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ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval 
regionaalarengukomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab ühtekuuluvuspoliitika, ühtekuuluvuspoliitika rahastamise ja piirkondlike 
keskkonnastrateegiate tähtsust kliimamuutuste vastases võitluses ning Pariisi 
kokkuleppest tulenevate kohustuste täitmisel; rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika kui liidu 
peamine investeerimispoliitika ja paljudele liikmesriikidele antava ELi toetuse üks 
peamisi allikaid peaks olema täielikult kooskõlas liidu kliima- ja 
keskkonnaeesmärkidega ning eelkõige tagama, et kõik ELi rahastatavad projektid 
järgivad taksonoomiamääruses sätestatud põhimõtet mitte tekitada olulist kahju; 
väljendab heameelt kavandatava uue ühissätete määruse poliitikaeesmärgi nr 2 üle, nagu 
on sätestatud selle määruse artikli 4 lõike 1 punktis b, mille eesmärk on „puhtale 
energeetikale õiglase ülemineku, roheliste ja siniste investeeringute, ringmajanduse, 
kliimamuutuste leevendamise ning riskiennetuse ja -juhtimise kaudu tagada 
keskkonnahoidlikum ja vastupanuvõimelisem Euroopa, mis liigub vähese CO2-heitega 
majanduselt CO2-neutraalse majanduse poole“;

2. kutsub üles looma piirkondlikul tasandil ambitsioonika keskkonna-, kliima- ja 
arengupoliitika, mis tugineb kestliku arengu tegevuskavale 2030, Euroopa rohelisele 
kokkuleppele, ELi bioloogilise mitmekesisuse 2030. aasta strateegiale ning kliima- ja 
energiaraamistikule 2030; on seisukohal, et ühtekuuluvuspoliitika ja eelkõige 
poliitikaeesmärk nr 2 peaksid aitama täielikult kaasa liidu 2030. aasta 
ambitsioonikamate kliimaeesmärkide saavutamisele ja eesmärgile saavutada 
kasvuhoonegaaside nullilähedane netoheide võimalikult kiiresti ja hiljemalt 2050. 
aastaks, nagu on sätestatud Euroopa Parlamendi seisukohas Euroopa kliimaseaduse 
kohta; rõhutab Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) tähtsust, et 
saavutada eesmärk investeerida 30 % uutest investeeringutest kliimaga seotud 
kulutustesse ja 10 % bioloogilise mitmekesisusega seotud kulutustesse, ning toonitab 
fondi rolli järgmises mitmeaastases finantsraamistikus ja taastefondi vahendites; tuletab 
meelde oma seisukohta, et vähemalt 35 % Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) 
vahenditest ja 40 % Ühtekuuluvusfondi vahenditest peaksid toetama liidu 
kliimaeesmärke; märgib, et Euroopa Ülemkogu kokkulepe eraldada vähemalt 30 % 
Euroopa Regionaalarengu Fondist poliitikaeesmärgi „Rohelisem Euroopa“ 
saavutamiseks on oluline samm; julgustab komisjoni kehtestama ühised väljundi- ja 
sisendinäitajad, et tagada projektide vastavus ELi kliimaeesmärkidele, kohaldades 
vajaduse korral taksonoomiamääruses sätestatud kriteeriume; rõhutab, et üleminekul 
kestlikule ja kliimaneutraalsele majandusele ei tohi kedagi kõrvale jätta ning üleminek 
tuleb saavutada meetmetega, mis muudavad majandustegevuse keskkonnakaitsega 
kokkusobivaks ja loovad pikas perspektiivis kvaliteetseid töökohti;

3. rõhutab rolli, mida ühtekuuluvuspoliitika võib etendada muu hulgas digitaalse ja 
rohelise topeltülemineku edendamisel ringmajandusele, mis on kliimaneutraalne, 
keskkonnasäästlik ning energia- ja ressursitõhus ning pakub jätkusuutlikke lahendusi 
jäätmete vähendamiseks, veemajanduseks, energiatõhususeks, hoonete renoveerimiseks, 
taastuvenergia arendamiseks, heitkoguste vähendamiseks, üleminekuks heitevabale 
liikuvusele, ning võitluseks elurikkuse vähenemise ja ökosüsteemide seisundi 
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halvenemise vastu; nõuab, et järgmise põlvkonna ühtekuuluvuspoliitika oleks 
kliimakindel, ning on veendunud, et ühtekuuluvuspoliitika raames ei tohiks rahastada 
ega toetada ühtegi programmi, millel on ELi kliimaeesmärkide saavutamiseks 
tehtavatele jõupingutustele negatiivne mõju; väljendab heameelt kliimakindluse 
tagamise vahendi kasutuselevõtu üle 2021–2027 aasta ühtekuuluvuspoliitikas;

4. rõhutab taastuvenergia, säästva ja detsentraliseeritud energia strateegilist rolli 
territooriumide ja sealsete ettevõtete, eelkõige VKEde arengus; rõhutab äärealade ja 
äärepoolsete piirkondade võimalusi taastuvenergia alal, mis on seotud nende 
piirkondade geograafiliste ja klimaatiliste iseärasustega; rõhutab ühtekuuluvuspoliitika 
rolli taastuvate energiaallikate kasutamise ja puhaste energiaallikate kättesaadavuse 
edendamisel ning eelkõige alternatiivsete energiaallikate, näiteks puhta vesiniku 
kasutuselevõtu toetamisel;

5. nõuab liidu tasakaalustatud, jätkusuutliku ja kaasava arengu loomist 
ühtekuuluvuspoliitika kaudu, milles võetakse arvesse kõigi liikmesriikide, nende 
piirkondade ja kodanike eripära ja vajadusi; nõuab, et ühtekuuluvuspoliitikal oleks 
kooskõlas muude ELi poliitikavaldkondadega ja koostöös riiklike või piirkondlike 
kodanikukaitseasutustega suurem roll, et toetada riskiennetuse alaseid jõupingutusi 
kliimamuutuste praeguste ja tulevaste mõjudega kohanemiseks, pöörates erilist 
tähelepanu kõige haavatavamatele piirkondadele, nagu saared, rannikualad ja 
äärepoolseimad piirkonnad, mis on oma geograafilise asukoha tõttu veelgi 
problemaatilisemad, töötades välja ökosüsteemipõhised lähenemisviisid, ajakohastades 
olemasolevat taristut ning võttes piirkondlikul ja kohalikul tasandil vastu katastroofidele 
vastupidavuse meetmeid, võttes samal ajal täiel määral arvesse bioloogilise 
mitmekesisusega seotud eesmärke; nõuab tõhusate piirkondlike ja piirkondadevaheliste 
koostöömehhanismide loomist loodusõnnetuste ennetamise valdkonnas, st arendada 
suutlikkust katastroofide korral reageerida, juhtida ja vastastikku abi pakkuda; nõuab 
kliimamuutustega kohanemise stressitestide tegemist selliste ELi rahastatavate 
projektide puhul, mida peetakse kliimamuutuste mõju suhtes eriti haavatavateks;

6. tunnistab piirkondlike omavalitsuste keskset rolli keskkonna- ja arengupoliitika edukal 
juhtimisel; tunnistab kohapõhiste valdkondlike algatuste tähtsust sotsiaalse ja 
keskkonnaalase jätkusuutlikkuse ja vastupidavuse saavutamisel igal pool, kasutades 
selleks kohandatud poliitikameetmete kombinatsiooni, ning julgustab kasutama selliseid 
vahendeid nagu kogukonna juhitud kohaliku arengu projektid ja integreeritud 
territoriaalsed investeeringud, et edendada kliimamuutuste vastu võitlemise algatuste 
mitmetasandilist juhtimist; rõhutab, et kohalikele ja piirkondlikele kohandatud 
meetmetele sihtotstarbeliste vahendite eraldamisel ei oleks mitte ainult tugev mõju 
majandusele, vaid ka mobiliseeriv mõju kogukonna osalemisele osalusstruktuurides; 
julgustab avaliku ja erasektori partnerlusi ning Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide ja muude programmide (näiteks programmi „Euroopa horisont“) 
edasist ühendamist, et töötada välja uuenduslikke lahendusi kliimamuutustega 
võitlemiseks ning luua vastupidavam ja jätkusuutlikum Euroopa majandus; kutsub 
komisjoni ja korraldusasutusi üles lihtsustama ühtekuuluvuspoliitikaga seotud 
menetlusi, et tagada erasektori osalejate, eelkõige VKEde juurdepääs 
ühtekuuluvuspoliitika raames eraldatavatele ELi rahalistele vahenditele; tuletab sellega 
seoses meelde ja kiidab heaks komisjoni soovi käivitada Euroopa kliimapakt;
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7. juhib tähelepanu komisjoni ettepanekule ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegias 
aastani 2030, mille kohaselt peaksid vähemalt 20 000 elanikuga linnad koostama oma 
linna keskkonnasäästlikumaks muutmise kava, et luua bioloogiliselt mitmekesiseid ja 
juurdepääsetavaid linnametsi, parke ja aedu, linnafarme, haljaskatuseid ja -seinu ning 
puudega ääristatud tänavaid; kordab sellise meetme positiivset mõju linnade 
mikrokliimale ja tervisele, eelkõige haavatavate elanikkonnarühmade jaoks; julgustab 
seda meedet võtma ja nõuab poliitiliste, regulatiivsete ja rahaliste vahendite 
mobiliseerimist selle rakendamiseks;

8. tuletab meelde, kui oluline on kaasata kohalikud ja piirkondlikud ametiasutused riiklike 
energia- ja kliimakavade ning territoriaalse õiglase ülemineku kavade koostamisse, et 
täita ELi kliima- ja energiaprioriteedid, Pariisi kokkuleppest tulenevad rahvusvahelised 
kohustused ning võtta arvesse ülemineku sotsiaalseid aspekte; rõhutab kohalike ja 
piirkondlike omavalitsuste ning erasektori osalejate (nt VKEde) rolli kliimamuutuste 
leevendamisel ja nendega kohanemisel; kutsub komisjoni üles tugevdama meetmete 
kavandamisel ja rakendamisel tõhusat mitmetasandilist valitsemist, tagades kohalike ja 
piirkondlike omavalitsustega struktureeritud dialoogi, ning tagama kõigil 
valitsustasanditel kliima- ja energiaalaste tegevuskavade ja meetmete kooskõla ja 
vastastikuse täiendavuse, parandama liikmesriikide vahelist koordineerimist ning 
kliima- ja energiaalaste meetmete läbipaistvust, jälgima nende edusamme 
kliimamuutustega tegelemisel ning pakkuma vahendite mobiliseerimiseks ja suutlikkuse 
suurendamiseks tehnilisi suuniseid ja tuge;

9. nõuab terviklikke piirkondlikke integratsioonistrateegiaid, et tagada säästev areng, 
leevendada kliimamuutuste tagajärgi ja aidata täielikult kaasa Pariisi kokkuleppe 
eesmärkide saavutamisele; rõhutab, kui oluline on tugineda aruka spetsialiseerumise 
strateegiatele, et arendada tugevaid konkurentsieeliseid ning luua Euroopa territoriaalse 
koostöö eesmärgi kaudu ELi eri piirkondade ja liikmesriikide vahel sünergiat, et töötada 
kliimamuutustega seotud probleemidele välja Euroopa vastused;

10. tunnistab, et ühtekuuluvuspoliitika mõjutab otseselt ELi kodanike elukvaliteeti ja aitab 
neil toime tulla uute väljakutsetega, nagu demograafilised muutused, tööstuse üleminek 
ja kliimamuutused;

11. toob esile, et EL seisab silmitsi tõsiste probleemidega, eelkõige majanduse taastamise 
valdkonnas, ning et ühtekuuluvuspoliitikal on selles kontekstis oluline roll;

12. nõuab liidu tasakaalustatud, jätkusuutliku ja kaasava arengu loomist 
ühtekuuluvuspoliitika kaudu, milles võetakse arvesse kõigi liikmesriikide, nende 
piirkondade ja kodanike eripära ja vajadusi;

13. rõhutab, et regionaalne keskkonnapoliitika peab sisaldama meetmeid kliimamuutuste 
vältimatutest negatiivsetest tagajärgedest tingitud kahjudega kohanemiseks, mille sätted 
tuleks lisada kõikidesse muudesse asjakohastesse poliitikavaldkondadesse;

14. tuletab meelde, et ELi kodanike elukvaliteedi parandamine nõuab selliste 
poliitikameetmete edasiarendamist, mis loovad paremaid töö- ja elutingimusi ning 
aitavad kaasa keskkonnakaitsele ja kliimamuutuste vastasele võitlusele;

15. tuletab meelde, et ühtekuuluvuspoliitika eesmärk on vähendada kogu liidus 
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territoriaalset ebavõrdsust ja edendada vähim arenenud piirkondade majandusarengut; 
on seetõttu seisukohal, et CO2-mahukatele piirkondadele on vaja teha 
Ühtekuuluvusfondist tõhusaid ja sihipäraseid kulutusi;

16. rõhutab, et on ülimalt oluline, et ühtekuuluvuspoliitika rahastamine aitaks CO2-
mahukatel piirkondadel liikuda kiiremini puhta energia ja CO2-neutraalse taristu suunas, 
mis ei ole vaatamata viimastel aastatel toimunud positiivsetele arengutele veel tagatud.
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