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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 sõltuvad 
suurel määral, kui mitte täielikult, söest ja pruunsöest ning kus jätkusuutlikkusele 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 üleminekuaja energiaallikana;

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

– uusi tehnoloogiaid tuleks toetada juhul, kui need on 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
Põhjendus 2
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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 
ringmajandusele on üks liidu olulisemaid 
poliitikaeesmärke ja nõuab 
märkimisväärseid lisainvesteeringuid. 
Euroopa Ülemkogu kinnitas 12. detsembril 
2019 eesmärgi saavutada kooskõlas Pariisi 
kliimakokkuleppe eesmärkidega 2050. 
aastaks kliimaneutraalne liit. COVID-19 
pandeemia puhkemine 2020. aasta 
alguses on siiski avaldanud suurt mõju 
Euroopa ja maailma majandusele ning 
seetõttu võib osutuda vajalikuks 
kliimaneutraalsuse eesmärgi saavutamise 
kuupäev läbi vaadata või edasi lükata. 
Kuigi kliimamuutuste ja 
keskkonnaseisundi halvenemise vastu 
võitlemise meetmed tuleks sõnastada nii, 
et need tooksid üldist kasu keskpikas ja 
pikas perspektiivis, 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.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4
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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 aitama 
kaasa kliimaneutraalse liidu suunas 
liikumise sotsiaalsete ja majanduslike 
tagajärgedega tegelemisele, koondades 
liidu eelarvekulutused kliima-, 
majanduslikele ja sotsiaalsetele 
eesmärkidele piirkondlikul tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 3

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 energiaalasele 
üleminekule kliimaneutraalsele 
majandusele, ning 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 kaasa 
õiglase energiaalase ülemineku 
elluviimisele ja leevendama ülemineku 
mõju, kuna nendega rahastatakse 
investeeringuid vähese heitega 
energiatootmisse, kohaliku majanduse 
mitmekesistamist ja ajakohastamist ning 
leevendatakse negatiivset mõju tööhõivele. 
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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.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5a) Õiglase ülemineku fondi suurus 
peaks vastama õiglase ülemineku 
vajadustele kliimaneutraalsuse 
saavutamisel. Kuna mõned, eelkõige 
kivisöest ja pruunsöest sõltuvad 
piirkonnad seisavad silmitsi 
ebaproportsionaalsete kuludega, tuleks 
õiglase ülemineku fond Euroopa 
solidaarsuse vaimus suunata peamiselt 
nendesse piirkondadesse. Komisjoni poolt 
esialgselt kavandatud 7,5 miljardit eurot 
on nende ja muude liidu toetust vajavate 
piirkondade vajadustest oluliselt väiksem.

Or. en

Muudatusettepanek 5

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 

(6) Võttes arvesse, kui oluline on 
võidelda kliimamuutuste vastu kooskõlas 
liidu kohustustega rakendada Pariisi 
kliimakokkulepet, ÜRO kestliku arengu 
eesmärkidega seotud kohustustega ja 
Euroopa rohelise kokkuleppega, peaks 
õiglase ülemineku fond andma olulise 
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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.

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 võivad aidata kaasa selle 
eesmärgi saavutamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 6

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 
võivad täiendada ühtekuuluvuspoliitika 
raames kättesaadavaid vahendeid.

Or. en

Muudatusettepanek 7

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 

(8) Üleminek kliimaneutraalsele 
majandusele on väljakutse kõigile 
liikmesriikidele. Eriti keerukas on see 
liikmesriikide jaoks, kes sõltuvad suurel 
määral tahketest fossiilkütustest, kuid 
vähemal määral ka suure 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tööstusprotsessidest. Mõned neist 
tegevustest tuleb kliimaneutraalsusele 
ülemineku tõttu järk-järgult lõpetada või 
neid tuleb kohandada ja selleks puuduvad 
rahalised vahendid. Fondi rahaliste 
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liikmesriike, kuid selle rahaliste vahendite 
jaotus peaks kajastama liikmesriikide 
suutlikkust rahastada vajalikke 
investeeringuid, et tulla toime 
kliimaneutraalsusele üleminekuga.

vahendite jaotus peaks kajastama 
liikmesriikide suutlikkust rahastada 
vajalikke investeeringuid, et tulla toime 
kliimaneutraalsusele üleminekuga.

Or. en

Muudatusettepanek 8

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 
tööhõivet ning vältides keskkonnaseisundi 
halvenemist. Erilist tähelepanu tuleks 
pöörata ka tegevustele, millega 

(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 
mõistliku aja jooksul ja tööhõive taseme 
vastava vähendamisega. Suure 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
sektorite ümberkujundamiseks tuleks 
toetusega edendada uusi tegevusi, võttes 
kasutusele uusi, kuid turukõlblikke 
tehnoloogiaid, uusi protsesse või tooteid, 
mis toovad kaasa heitkoguste 
märkimisväärse vähendamise, kooskõlas 
kliimaeesmärkidega, säilitades ja 
suurendades samal ajal tööhõivet ning 
vältides keskkonnaseisundi halvenemist. 
Erilist tähelepanu tuleks pöörata ka 
tegevustele, millega edendatakse arenenud 
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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.

ja säästvate tehnoloogiate kasutuselevõttu, 
samuti digiteerimise ja ühenduvuse 
valdkonnas, tingimusel et sellised meetmed 
toetavad üleminekut kliimaneutraalsele 
ringmajandusele ja aitavad leevendada 
sellise ülemineku negatiivseid 
kõrvalmõjusid.

_________________
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.

Or. en

Muudatusettepanek 9

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 

(12) Selleks et suurendada üleminekust 
mõjutatud territooriumide majanduslikku 
mitmekesisust, peaks õiglase ülemineku 
fond toetama tulusaid investeeringuid, mis 
ei põhjusta ümberpaigutamist ega tulene 
sellest. 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, peaksid tulusad 
investeeringud, mis on vajalikud 
üleminekust tingitud töökohtade kaotuse 
leevendamiseks ning märkimisväärse arvu 
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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.

uute töökohtade loomiseks või 
olemasolevate kaitsmiseks, olema õiglase 
ülemineku territoriaalsetes kavades selgelt 
põhjendatud.

_________________
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).

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13
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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 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 saab 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.

Or. en

Muudatusettepanek 11

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 
üleminekuprotsessi. Selleks peaks 
komisjon looma õiglase ülemineku 
platvormi, mis tugineks olemasolevale 
üleminekuetapis olevate 

(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 oma riiklikke 
energia- ja kliimakavasid arvesse võttes 
koostama õiglase ülemineku territoriaalsed 
kavad, milles kirjeldatakse üksikasjalikult 
üleminekuprotsessi. Selleks peaks 
komisjon looma õiglase ülemineku 
platvormi, mis tugineks olemasolevale 
üleminekuetapis olevate 
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söekaevanduspiirkondade platvormile, et 
võimaldada kahe- ja mitmepoolset 
kogemuste ja parimate tavade vahetamist 
kõigis mõjutatud sektorites.

söekaevanduspiirkondade platvormile, et 
võimaldada kahe- ja mitmepoolset 
kogemuste ja parimate tavade vahetamist 
kõigis mõjutatud sektorites.

Or. en

Muudatusettepanek 12

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, 
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, 
eelkõige seoses fossiilkütuste tootmist või 
muid suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega tegevusi hõlmavate 
rajatiste ümberkorraldamise või 
sulgemisega. Need territooriumid peaksid 
vastama NUTS 2. tasandi või 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. Liikmesriikide 
investeeringute hindamisel võib kasutada 
komisjoni poolt 2020. aasta Euroopa 
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poolaasta riigipõhiste aruannete D lisas 
kindlaks määratud investeerimisvaldkondi 
ja prioriteete.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Selleks et suurendada õiglase 
ülemineku fondi vahendite kasutamise 
tulemustele orienteeritust, peaks 
komisjonil kooskõlas proportsionaalsuse 
põhimõttega olema võimalik kohaldada 
finantskorrektsioone, kui õiglase 
ülemineku fondi erieesmärgi 
saavutamiseks seatud eesmärgid on 
suures ulatuses saavutamata.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 14

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 oluliselt toetada 
territooriume, mis seisavad silmitsi tõsiste 
sotsiaalmajanduslike probleemidega, mis 
on seotud liidu kliimaneutraalsele 
majandusele ülemineku protsessiga.

Or. en

Selgitus

COVID-19 kriisi tõttu on EL sattunud majandussurutisse ning paljud madala sissetulekuga 
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piirkonnad vajavad viiruse ja selle tagajärgedega võitlemiseks märkimisväärset rahalist 
toetust. Seetõttu võib olla vajalik kliimaneutraalsuse saavutamise siduva trajektoori 
kehtestamine edasi lükata.

Muudatusettepanek 15

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 
tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärki kõigis 
liikmesriikides, kus on piirkondi, mis 
vajavad rahalist toetust.

Or. en

Selgitus

Me ei tohiks a priori eeldada, et kõik liikmesriigid vajavad toetust. Mõned liikmesriigid on 
piisavalt jõukad või nende majandus on hästi moderniseeritud ning neid ei ole vaja liidu 
eelarvest toetada. Piiratud vahendeid tuleks kasutada kõige suuremate vajaduste jaoks.

Muudatusettepanek 16

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.

Or. en
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Selgitus

7,5 miljardit eurot ei ole piisav, et lahendada töötajate ja kogukondade õiglase üleminekuga 
seotud olulisi sotsiaalseid ja majanduslikke probleeme. Kuigi see summa otsustatakse mujal, 
on käesoleva muudatusettepaneku eesmärk rõhutada vajadust suurendada ELi 
kliimaneutraalsuse saavutamiseks vajalikku rahastamist.

Muudatusettepanek 17

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.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel on paremad võimalused otsustada, milliseid eesmärke tuleks toetada nii 
õiglase ülemineku fondist kui ka ERFist ja ESF+-st. Seetõttu peaks õiglase ülemineku fondi 
vahendite suurendamine ERFi ja ESF+ arvelt jääma vabatahtlikuks.

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) tulusad investeeringud 
olemasolevatesse ettevõtetesse, sealhulgas 
VKEdesse ja idufirmadesse;

Or. en
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Selgitus

Õiglase ülemineku fondist, mis tegeleb täielikult õiglase ülemineku vajadustega, tuleks 
toetada ka ettevõtteid, mida ei peeta VKEdeks, kuna väikesed investeeringud üksi ei pruugi 
pakkuda keskkonnakasu, mis oleks samas suurusjärgus suurte taastuvenergia projektidega. 
Majanduse mitmekesistamist käsitletakse paremini punktis b.

Muudatusettepanek 19

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, pöörates erilist tähelepanu 
VKEdele ja idufirmadele, et aidata kaasa 
majanduse mitmekesistamisele ja 
ümberkorraldamisele, sealhulgas 
ettevõtlusinkubaatorite ja 
konsultatsiooniteenuste kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 20

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 ning 
kõrgtehnoloogiale ja turukõlblikele 
tehnoloogiatele ülemineku edendamine;

Or. en

Selgitus

Õiglase ülemineku fond peab olema kergesti kohaldatav ja vastama kiireloomulistele 
vajadustele ning seetõttu peaksid uued tehnoloogiad olema kasutusvalmis. ELil on vähem 
küpsetesse tehnoloogiatesse investeerimiseks muid fonde, nagu programm „Euroopa 
horisont“ või investeerimisfond.
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Muudatusettepanek 21

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

da) investeeringud, mis on seotud 
maagaasi tootmise, töötlemise, jaotamise, 
ladustamise või põletamisega, tingimusel 
et need aitavad märkimisväärselt 
vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid;

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

db) investeeringud kaugküttesse;

Or. en

Selgitus

Kaugküttesüsteemid pakuvad energiatõhusat viisi soojuse tarnimiseks pikaajalise 
kaugküttetaristu alase kogemusega liikmesriikides, nagu Poola ja Tšehhi Vabariik. Lisaks 
piiravad kaugküttesüsteemid energia kasutamist üksikutes kodumajapidamistes ja aitavad 
seega parandada õhukvaliteeti.

Muudatusettepanek 23

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Õiglase ülemineku fondist, mis tegeleb täielikult õiglase ülemineku vajadustega, tuleks 
toetada ka ettevõtteid, mida ei peeta VKEdeks, kuna väikesed investeeringud üksi ei pruugi 
pakkuda keskkonnakasu, mis oleks samas suurusjärgus suurte taastuvenergia projektidega. 
See erand erandist on üleliigne. Läbipaistvuse huvides tuleks artikli 7 lõike 2 punkt h siiski 
alles jätta.

Muudatusettepanek 24

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 

välja jäetud
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rakendamiseks.

Or. en

Selgitus

Õiglase ülemineku fondist, mis tegeleb täielikult õiglase ülemineku vajadustega, tuleks 
toetada ka ettevõtteid, mida ei peeta VKEdeks, kuna väikesed investeeringud üksi ei pruugi 
pakkuda keskkonnakasu, mis oleks samas suurusjärgus suurte taastuvenergia projektidega. 
See erand erandist on üleliigne. Läbipaistvuse huvides tuleks artikli 7 lõike 2 punkt i siiski 
alles jätta.

Muudatusettepanek 25

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;

välja jäetud

_________________
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).

Or. en

Selgitus

Üleminek vähese CO2-heitega majandusele mõjutab negatiivselt ettevõtlust ja on selgelt 
ebaõiglane jätta ettevõtjad toetuse kohaldamisalast välja. COVID-19 kriis ja sellega 
eeldatavalt kaasnev ülemaailmne majanduslangus suurendavad samuti sellesse kategooriasse 
kuuluvate ettevõtete arvu.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 27

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.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel on paremad võimalused otsustada, milliseid eesmärke tuleks toetada nii 
õiglase ülemineku fondist kui ka ERFist ja ESF+-st. Seetõttu peaks õiglase ülemineku fondi 
vahendite suurendamine ERFi ja ESF+ arvelt jääma vabatahtlikuks.
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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 
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.

1. Liikmesriigid koostavad koos 
asjaomaste territooriumide vastavate 
ametiasutustega 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)17 kehtestatud 
ühise statistiliste territoriaalüksuste 
liigituse 2. või 3. tasandile (edaspidi 
„NUTS 2. tasandi piirkonnad“ või „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.

_________________ _________________
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. mail 
2003. aasta määrus (EÜ) nr 1059/2003, 
millega kehtestatakse ühine statistiliste 
territoriaalüksuste liigitus (NUTS) (ELT 
L 154, 21.6.2003, lk 1).

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidele tuleks anda õiglase ülemineku kavade ettevalmistamisel rohkem paindlikkust. 
Mõnel juhul (nt Sileesia) on parem koostada kogu piirkonna jaoks üks õiglase ülemineku 
kava, kuna see vähendab halduskoormust.
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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 tasandil kliimaneutraalsele 
majandusele ülemineku protsessi kirjeldus, 
võttes arvesse riikliku energia- ja 
kliimakava kõige viimast versiooni;

Or. en

Selgitus

Tarbetu halduskoormuse vältimiseks ei tohiks nõuda üleminekuetappe. Lisaks võivad uued 
õiglase ülemineku territoriaalsed kavad viia riiklikes energia- ja kliimakavades sätestatud 
ambitsioonide muutmiseni. Arvestades, et riiklikud energia- ja kliimakavad on kavas iga kahe 
aasta järel läbi vaadata, võib see kaasa tuua puuduliku koordineerimise ja seetõttu on 
asjakohane seda seost leevendada.

Muudatusettepanek 30

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;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See ei ole vajalik, kuna riiklikud energia- ja kliimakavad on õiglase ülemineku 
territoriaalsetele kavadele võrdlusaluseks.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 välja jäetud
Finantskorrektsioonid
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.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidele tuleb anda suurem paindlikkus õiglase ülemineku fondi vahendite 
kasutamisel vastavalt määrusele. Euroopa Komisjoni roll peaks olema üksnes nõuandev ning 
tulemusnäitajate mittejärgimine ei tohiks tuua kaasa rahastamise vähendamist.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) tööstusrajatiste kasvuhoonegaaside 
heitkogused NUTS 2. tasandi piirkondades, 
kus CO2-mahukus – määratletud 
tööstusrajatiste kasvuhoonegaaside 
heitkoguste suhtena, millest liikmesriigid 
on teatanud vastavalt Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määruse (EÜ) nr 166/20061 
artiklile 7 – võrreldes tööstussektori 
kogulisandväärtusega, ületab kaks korda 
EL 27 keskmist väärtust. Kui seda taset ei 
ületata mitte üheski asjaomase liikmesriigi 
NUTS 2. tasandi piirkonnas, võetakse 
arvesse NUTS 2. tasandi piirkonna kõige 
suurema CO2-mahukusega tööstusrajatiste 
kasvuhoonegaaside heitkogused (kaal 49 
%);

i) tööstusrajatiste kasvuhoonegaaside 
heitkogused NUTS 2. tasandi piirkondades, 
kus CO2-mahukus – määratletud 
tööstusrajatiste kasvuhoonegaaside 
heitkoguste suhtena, millest liikmesriigid 
on teatanud vastavalt Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määruse (EÜ) nr 166/20061 
artiklile 7 – võrreldes tööstussektori 
kogulisandväärtusega, ületab kaks korda 
EL 27 keskmist väärtust. Kui seda taset ei 
ületata mitte üheski asjaomase liikmesriigi 
NUTS 2. tasandi piirkonnas, võetakse 
arvesse NUTS 2. tasandi piirkonna kõige 
suurema CO2-mahukusega tööstusrajatiste 
kasvuhoonegaaside heitkogused (kaal 27 
%);
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__________________________ __________________________
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 
jaanuari 2006. aasta määrus (EÜ) nr 
166/2006, mis käsitleb Euroopa 
saasteainete heite- ja ülekanderegistri 
loomist ning millega muudetakse nõukogu 
direktiive 91/689/EMÜ ja 96/61/EÜ (ELT 
L 33, 4.2.2006, lk 1). 

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 
jaanuari 2006. aasta määrus (EÜ) nr 
166/2006, mis käsitleb Euroopa 
saasteainete heite- ja ülekanderegistri 
loomist ning millega muudetakse nõukogu 
direktiive 91/689/EMÜ ja 96/61/EÜ (ELT 
L 33, 4.2.2006, lk 1). 

Or. en

Selgitus

Fondi vahendid tuleks eraldada nendele sektoritele ja piirkondadele, mida energiasüsteemi 
ümberkujundamine kõige tõsisemalt mõjutab. On selge, et söe ja pruunsöe sektorit tabab 
ümberkujundamine esimesena ja kõige rohkem. Söe- või pruunsöekaevanduste puhul sõltuvad 
neist töökohtadest väga sageli terved kogukonnad. Seetõttu on õigustatud seada see tegur 
esikohale, samas kui töökohad muudes energiamahukates sektorites ja heitkogused peaksid 
olema teisel kohal. 

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) tööhõive kivi- ja 
pruunsöekaevanduses (kaal 25 %);

ii) tööhõive kivi- ja 
pruunsöekaevanduses (kaal 45 %);

Or. en

Selgitus

Fondi vahendid tuleks eraldada nendele sektoritele ja piirkondadele, mida energiasüsteemi 
ümberkujundamine kõige tõsisemalt mõjutab. On selge, et söe ja pruunsöe sektorit tabab 
ümberkujundamine esimesena ja kõige rohkem. Söe- või pruunsöekaevanduste puhul sõltuvad 
neist töökohtadest väga sageli terved kogukonnad. Seetõttu on õigustatud seada see tegur 
esikohale, samas kui töökohad muudes energiamahukates sektorites ja heitkogused peaksid 
olema teisel kohal.
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – punkt a – alapunkt iii
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) tööhõive NUTS 2. tasandi 
piirkondades, mida võetakse arvesse punkti 
i kohaldamisel (kaal 25 %),

iii) tööhõive NUTS 2. tasandi 
piirkondades, mida võetakse arvesse punkti 
i kohaldamisel (kaal 27 %),

Or. en

Selgitus

Fondi vahendid tuleks eraldada nendele sektoritele ja piirkondadele, mida energiasüsteemi 
ümberkujundamine kõige tõsisemalt mõjutab. On selge, et söe ja pruunsöe sektorit tabab 
ümberkujundamine esimesena ja kõige rohkem. Söe- või pruunsöekaevanduste puhul sõltuvad 
neist töökohtadest väga sageli terved kogukonnad. Seetõttu on õigustatud seada see tegur 
esikohale, samas kui töökohad muudes energiamahukates sektorites ja heitkogused peaksid 
olema teisel kohal.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 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 32 %. Summad, mis ületavad 
32 % kogueraldisest liikmesriigi kohta, 
jaotatakse ümber proportsionaalselt kõigi 
teiste liikmesriikide eraldistega. Igale 
liikmesriigile kuuluv osa arvutatakse 
vastavalt ümber;

Or. en

Selgitus

Ülemmäära tuleks väljendada pigem protsendi kui absoluutsummaga, kuna fondi mahtu 
soovitakse suurendada. Kavandatud 2 miljardit eurot oli 7,5 miljardist eurost 26,7 %, mis 
võib osutuda piiravaks ja see tuleks lõpliku eelarve suurendamisel vastavalt kindlaks 
määrata.
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Muudatusettepanek 36

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 kliimaneutraalsele 
majandusele ülemineku protsessi ülevaade 
riiklike energia- ja kliimakavade eesmärke 
arvesse võttes koos ajakavaga selliste 
tegevuste lõpetamiseks või vähendamiseks 
nagu söe ja pruunsöe kaevandamine või 
kivisöest elektri tootmine

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekutes võetakse arvesse muudatusi artikli 7 lõike 2 punktis a ja artikli 7 lõike 
2 punktis e.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2 – alapunkt 2.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.3. Kooskõla muude riiklike, 
piirkondlike või territoriaalsete 
strateegiate või kavadega

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekutes võetakse arvesse muudatusi artikli 7 lõike 2 punktis a ja artikli 7 lõike 
2 punktis e.


