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MUUDATUSETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutavatel eelarvekomisjonil ning majandus- ja 
rahanduskomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(1) Komisjon võttis 11. detsembril 
2019 vastu teatise Euroopa rohelise 
kokkuleppe kohta,1 milles on esitatud 
Euroopa uus majanduskasvu poliitika 
tegevuskava ning ambitsioonikad 
eesmärgid kliimamuutustega võitlemiseks 
ja keskkonnakaitseks. Kooskõlas 
eesmärgiga saavutada liidu 2030. aasta 
energia- ja kliimaeesmärgid ning 2050. 
aastaks ELi kliimaneutraalsus tõhusal ja 
õiglasel viisil tehti Euroopa rohelises 
kokkuleppes ettepanek õiglase ülemineku 
mehhanismi kohta, et näha ette toetus ja 
vahendid kliimaprobleemidega 
toimetulemiseks, seejuures kedagi kõrvale 
jätmata. Kliimamuutuste ja 
keskkonnaseisundi halvenemise 
negatiivsed mõjud ohustavad enim just 
kõige haavatavamaid piirkondi ja inimesi, 
põhjustades mõjutatud piirkondades 
rahvastikukadu. Samal ajal nõuab 
ülemineku juhtimine olulisi 
struktuurimuutusi, mis nõuavad liidult 
ambitsioonikat rahastamist, ning kuigi 
liikmesriikide lähtepositsioon on erinev, 
on vähim arenenud piirkonnad, 
äärepoolseimad piirkonnad, mäed, 
saared, hõredalt asustatud, 
maapiirkonnad, kauged ja geograafiliselt 
ebasoodsas olukorras olevad väikese 
rahvastikuga piirkonnad need, kus 
energiasüsteemi üleminekut 
kliimaneutraalsusele on raskem ellu viia. 

__________________ __________________
1 COM(2019) 640 final. 1 COM(2019) 640 final.
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Komisjon võttis 14. jaanuaril 2020 
vastu Euroopa rohelise kokkuleppe 
investeerimiskava käsitleva teatise,2 
kehtestades sellega õiglase ülemineku 
mehhanismi, mis keskendub piirkondadele 
ja sektoritele, mida üleminek kõige rohkem 
mõjutab, võttes arvesse nende sõltuvust 
fossiilkütustest, sealhulgas söest, turbast ja 
põlevkivist, või suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega tööstusprotsessidest, kuid 
mille suutlikkus vajalikke investeeringud 
rahastada on väiksem. Õiglase ülemineku 
mehhanism koosneb kolmest sambast: 
õiglase ülemineku fond, mida rakendatakse 
eelarve jagatud täitmise raames, 
sihtotstarbeline õiglase ülemineku kava 
InvestEU raames ja avaliku sektori 
laenurahastu, et kaasata asjaomastesse 
piirkondadesse täiendavaid 
investeeringuid.

(2) Komisjon võttis 14. jaanuaril 2020 
vastu Euroopa rohelise kokkuleppe 
investeerimiskava käsitleva teatise,2 
kehtestades sellega õiglase ülemineku 
mehhanismi, mis keskendub piirkondadele, 
inimestele ja sektoritele, mida üleminek 
kõige rohkem mõjutab, võttes arvesse 
nende sõltuvust fossiilkütustest, sealhulgas 
söest, turbast ja põlevkivist, või suure 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tööstusprotsessidest, kuid mille suutlikkus 
vajalikke investeeringud rahastada on 
väiksem. Õiglase ülemineku mehhanism 
koosneb kolmest sambast: õiglase 
ülemineku fond, mida rakendatakse eelarve 
jagatud täitmise raames, sihtotstarbeline 
õiglase ülemineku kava InvestEU raames 
ja avaliku sektori laenurahastu, et kaasata 
asjaomastesse piirkondadesse täiendavaid 
investeeringuid.

__________________ __________________
2 COM(2020) 21 final. 2 COM(2020) 21 final.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Komisjon võttis õiglase ülemineku 
fondi loomise ettepaneku vastu 14. 
jaanuaril 20203. Fondi paremaks 
kavandamiseks ja rakendamiseks tuleb 
vastu võtta õiglase ülemineku 
territoriaalsed kavad, milles sätestatakse 
üleminekuprotsessi põhietapid ja ajakava 
ning määratakse kindlaks territooriumid, 
mida üleminek kliimaneutraalsele 
majandusele kõige negatiivsemalt mõjutab 
ja millel on väiksem suutlikkus 

(3) Komisjon võttis õiglase ülemineku 
fondi loomise ettepaneku vastu 14. 
jaanuaril 20203. Fondi paremaks 
kavandamiseks ja rakendamiseks tuleb 
vastu võtta õiglase ülemineku 
territoriaalsed kavad, milles sätestatakse 
üleminekuprotsessi põhietapid ja ajakava, 
et saavutada määruse (EL) 2018/19993a 
artikli 1 lõikes 11 sätestatud liidu 
kliimaeesmärgid aastaks 2030, ning 
määratakse kindlaks territooriumid, mida 
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üleminekuprobleemidega toime tulla. üleminek kliimaneutraalsele majandusele 
aastaks 2050 kõige negatiivsemalt mõjutab 
ja millel on väiksem suutlikkus sotsiaalsete 
ja keskkonnaalaste 
üleminekuprobleemidega toime tulla. 
Õiglase ülemineku territoriaalsete kavade 
ettevalmistamisel, rakendamisel, 
järelevalvel ja hindamisel tuleks 
kohaldada partnerluse põhimõtet, nagu 
on osutatud määruse [õiglase ülemineku 
fondi määrus] artiklis [7].

__________________ __________________
3 COM(2020) 22 final. 3 COM(2020) 22 final.

3a 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, 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 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

nõuetekohaselt arvesse arendatava 
piirkonna iseärasusi ja potentsiaali. 
Kavandatavad toetusmeetmed peaksid 
olema kooskõlas õiglase ülemineku 
mehhanismi kahe ülejäänud samba raames 
toetatavate meetmetega, neid täiendama ja 
tagama nendega koostoime. Selline 
tegevus peaks olema kooskõlas ka 2030. 
aasta heitkoguste vähendamise 
eesmärkidega ja selle eesmärk peaks 
olema saavutada 2050. aastaks 
kliimaneutraalne majandus.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(5) Selleks et suurendada üleminekust 
kõige negatiivsemalt mõjutatud 
territooriumide majanduslikku 
mitmekesisust, peaks laenurahastu 
hõlmama suurt hulka investeeringuid, 
tingimusel et need aitavad kaasa 
arenguvajaduste rahuldamisele üleminekul 
liidu 2030. aasta 2030. aasta kliima- ja 
energiaeesmärkide saavutamisele ja 
kliimaneutraalsele majandusele ülemineku 
saavutamisele 2050. aastaks, nagu on 
kirjeldatud õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades. Toetatavad 
investeeringud võivad hõlmata arukaid 
energiasüsteeme, keskkonnasõbralikku ja 
vähese CO2-heitega transpordisektori 
taristut, väga tõhusaid kaugküttevõrke, 
CO2-heiteta, arukat ja säästvat liikuvust, 
investeeringuid teadus- ja 
innovatsioonitegevusse, sealhulgas 
ülikoolidesse ja riiklikesse 
teadusasutustesse, arenenud ja turuvalmis 
tehnoloogia siirde soodustamist, 
investeeringuid digiteerimisse, 
digiinnovatsiooni ja digiühenduvusse, 
sealhulgas digi- ja 
täppispõllumajandusse, jäätmekäitlust 
vastavalt jäätmehierarhiale, 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
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investeeringuid, mis ei tooda piisavat tulu, 
on laenurahastu eesmärk anda avaliku 
sektori asutustele täiendavaid vahendeid, 
mis on vajalikud kliimamuutustega 
kohanemisest tulenevate sotsiaalsete, 
majanduslike ja keskkonnaalaste 
probleemide lahendamiseks. Rahastu 
raames suure positiivse keskkonnamõjuga 
toetuskõlblike investeeringute 
kindlakstegemiseks võib kasutada ELi 
keskkonnasäästliku majandustegevuse 
taksonoomiat.

vähendamist, puhast energiat ja 
energiatõhususse meetmeid, sealhulgas 
hoonete renoveerimist ja 
ümberkujundamist, ringmajandusele 
ülemineku toetamist, võitlust 
rahvastikukao vastu, maapinna 
korrastamist ja saastest puhastamist, kui 
„saastaja maksab“ põhimõtet ei saa 
rakendada, ning töötajate täiendus- ja 
ümberõpet, koolitust ja sotsiaalset taristut, 
sealhulgas sotsiaaleluruume, aga ka 
piirkondade digitaalset hõlmatust ja 
lairibaühenduse parandamist. Kõik 
rahastatavad projektid peaksid olema 
kooskõlas 2030. aastaks seatud 
kliimaeesmärkidega, seega peaks 
komisjon uurima, kas need projektid 
vastavad heitkoguste vähendamise 
eesmärgile. Taristu arendamine võib 
hõlmata ka lahendusi, mis suurendavad 
selle vastupidavust katastroofidele, ja 
kriisidele reageerimise suutlikkuse 
koordineerimist, eelkõige piirkondades, 
mida on viimastel aastatel rängalt 
tabanud äärmuslikud ilmastikunähtused. 
Eelkõige suurte üleminekuvajadustega 
territooriumide puhul tuleks eelistada 
terviklikku investeerimiskäsitlust. Samuti 
võiks toetada investeeringuid muudesse 
sektoritesse, kui need investeeringud on 
kooskõlas vastuvõetud õiglase ülemineku 
territoriaalsete kavadega ja kui neid 
sektoreid on mõjutanud kliimamuutused, 
aga nad ei ole saanud kasutada õiglase 
ülemineku mehhanismi esimest sammast 
ehk õiglase ülemineku fondi. Toetades 
investeeringuid, mis ei tooda piisavat tulu, 
on laenurahastu eesmärk anda avaliku 
sektori asutustele täiendavaid vahendeid, 
mis on vajalikud kliimamuutustega 
kohanemisest tulenevate sotsiaalsete, 
majanduslike ja keskkonnaalaste 
probleemide lahendamiseks. Asjaomased 
kohalikud ja piirkondlikud ametiasutused, 
majandus- ja sotsiaalpartnerid ning 
asjaomaste territooriumide 
kodanikuühiskond tuleks kaasata 
rahastust toetatavate investeeringute 
kindlaksmääramisse kooskõlas määruse 
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(EL).../... [uus ühissätete määrus] artiklis 
6 sätestatud partnerluse põhimõttega. 
Rahastu raames suure positiivse 
keskkonnamõjuga toetuskõlblike 
investeeringute kindlakstegemiseks tuleks 
kasutada ELi keskkonnasäästliku 
majandustegevuse taksonoomiat. Arvesse 
tuleks võtta ka COVID-19 laastavaid 
tagajärgi paljudele liidu piirkondadele 
ning viiruse ebaühtlast mõju, et tagada 
toetuse andmine kõige negatiivsemalt 
mõjutatud piirkondadele.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5a) Majandusliku, territoriaalse ja 
sotsiaalse ühtekuuluvuse suurendamise 
püüdluste kontekstis peaks rahastu 
aitama kaasa ka ebavõrdsuse kaotamisele, 
soolise võrdõiguslikkuse edendamisele ja 
soolise aspekti integreerimisele, samuti 
võitlusele diskrimineerimisega soo, 
rassilise või etnilise päritolu, 
usutunnistuse või veendumuste, puude, 
vanuse või seksuaalse sättumuse alusel, 
nagu on sätestatud Euroopa Liidu lepingu 
(ELi leping) artiklis 2, ELi toimimise 
lepingu artiklis 10 ja Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta artiklis 21. Kõik 
rahastu rakendamise kõigis etappides 
osalevad sidusrühmad peaksid võtma 
endale kohustuse edendada soolist 
võrdõiguslikkust ja eelkõige tagama, et 
võetakse arvesse mõju naistele, arvestades 
et naised on kliimamuutustest ja 
üleminekuprotsessist 
ebaproportsionaalselt mõjutatud.



AD\1214782ET.docx 9/26 PE658.810v01-00

ET

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Samuti tuleks ette näha vahendid 
nõustamistoetuseks, et edendada projektide 
ettevalmistamist, arendamist ja 
rakendamist.

(12) Samuti tuleks ette näha vahendid ja 
oskusteave nõustamistoetuseks, et 
edendada projektide ettevalmistamist, 
arendamist ja rakendamist.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Tagamaks, et kõikidele 
liikmesriikidele antakse võimalus toetust 
saada, tuleks luua mehhanism, et 
kehtestada sihtotstarbelised riiklikud 
eraldised, millest tuleb esimeses etapis 
kinni pidada, lähtudes õiglase ülemineku 
fondi määruses kavandatud 
jaotamispõhimõttest. Kuid selleks, et viia 
see eesmärk kooskõlla vajadusega 
optimeerida laenurahastu ja selle 
rakendamise majanduslikku mõju, ei tohiks 
selliseid riiklikke eraldisi ette näha pärast 
31. detsembrit 2024. Seejärel tuleks 
ülejäänud toetuskomponendi jaoks ette 
nähtud vahendid eraldada ilma eelnevalt 
kindlaksmääratud riikliku eraldiseta ja 
konkurentsipõhiselt liidu tasandil, tagades 
samal ajal investeeringute prognoositavuse 
ning järgides vajadusepõhist ja 
piirkondlikku lähenemist.

(13) Tagamaks, et kõikidele 
liikmesriikidele antakse võimalus toetust 
saada, tuleks luua mehhanism, et 
kehtestada sihtotstarbelised riiklikud 
eraldised, millest tuleb esimeses etapis 
kinni pidada, lähtudes õiglase ülemineku 
fondi määruses kavandatud 
jaotamispõhimõttest. Arvesse tuleks võtta 
määruse .../... [uus ühissätete määrus] 
artikli [102 lõikes 2] osutatud vähem 
arenenud piirkondade vajadusi. Kuid 
selleks, et viia see eesmärk kooskõlla 
vajadusega optimeerida laenurahastu ja 
selle rakendamise majanduslikku mõju, ei 
tohiks selliseid riiklikke eraldisi ette näha 
pärast 31. detsembrit 2024. Seejärel tuleks 
ülejäänud toetuskomponendi jaoks ette 
nähtud vahendid eraldada ilma eelnevalt 
kindlaksmääratud riikliku eraldiseta ja 
konkurentsipõhiselt liidu tasandil, tagades 
samal ajal investeeringute prognoositavuse 
ning järgides vajadusepõhist lähenemist 
ning edendades majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust 
ning seades eelkõige esikohale vähem 
arenenud piirkonnad, kus avaliku sektori 
investeeringute tegemise suutlikkus on 
väiksem.
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Tööprogrammis ja konkursikutses 
tuleks sätestada toetuskõlblikkuse 
eritingimused ja toetuse andmise 
kriteeriumid. Nende toetuskõlblikkuse 
tingimuste ja toetuse andmise 
kriteeriumide puhul tuleks arvesse võtta 
projekti asjakohasust õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades kirjeldatud 
arenguvajaduste kontekstis, üldist eesmärki 
edendada piirkondlikku ja territoriaalset 
lähenemist ning toetuse olulisust 
projektide elujõulisuse tagamisel. 
Käesoleva määrusega kehtestatud liidu 
toetus tuleks seega teha kättesaadavaks 
ainult neile liikmesriikidele, kellel on 
vähemalt üks õiglase ülemineku 
territoriaalne kava. Tööprogrammis ja 
konkursikutsetes võetakse arvesse ka 
liikmesriikide esitatud õiglase ülemineku 
territoriaalseid kavasid, et tagada 
mehhanismi eri sammaste ülene sidusus ja 
järjepidevus.

(14) Tööprogrammis ja konkursikutses 
tuleks sätestada toetuskõlblikkuse 
eritingimused ja toetuse andmise 
kriteeriumid. Nende toetuskõlblikkuse 
tingimuste ja toetuse andmise 
kriteeriumide puhul tuleks arvesse võtta 
asjakohaseid kriteeriume, mis on 
sätestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EL).../... [määrus, 
millega luuakse kestlike investeeringute 
soodustamise raamistik], projekti 
suutlikkust täita õiglase ülemineku 
territoriaalsetes kavades kirjeldatud 
eesmärke arenguvajaduste kontekstis, 
panust liidu 2030. aasta kliima- ja 
energiaeesmärkide ning 2050. aasta 
kliimaneutraalsuse eesmärgi 
saavutamisse, üldist eesmärki edendada 
majanduslikku, sotsiaalset ja 
piirkondlikku sidusust ja vähendada 
piirkondade vahelist arengulõhet, ning 
toetuse olulisust projektide elujõulisuse 
tagamisel, aga ka liikmesriikide 
pühendumust seoses Euroopa rohelises 
kokkuleppes seatud kliimaeesmärkidega. 
Komisjon peaks tagama, et 
tööprogrammis võetakse arvesse ja 
edendatakse soolist võrdõiguslikkust ja 
soolise perspektiivi integreerimist. 
Käesoleva määrusega kehtestatud liidu 
toetus tuleks seega teha kättesaadavaks 
ainult neile liikmesriikidele, kellel on 
vähemalt üks õiglase ülemineku 
territoriaalne kava. Tööprogrammis ja 
konkursikutsetes võetakse arvesse ka 
liikmesriikide esitatud õiglase ülemineku 
territoriaalseid kavasid, et tagada 
mehhanismi eri sammaste ülene sidusus ja 
järjepidevus.
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Kuna toetuskomponent peaks 
kajastama liikmesriikide piirkondade 
erinevaid arenguvajadusi, tuleks sellist 
toetust kohandada. Võttes arvesse, et 
määruse [uus ühissätete määrus] artikli 102 
lõikes 2 määratletud vähem arenenud 
piirkondade avaliku sektori asutuste 
avaliku sektori investeerimissuutlikkus on 
üldiselt väiksem, peaksid sellistele 
asutustele antavate laenude suhtes 
kohaldatavad toetusmäärad olema 
suhteliselt kõrgemad.

(16) Kuna toetuskomponent peaks 
kajastama liikmesriikide piirkondade 
erinevaid arenguvajadusi ning nende 
piirkondade kinnipidamist 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise eesmärkidest, tuleks sellist 
toetust kohandada. Võttes arvesse, et 
määruse [uus ühissätete määrus] artikli 102 
lõikes 2 määratletud vähem arenenud 
piirkondade, ELi toimimise lepingu 
artiklis 349 määratletud äärepoolseimate 
piirkondade ning maapiirkondade, 
hõredalt asustatud ja rahvastikukao all 
kannatavate piirkondade avaliku sektori 
asutuste avaliku sektori 
investeerimissuutlikkus on üldiselt 
väiksem, peaksid sellistele asutustele 
antavate laenude suhtes kohaldatavad 
toetusmäärad olema suhteliselt kõrgemad.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Rakendamise kiirendamiseks ja 
vahendite õigeaegse kasutamise tagamiseks 
tuleks käesolevas määruses sätestada 
toetuslepingutesse lisatavad konkreetsed 
kaitsemeetmed. Seda eesmärki silmas 
pidades peaks komisjonil olema kooskõlas 
proportsionaalsuse põhimõttega võimalik 
vähendada mis tahes liidu toetust või see 
lõpetada, kui projekti rakendamisel ei ole 
tehtud olulisi edusamme. Finantsmääruses 
on sätestatud liidu eelarve täitmise 
eeskirjad. Selleks et tagada liidu 
rahastamisprogrammide sidus 
rakendamine, tuleks laenurahastust antava 
toetuse ja nõustamistoetuse jaoks 

(18) Rakendamise kiirendamiseks ja 
vahendite õigeaegse kasutamise tagamiseks 
tuleks käesolevas määruses sätestada 
toetuslepingutesse lisatavad konkreetsed 
kaitsemeetmed. Seda eesmärki silmas 
pidades peaks komisjonil olema kooskõlas 
proportsionaalsuse põhimõttega võimalik 
vähendada mis tahes liidu toetust või see 
lõpetada, kui projekti rakendamisel ei ole 
tehtud olulisi edusamme või kui 
heitkoguste vähendamise eesmärgist ei ole 
kinni peetud. Komisjon peaks pärast 
asjaomase liikmesriigi teavitamist liidu 
toetuse vähendamisest või lõpetamisest 
teavitama nõukogu ja Euroopa 
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ettenähtud vahendite suhtes kohaldada 
finantsmäärust.

Parlamenti vähendamise või lõpetamise 
põhjustest. Finantsmääruses on sätestatud 
liidu eelarve täitmise eeskirjad. Selleks et 
tagada liidu rahastamisprogrammide sidus 
rakendamine, tuleks laenurahastust antava 
toetuse ja nõustamistoetuse jaoks 
ettenähtud vahendite suhtes kohaldada 
finantsmäärust.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Vastavalt finantsmäärusele, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 
(EL, Euratom) nr 883/2013, nõukogu 
määrusele (Euratom, EÜ) nr 2988/95, 
nõukogu määrusele (Euratom, EÜ) nr 
2185/96 ja nõukogu määrusele (EL) 
2017/1939 tuleb liidu finantshuve kaitsta 
proportsionaalsete meetmetega, mis 
hõlmavad õigusnormide rikkumise ja 
pettuste ärahoidmist, avastamist, 
kõrvaldamist ja uurimist, kaotatud, 
alusetult väljamakstud või ebaõigesti 
kasutatud summade tagasinõudmist ja 
vajaduse korral halduskaristuste 
kehtestamist. Eelkõige võib Euroopa 
Pettustevastane Amet (OLAF) korraldada 
haldusjuurdlusi, sealhulgas kohapealseid 
kontrolle ja inspekteerimisi vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EL, Euratom) nr 2185/96 ning nõukogu 
määruse (Euratom, EÜ) nr 883/2013 
sätetele, et tuvastada, kas on toimunud on 
pettus, korruptsioon või muu liidu 
finantshuve kahjustavat ebaseaduslikku 
tegevus. Euroopa Prokuratuur võib 
kooskõlas määrusega (EL) 2017/1939 
uurida liidu finantshuve kahjustavaid 
süütegusid ja esitada nende kohta 
süüdistusi, nagu on sätestatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 
2017/1371. Finantsmääruse kohaselt peab 
iga isik või üksus, kes saab liidu rahalisi 
vahendeid, tegema liidu finantshuvide 

(19) Vastavalt finantsmäärusele, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 
(EL, Euratom) nr 883/2013, nõukogu 
määrusele (Euratom, EÜ) nr 2988/95, 
nõukogu määrusele (Euratom, EÜ) nr 
2185/96 ja nõukogu määrusele (EL) 
2017/1939 tuleb liidu finantshuve kaitsta 
proportsionaalsete meetmetega, mis 
hõlmavad õigusnormide rikkumise ja 
pettuste ärahoidmist, avastamist, 
kõrvaldamist ja uurimist, kaotatud, 
alusetult väljamakstud või ebaõigesti 
kasutatud summade tagasinõudmist ja 
vajaduse korral halduskaristuste 
kehtestamist. Kõigist tuvastatud 
õigusnormide rikkumistest tuleks teatada 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 
Eelkõige võib Euroopa Pettustevastane 
Amet (OLAF) korraldada haldusjuurdlusi, 
sealhulgas kohapealseid kontrolle ja 
inspekteerimisi vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, 
Euratom) nr 2185/96 ning nõukogu 
määruse (Euratom, EÜ) nr 883/2013 
sätetele, et tuvastada, kas on toimunud on 
pettus, korruptsioon või muu liidu 
finantshuve kahjustavat ebaseaduslikku 
tegevus. Euroopa Prokuratuur võib 
kooskõlas määrusega (EL) 2017/1939 
uurida liidu finantshuve kahjustavaid 
süütegusid ja esitada nende kohta 
süüdistusi, nagu on sätestatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 
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kaitsel täielikult koostööd, andma 
komisjonile, OLAFile, Euroopa 
Prokuratuurile määruse (EL) 2017/1939 
kohases tõhustatud koostöös osalevate 
liikmesriikide puhul ning Euroopa 
Kontrollikojale vajalikud õigused ja 
nõutava juurdepääsu ning tagama, et 
kolmandad isikud, kes on kaasatud liidu 
vahendite haldamisse, annavad 
samaväärsed õigused.

2017/1371. Finantsmääruse kohaselt peab 
iga isik või üksus, kes saab liidu rahalisi 
vahendeid, tegema liidu finantshuvide 
kaitsel täielikult koostööd, andma 
komisjonile, OLAFile, Euroopa 
Prokuratuurile määruse (EL) 2017/1939 
kohases tõhustatud koostöös osalevate 
liikmesriikide puhul ning Euroopa 
Kontrollikojale vajalikud õigused ja 
nõutava juurdepääsu ning tagama, et 
kolmandad isikud, kes on kaasatud liidu 
vahendite haldamisse, annavad 
samaväärsed õigused.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Selleks et näha laenurahastu 
toetuskomponendi jaoks ette asjakohane 
finantsraamistik kuni 31. detsembrini 2024, 
tuleks komisjonile anda 
rakendamisvolitused, et määrata kindlaks 
vahendite jaotus liikmesriikide vahel 
osadena laenurahastu üldisest 
rahastamispaketist iga liikmesriigi kohta 
vastavalt määruse [õiglase ülemineku 
fondi määrus] I lisas sätestatud 
metoodikale. Rakendusvolitused tuleks 
anda ilma komiteemenetluseta, võttes 
arvesse, et vahendite jaotus tuleneb 
otseselt eelnevalt kindlaks määratud 
arvutusmeetodi kohaldamisest.

(21) Selleks et näha laenurahastu 
toetuskomponendi jaoks ette asjakohane 
finantsraamistik kuni 31. detsembrini 2024, 
tuleks komisjonile delegeerida kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 
290 õigus võtta vastu õigusakte, et määrata 
kindlaks vahendite jaotus liikmesriikide 
vahel osadena laenurahastu üldisest 
rahastamispaketist iga liikmesriigi kohta. 

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahastust toetatakse liidu territooriume, mis 
seisavad silmitsi tõsiste sotsiaalsete, 
keskkonnaalaste ja majanduslike 

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

probleemidega, mis on seotud liidu 2030. 
aasta kliima- ja energiaeesmärkidega 
ning 2050. aastaks liidu kliimaneutraalsele 
majandusele ülemineku protsessiga.

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. „toetusesaaja“ – avalik-õiguslik 
juriidiline isik, mis on asutatud 
liikmesriigis avalik-õigusliku asutusena või 
avaliku teenuse osutamise ülesandega 
eraõigusliku isikuna, kellega on rahastu 
raames sõlmitud toetusleping;

2. „toetusesaaja“ – avalik-õiguslik 
juriidiline isik, mis on asutatud 
liikmesriigis avalik-õigusliku asutusena, 
või eraõiguslik isik, kellele on usaldatud 
avaliku ja erasektori partnerluse 
rakendamine või muu avaliku teenuse 
osutamise ülesanne ja kellega on rahastu 
raames sõlmitud toetusleping;

Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. „õiglase ülemineku territoriaalne 
kava“ – määruse [õiglase ülemineku fondi 
määrus] artikli 7 kohaselt ja kooskõlas 
määruse (EL).../... [uus ühissätete 
määrus] artiklis 6 sätestatud partnerluse 
põhimõttega koostatud ja komisjoni poolt 
heaks kiidetud kava;

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Rahastu üldeesmärk on lahendada 
kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekust põhjustatud tõsiseid sotsiaal-
majanduslikke probleeme, et toetada neid 

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

probleeme, et toetada neid liidu 
territooriume, mis on kindlaks määratud 
õiglase ülemineku territoriaalsetes kavades, 
mille liikmesriigid on koostanud kooskõlas 
määruse [õiglase ülemineku fondi määrus] 
artikliga 7, ning aidata kaasa liidu 2030. 
aasta kliima- ja energiaeesmärkide 
saavutamisele ning liidus 
kliimaneutraalsuse saavutamisele aastaks 
2050 kooskõlas Pariisi kokkuleppe 
eesmärkidega.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Rahastu erieesmärk on suurendada 
avaliku sektori investeeringuid, et täita 
õiglase ülemineku territoriaalsetes kavades 
kindlaks määratud piirkondade 
arenguvajadusi, hõlbustades selliste 
projektide rahastamist, mis ei tooda 
piisavat omatulu ja mida ilma liidu 
eelarvest antava toetuseta ei rahastataks.

2. Rahastu erieesmärk on suurendada 
avaliku sektori investeeringuid, et täita 
õiglase ülemineku territoriaalsetes kavades 
kindlaks määratud piirkondade 
arenguvajadusi, hõlbustades selliste 
keskkonnasäästlike projektide rahastamist, 
mis ei tooda piisavat omatulu ja mida ilma 
liidu eelarvest antava toetuseta ei 
rahastataks. Erilist tähelepanu pööratakse 
määruse .../... [uus ühissätete määrus] 
artikli [102 lõikes 2] osutatud vähem 
arenenud piirkondadele. 
Rahastu edendab ka üleminekut 
kliimaneutraalsele, keskkonnasäästlikule 
ning majanduslikult ja sotsiaalselt 
õiglasele majandusele, mis tagab liidu 
territooriumide sotsiaalse ühtekuuluvuse.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 2 osutatud erieesmärgi 
saavutamiseks on käesoleva määruse 
eesmärgiks ka anda vajaduse korral 

3. Lõikes 2 osutatud erieesmärgi 
saavutamiseks on käesoleva määruse 
eesmärgiks ka anda vajaduse korral 
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nõustamistoetust toetuskõlblike projektide 
ettevalmistamiseks, arendamiseks ja 
rakendamiseks. Nõustamistoetust antakse 
kooskõlas määruse [InvestEU määrus] 
artikli [20] alusel loodud InvestEU 
nõustamiskeskuse eeskirjade ja 
rakendusmeetoditega.

nõustamistoetust ja oskusteavet 
toetuskõlblike projektide 
ettevalmistamiseks, arendamiseks ja 
rakendamiseks. Nõustamistoetust antakse 
kooskõlas määruse [InvestEU määrus] 
artikli [20] alusel loodud InvestEU 
nõustamiskeskuse eeskirjade ja 
rakendusmeetoditega.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kuni 2 % lõikes 1 osutatud 
vahenditest võib kasutada rahastu 
rakendamiseks antava tehnilise ja 
haldusabi jaoks, näiteks ettevalmistus-, 
järelevalve-, kontrolli-, auditeerimis- ja 
hindamistegevuseks, sealhulgas ettevõtte 
info- ja tehnoloogiasüsteemide jaoks, ning 
rahastamispartnerite halduskuludeks ja -
tasudeks.

5. Kuni 2 % lõikes 1 osutatud 
vahenditest võib kasutada rahastu 
rakendamiseks antava tehnilise ja 
haldusabi jaoks, näiteks ettevalmistus-, 
järelevalve-, kontrolli-, auditeerimis-, 
teabe-, teavitamis-, avalikustamis- ja 
hindamistegevuseks, sealhulgas ettevõtte 
info- ja tehnoloogiasüsteemide jaoks, ning 
rahastamispartnerite halduskuludeks.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4a
Juurdepääs ressurssidele

1. Rahastule juurdepääsu tingimuseks on 
riikliku eesmärgi vastuvõtmine 
kliimaneutraalsuse saavutamiseks 2050. 
aastaks. Nende liikmesriikide puhul, kes 
ei ole veel võtnud kliimaneutraalsuse 
riiklikku eesmärki, vabastatakse ainult 50 
% riiklikust eraldisest ning ülejäänud 50 
% tehakse kättesaadavaks pärast seda, kui 
nad on selle eesmärgi vastu võtnud.
2. Rahastule juurdepääsu tingimuseks on 
õigusriigi põhimõtte austamine, mis on 
usaldusväärse finantsjuhtimise ja 
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tulemusliku liidupoolse rahastamise 
oluline eeltingimus, samuti inimõiguste, 
sealhulgas vähemuste õiguste, näiteks 
LGBTI-inimeste õiguste austamine, mida 
mitmes liikmesriigis kahjustatakse 
LGBTI-vabade piirkondade loomise 
tulemusel. Komisjon lükkab tagasi 
taotlused, mille on esitanud kohalikud 
ametiasutused, kes on võtnud vastu 
deklaratsiooni LGBT-vabade alade kohta.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Toetuste puhul, mis on antud alates 
1. jaanuarist 2025 käivitatud 
projektikonkursside alusel, antakse 
toetuskõlblikele projektidele liidu toetust 
ilma eelnevalt kindlaksmääratud riikliku 
eraldiseta ja konkurentsipõhiselt liidu 
tasandil kuni järelejäänud vahendite 
ammendumiseni. Selliste toetuste andmisel 
võetakse arvesse vajadust tagada 
investeeringute prognoositavus ja edendada 
piirkondlikku lähenemist.

3. Toetuste puhul, mis on antud alates 
1. jaanuarist 2025 käivitatud 
projektikonkursside alusel, antakse 
toetuskõlblikele projektidele liidu toetust 
ilma eelnevalt kindlaksmääratud riikliku 
eraldiseta ja konkurentsipõhiselt liidu 
tasandil kuni järelejäänud vahendite 
ammendumiseni. Selliste toetuste andmisel 
seatakse esikohale määruse .../... [uus 
ühissätete määrus] artikli [102 lõikes 2] 
osutatud vähem arenenud piirkonnad ja 
võetakse arvesse vajadust tagada 
investeeringute prognoositavus ja edendada 
piirkondlikku lähenemist.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Komisjonile antakse vastavalt 
artikliga 17 volitused võtta vastu 
delegeeritud õigusaktid, milles 
sätestatakse määruse [õiglase ülemineku 
fondi määrus] I lisas sätestatud metoodika 
kohaldamisest tulenevad eraldised iga 
liikmesriigi kohta ja ümberjagamisteguri 
kohaldamine, võttes arvesse määruse .../... 
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[uus ühissätete määrus] artikli [102 lõikes 
2] osutatud vähem arenenud piirkondade 
vajadusi, protsentidena olemasolevatest 
koguvahenditest. 

Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) projektidel on märgatav mõju 
kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekust põhjustatud tõsiste 
sotsiaalsete, majanduslike, demograafiliste 
või keskkonnaalaste probleemide 
lahendamisele, nad aitavad kaasa liidu 
2030. aasta kliima- ja 
energiaeesmärkidele ja 
kliimaneutraalsuse saavutamisele aastaks 
2050 ning neist saavad kasu õiglase 
ülemineku territoriaalses kavas 
kindlaksmääratud territooriumid, isegi kui 
kõnealuseid projekte kõnealustel 
territooriumidel ei rakendata;

Muudatusettepanek 25

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(aa) need projektid on Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 
2020/85214a sätestatud kriteeriumide 
kohaselt keskkonnasäästlikud;

____________________
14a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
18. juuni 2020. aasta 
määrus (EL) 2020/852, millega 
kehtestatakse kestlike investeeringute 
hõlbustamise raamistik ja muudetakse 
määrust (EL) 2019/2088 (ELT L 198, 
22.6.2020, lk 13).
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Muudatusettepanek 26

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) projektid ei saa toetust ühegi teise 
liidu programmi raames;

(b) projektid ei saa toetust ühegi teise 
liidu programmi raames või saavad sealt 
ebapiisavat toetust;

Muudatusettepanek 27

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(da) projektidega ei toetata määruse 
(EL).../... [õiglase ülemineku fondi 
määrus] artikli [5] kohaselt välja jäetud 
tegevusi;

Muudatusettepanek 28

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(db) projektidega tagatakse, et nad ei 
hõlma ühest liikmesriigist teise 
üleviidavaid töökohti, kapitali ega 
tootmisprotsesse.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toetuse summa ei tohi ületada 
15 % rahastamispartneri poolt rahastu 
raames antava laenu summast. Projektide 
puhul, mida viiakse ellu NUTS 2. tasandi 
piirkondades, mille SKP elaniku kohta ei 
ületa 75 % ELi 27 liikmesriigi keskmisest 
SKPst, nagu on osutatud määruse [uus 

2. Toetuse summa ei tohi ületada 
15 % rahastamispartneri poolt rahastu 
raames antava laenu summast. Projektide 
puhul, mida viiakse ellu NUTS 2. tasandi 
piirkondades, mis on kehtestatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) 
nr 1059/200314b ja mille SKP elaniku 
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ühissätete määrus] artikli [102 lõikes 2], ei 
tohi toetuse summa olla suurem kui 20 % 
rahastamispartneri antud laenu summast.

kohta ei ületa 75 % ELi 27 liikmesriigi 
keskmisest SKPst, nagu on osutatud 
määruse [uus ühissätete määrus] artikli 
[102 lõikes 2], ning 
üleminekupiirkondade puhul, mille SKP 
on 75 % – 100 % ELi 27 liikmesriigi 
keskmisest SKPst ja mis on liigitatud 
finantsperspektiivis 2014–2020 
mahajäänud piirkondadeks, ning 
projektide puhul, mis asuvad ELi 
toimimise lepingu artiklis 349 
määratletud äärepoolseimates 
piirkondades, ei tohi toetuse summa olla 
suurem kui 20 % rahastamispartneri antud 
laenu summast..
__________________
14b 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).

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellistel juhtudel ja pärast 
rahastamispartneriga konsulteerimist võib 
toetuse summat vähendada või 
toetuslepingu lõpetada ning nõuda tagasi 
kõik lepingu kohased makstud summad 
vastavalt toetuslepingus sätestatud 
tingimustele.

Sellistel juhtudel ja pärast 
rahastamispartneriga konsulteerimist võib 
toetuse summat vähendada või 
toetuslepingu lõpetada ning nõuda tagasi 
kõik lepingu kohased makstud summad 
vastavalt toetuslepingus sätestatud 
tingimustele. Toetuse summat võib 
vähendada või toetuslepingu lõpetada, kui 
vahekokkuvõttes leitakse, et määruse 
(EÜ) nr artiklis 3 sätestatud eesmärgid ei 
ole täidetud.
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Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Rahastut rakendatakse finantsmääruse 
artikliga 110 kehtestatud tööprogrammide 
kaudu. Komisjonile antakse õigus võtta 
kooskõlas artikliga 17 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega sellised tööprogrammid 
vastu võetakse. Tööprogrammides 
nähakse ette toetuskõlblikkuse tingimused 
ja toetuse andmise kriteeriumid, võttes 
arvesse asjakohaseid kriteeriume, mis on 
sätestatud määruses (EL) 2020/852, 
projekti suutlikkust täita õiglase 
ülemineku territoriaalsetes kavades 
kirjeldatud eesmärke ja arenguvajadusi, 
panust liidu 2030. aasta kliima- ja 
energiaeesmärkide saavutamisse ning 
kliimaneutraalsuse saavutamisse aastaks 
2050, üldist eesmärki edendada 
piirkondlikku ja territoriaalset lähenemist 
ning toetuse olulisust projektide 
elujõulisuse tagamisel. Komisjon tagab, et 
tööprogrammis võetakse arvesse ja 
edendatakse soolist võrdõiguslikkust ja 
soolise perspektiivi integreerimist. 
Tööprogrammides määratakse käesoleva 
määruse artikli 4 lõike 1 ja artikli 6 lõike 2 
alusel iga liikmesriigi kohta kindlaks 
riiklikud ressursieraldised, sealhulgas mis 
tahes lisavahendid.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hindamine Hindamine ja läbivaatamine
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Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Rakendusperioodi lõpus ja hiljemalt 
31. detsembriks 2031 esitatakse Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule lõplik 
hindamisaruanne rahastu tulemuste ja 
pikaajalise mõju kohta, et teha kindlaks, 
kas rahastatud projektid on aidanud 
asjakohastes piirkondades kaasa 
majanduslike, sotsiaalsete, 
demograafiliste ja keskkonnaprobleemide 
lahendamisele. Lõpphinnangus 
hinnatakse rahastu panust liidu 2030. 
aasta kliima- ja energiaeesmärkide 
saavutamisse ning kliimaneutraalse 
majanduse saavutamisse 2050. aastaks, 
samuti rahastu raames antava toetuse 
sotsiaalset ja majanduslikku mõju, 
sealhulgas mõju soolise võrdõiguslikkuse 
edendamisele.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Artiklites 6, 13 ja 14 osutatud õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile kuni 31.detsembrini 2028.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament ja nõukogu 
võivad artiklis 14 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu 
võivad artiklites 6, 13 ja 14 osutatud 
volituste delegeerimise igal ajal tagasi 
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Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 
nimetatud volituste delegeerimine. Otsus 
jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Toetusesaajad ja 
rahastamispartnerid tagavad riigi ja 
piirkondlike asutuste toetusel rahastu 
raames antava liidu toetuse nähtavuse, 
eelkõige projektide ja nende tulemuste 
tutvustamisel, andes sihipärast teavet eri 
sihtrühmadele, sealhulgas meediale, 
sotsiaalmeediale ja üldsusele, kasutades 
selleks eri teabekanaleid.
Teavet liidu toetuse kohta antakse selgel, 
kättesaadaval ja atraktiivsel viisil, 
kasutades eri teabekanaleid.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon kasutab rahastu, 
rahastatud projektide ja nende tulemustega 
seotud teabe- ja teabevahetusmeetmeid. 
Rahastule eraldatud rahalised vahendid 
peavad ühtlasi aitama kaasa liidu nende 
poliitiliste prioriteetide tutvustamisele, mis 
on seotud artiklis 3 osutatud eesmärkidega.

2. Komisjon kasutab rahastuga 
seotud teabe- ja teabevahetusmeetmeid, 
tagab läbipaistvuse ja üldsuse 
juurdepääsu rahastatud projekte ja nende 
tulemusi käsitlevale teabele ning mõõdab 
sõnumite mõjusust. Rahastule eraldatud 
rahalised vahendid peavad ühtlasi aitama 
kaasa liidu nende poliitiliste prioriteetide 
tutvustamisele, mis on seotud artiklis 3 
osutatud eesmärkidega.

Muudatusettepanek 38
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Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7a. Võitlus rahvastikukaoga 
kliimapöördest mõjutatud piirkondades 
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