
kooskõlas määruse (EL) [uus ühissätete 
määrus] artikliga [6].
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – punkt b
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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 selle tagamiseks, et 
ükski liikmesriik ei saaks rohkem kui 
8 miljardit eurot (2018. aasta hindades). 
Summad, mis ületavad 8 miljardit eurot 
liikmesriigi kohta, jaotatakse ümber kõigi 
teiste liikmesriikide eraldistele. Igale 
liikmesriigile kuuluv osa arvutatakse 
vastavalt ümber; 
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) punkti c kohaldamisest tulenevaid 
eraldisi kohandatakse selleks, et õiglase 
ülemineku fondist saadav lõplik eraldis 
vastaks abi osakaalule elaniku kohta 
(mõõdetuna liikmesriigi koguelanikkonna 
alusel), s.o vähemalt kuuele eurole kogu 
perioodi jooksul.

d) punkti c kohaldamisest tulenevaid 
eraldisi kohandatakse selleks, et õiglase 
ülemineku fondist saadav lõplik eraldis 
vastaks abi osakaalule elaniku kohta 
(mõõdetuna liikmesriigi koguelanikkonna 
alusel), s.o vähemalt 32 eurole (2018. aasta 
hindades) kogu perioodi jooksul. 
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Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 1 – 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 artikli 1 lõikes 1 
osutatud kliimaneutraalsele majandusele 
ülemineku protsessi ülevaade kooskõlas 
riiklike energia- ja kliimakavade ning 
muude olemasolevate üleminekukavade 
eesmärkidega koos ajakavaga selliste 
tegevuste lõpetamiseks nagu söe ja 
pruunsöe kaevandamine või kivisöest 
elektri tootmine
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II lisa – punkt 1 – alapunkt 1.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.2. Eeldatavasti kõige negatiivsemalt 
mõjutatud territooriumide 
kindlaksmääramine ja selle valiku 
põhjendamine vastava majandusliku ja 
tööhõivealase mõju hinnanguga, tuginedes 
punktis 1.1 esitatud teabele

1.2. Eeldatavasti kõige negatiivsemalt 
mõjutatud inimeste ja territooriumide 
kindlaksmääramine ja selle valiku 
põhjendamine vastava majandusliku ja 
tööhõivealase mõju hinnanguga, tuginedes 
punktis 1.1 esitatud teabele
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Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Üleminekuga seotud probleemide 
hindamine iga kindlaksmääratud 
territooriumi puhul

2. Üleminekuga seotud probleemide 
ja võimaluste hindamine iga 
kindlaksmääratud territooriumi puhul
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Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2 – alapunkt 2.4 – Viide: artikli 7 lõike 2 punkt h
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Täita ainult juhul, kui toetatakse muudesse 
ettevõtetesse kui VKEdesse tehtavaid 
tulusaid investeeringuid:

Täita ainult juhul, kui toetatakse muudesse 
ettevõtetesse kui mikroettevõtetesse ja 
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 
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
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II lisa – punkt 2 – Viide: artikli 7 lõike 2 punkt i
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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 täielik loetelu 
ja põhjendus selle kohta, et need aitavad 
kaasa kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekule ja toovad kaasa 
kasvuhoonegaaside heitkoguste olulise 
vähenemise alla asjakohaste 
võrdlusaluste, mida kasutatakse 
saastekvootide tasuta eraldamiseks 
direktiivi 2003/87/EÜ alusel, ning 
eeldusel, et need on vajalikud 
märkimisväärse arvu töökohtade 
kaitsmiseks;
– tõend selle kohta, et neid ei 
rahastata muudest direktiivi 2003/87/EÜ 
kohastest vahenditest
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