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Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikleid 3 ja 21, Euroopa Liidu 
toimimise lepingut, eriti selle artikleid 4, 11, 173–178, 191 ja 194, ning aluslepingute 
protokolli nr 28 majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse kohta,

– võttes arvesse 12. detsembril 2015. aastal Pariisis ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni osaliste konverentsi 21. istungjärgul (COP21) vastu võetud 
kokkulepet (Pariisi kokkulepe), eriti selle artikli 7 lõiget 2 ja artikli 11 lõiget 2, milles 
tunnistatakse kliimamuutuste ja kliimameetmete kohalikku, piirkondlikku ja 
regionaalset mõõdet,

– võttes arvesse kestliku arengu tegevuskava aastani 2030, mille ÜRO Peaassamblee 
võttis vastu 25. septembril 2015. aastal, ja kestliku arengu eesmärke,

– võttes arvesse komisjoni 11. detsembri 2019. aasta teatist „Euroopa roheline kokkulepe“ 
(COM(2019)0640),

– võttes arvesse oma 14. märtsi 2019. aasta resolutsiooni kliimamuutuste kohta – Euroopa 
pikaajaline strateegiline visioon, et jõuda jõuka, nüüdisaegse, konkurentsivõimelise ja 
kliimaneutraalse majanduseni kooskõlas Pariisi kokkuleppega1,

– võttes arvesse oma 28. novembri 2019. aasta resolutsiooni kliima- ja keskkonnaalase 
hädaolukorra kohta2,

– võttes arvesse oma 15. jaanuari 2020. aasta resolutsiooni Euroopa rohelise kokkuleppe 
kohta3,

– võttes arvesse oma 17. aprilli 2020. aasta resolutsiooni ELi kooskõlastatud meetmete 

1 ELT C 23, 21.1.2021, lk 116.
2 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2019)0078.
3 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0005.



kohta võitluses COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu1,

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 11. detsembri 2020. aasta järeldusi kliimamuutuste 
kohta,

– võttes arvesse valitsustevahelise kliimamuutuste rühma (IPCC) eriaruannet „Üleilmne 
soojenemine 1,5 °C“, viiendat hindamisaruannet (AR5) ja selle kokkuvõtvat aruannet, 
eriaruannet kliimamuutuste ja maa kohta ning eriaruannet ookeani ja krüosfääri kohta 
muutuvas kliimas,

– võttes arvesse Euroopa Keskkonnaameti 20. detsembril 2020. aastal avaldatud näitajatel 
põhinevat hinnangut äärmuslikest ilmastiku- ja kliimaoludest põhjustatud majandusliku 
kahju kohta Euroopas,

– võttes arvesse liidu üldist keskkonnaalast tegevusprogrammi aastani 2020 „Hea elu 
maakera võimaluste piires“, komisjoni ettepanekut liidu üldise keskkonnaalase 
tegevusprogrammi kohta aastani 2030 ja visiooni aastani 2050,

– võttes arvesse ÜRO bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni,

– võttes arvesse oma 16. jaanuari 2020. aasta resolutsiooni bioloogilise mitmekesisuse 
konventsiooni osaliste konverentsi 15. istungjärgu (COP15) kohta2,

– võttes arvesse komisjoni 4. märtsi 2020. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse kliimaneutraalsuse saavutamise 
raamistik ja muudetakse määrust (EL) 2018/1999 (Euroopa kliimaseadus) 
(COM(2020)0080),

– võttes arvesse komisjoni 14. jaanuari 2020. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse õiglase ülemineku fond 
(COM(2020)0022), ja komisjoni 28. mai 2020. aasta muudetud ettepanekut 
(COM(2020)0460),

– võttes arvesse komisjoni 28. mai 2020. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus õiglase ülemineku mehhanismi raames loodava avaliku 
sektori laenurahastu kohta (COM(2020)0453),

– võttes arvesse komisjoni 28. mai 2020. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses 
majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi raames ettenähtavate 
erakorraliste lisavahendite ja rakenduskorraga, et toetada COVID-19 pandeemiaga 
seotud kriisi tagajärgede kõrvaldamist ning ettevalmistuste tegemist majanduse 
taastamiseks rohelisel, digitaalsel ja vastupidaval viisil (REACT-EU) 
(COM(2020)0451),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) 
nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, 
Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette 

1 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0054.
2 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0015.



üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi 
ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
määrus (EÜ) nr 1083/20061,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) 
nr 1301/2013, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi ja majanduskasvu ja 
tööhõivesse investeerimise eesmärgiga seonduvaid erisätteid ning millega tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EÜ) nr 1080/20062,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) 
nr 1304/2013, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrus (EÜ) nr 1081/20063,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) 
nr 1299/2013 erisätete kohta, mis käsitlevad Euroopa Regionaalarengu Fondist toetuse 
andmist Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgil4,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) 
nr 1300/2013, mis käsitleb Ühtekuuluvusfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrus (EÜ) nr 1084/20065,

– võttes arvesse komisjoni 29. mai 2020. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse programm „InvestEU“ 
(COM(2020)0403),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2020. aasta määrust 
(EL) 2020/852, millega kehtestatakse kestlike investeeringute hõlbustamise raamistik ja 
muudetakse määrust (EL) 2019/20886,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi uuringut ühtekuuluvuspoliitika ja kliimamuutuste 
kohta, 

– võttes arvesse oma 13. juuni 2018. aasta resolutsiooni ühtekuuluvuspoliitika ja 
ringmajanduse kohta7,

– võttes arvesse ELi toimimise lepingu artiklit 349, nagu seda on tõlgendanud Euroopa 
Kohus oma 15. detsembri 2015. aasta otsuses Mayotte’i kohta (liidetud kohtuasjad C-
132/14–C-136/14), mis võimaldab teha konkreetseid erandeid Euroopa Liidu 
äärepoolseimatele piirkondadele,

– võttes arvesse komisjoni 5. märtsi 2020. aasta teatist soolise võrdõiguslikkuse strateegia 
2020–2025 kohta (COM(2020)0152),

1 ELT L 347, 20.12.2013, lk 320.
2 ELT L 347, 20.12.2013, lk 289.
3 ELT L 347, 20.12.2013, lk 470.
4 ELT L 347, 20.12.2013, lk 259.
5 ELT L 347, 20.12.2013, lk 281.
6 ELT L 198, 22.6.2020, lk 13.
7 ELT C 28, 27.1.2020, lk 40.



– võttes arvesse kodukorra artiklit 54,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni, transpordi- ja 
turismikomisjoni ning põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamusi,

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit (A9-0034/2021),

A. arvestades, et kliimamuutus on kogu maailma puudutav katsumus, mis nõuab 
viivitamatut ja julget tegutsemist ülemaailmsel, Euroopa, riiklikul, piirkondlikul ja 
kohalikul tasandil, et piirata globaalset soojenemist nii, et õhutemperatuur ei tõuseks 
rohkem kui 1,5 °C võrreldes tööstusrevolutsiooni eelse tasemega, ja vältida massilist 
bioloogilise mitmekesisuse vähenemist; arvestades, et on vaja kiireloomulisi meetmeid, 
et hoida maailma keskmise temperatuuri tõus alla 2 °C võrreldes tööstusrevolutsiooni 
eelse tasemega, kuna bioloogilise mitmekesisuse vähenemisel on suur mõju muu hulgas 
põllumajandustoodangu kvaliteedile;

B. arvestades, et planeet suudab taluda maksimaalselt 1,5 °C temperatuuritõusu; 
arvestades, et kui temperatuur peaks pärast 2030. aastat veelgi tõusma, tabavad 
inimkonda veel sagedamini põuad, üleujutused ja äärmuslik kuumus ning sajad miljonid 
inimesed elavad vaesuses, vähimkaitstud elanikkond tõenäoliselt hukkub ja halvimal 
juhul on ohus inimkonna pikaajaline ellujäämine, nagu märgiti ELi 
institutsioonidevahelises aruandes „Challenges and Choices for Europe“ (Euroopa 
väljakutsed ja valikud); 

C. arvestades, et Euroopa Keskkonnaameti hinnangul põhjustasid kliimaga seotud 
äärmuslikud ilmastikunähtused aastatel 1980–2019 EMP liikmesriikides kokku 
446 miljardit eurot majanduslikku kahju; arvestades, et see vastab 11,1 miljardile eurole 
aastas ja kumulatiivne deflateeritud kahjum on ligi 3 % analüüsitud riikide SKPst;

D. arvestades, et hiljutised uuringud näitavad, et fossiilsest maagaasist (metaan – CH4) 
tulenev globaalse soojendamise potentsiaal (GWP) on tunduvalt suurem, kui varem 
eeldati;

E. arvestades, et globaalse soojenemise tulemusel võib käesoleval programmitöö perioodil 
temperatuuritõus jõuda 1,5 °C-ni võrreldes tööstusrevolutsiooni eelse tasemega, 
mistõttu on vaja viivitamatuid meetmeid kliimaga seotud hädaolukorra lahendamiseks 
kooskõlas ELi kasvuhoonegaaside heite vähendamise poliitika, Euroopa rohelise 
kokkuleppe, ÜRO kestliku arengu tegevuskava 2030 ja ÜRO Pariisi kokkuleppega; 

F. arvestades, et üleminek kliimaneutraalsele majandusele hiljemalt 2050. aastaks on liidu 
ning selle liikmesriikide, piirkondade, linnade, kohalike kogukondade, inimeste, 
töötajate, ettevõtete ja tööstuse jaoks nii suurepärane võimalus kui ka proovikivi; 
arvestades, et tuleb siiski leida tasakaal ambitsioonikate kliimaeesmärkide ja majanduse 
konkurentsivõime säilitamise vahel, kahjustamata seejuures 1,5 °C eesmärgi 
saavutamist;

G. arvestades, et selle eesmärgi saavutamine eeldab Euroopa ühiskonna ja majanduse üldist 
ümberkujundamist, kuna mõnes sektoris väheneb tootmine pöördumatult ja töökohad 
kaovad majandustegevuses, mis põhineb fossiilkütuste tootmisel ja kasutamisel, samal 
ajal kui teistel sektoritel õnnestub leida tehnoloogiline alternatiiv;

H. arvestades, et kestlikkuses tuleks näha tasakaalustatud lähenemisviisi, mis püüab 



ühendada kestliku majanduskasvu, sotsiaalse progressi ja keskkonna;

I. arvestades, et 16. detsembri 2020. aasta institutsioonidevahelises kokkuleppes1 nähakse 
ette üldine eesmärk, et kulud kliimaeesmärkide toetamiseks oleksid vähemalt 30 % 
kogu liidu eelarvest ja Euroopa Liidu taasterahastu kuludest, ning uus iga-aastane 
eesmärk, et 2024. aastast alates eraldatakse 7,5 % ning 2026. ja 2027. aastal 10 % 
kulutustest bioloogilise mitmekesisuse eesmärkidele;

J. arvestades, et saared, eriti väikesaared, ja äärepoolseimad piirkonnad on ELi 
territooriumid, mida kliimamuutuste tagajärjed mõjutavad kõige rohkem ja mis on 
nende suhtes vähim kaitstud ning peavad ülemineku ajal tegelema ka eriliste ja 
lisaprobleemide ja -kuludega; arvestades, et kliimamuutused ja nende mitmesugused 
mõjud puudutavad Euroopa piirkondi erinevalt, erineva raskusastmega ja erineval ajal 
ning ülemineku juhtimine toob kaasa olulisi struktuurimuutusi; arvestades, et seetõttu 
mõjutab see kodanikke ja töötajaid erinevalt ning kõik riigid ei ole võrdselt mõjutatud 
ega suuda asjakohaselt reageerida; arvestades, et Euroopa maapiirkondade pikaajalise 
visiooni koostamisel on oluline rõhutada vajadust tugevdada maapiirkondi ning muuta 
need atraktiivseks elu- ja töökohaks; 

K. arvestades, et saartel ning äärepoolseimates ja perifeersetes piirkondades on tohutu 
potentsiaal taastuvenergia tootmiseks ning need on strateegilised laborid uuenduslike 
poliitikameetmete ja tehniliste lahenduste rakendamiseks, et saavutada energiasüsteemi 
ümberkujundamine, vähendada CO2 heitkoguseid ja hoogustada üleminekut 
ringmajandusele;

L. arvestades, et ühtekuuluvuspoliitika ei paku ainult investeerimisvõimalusi kohalike ja 
piirkondlike vajaduste rahuldamiseks Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 
kaudu, vaid annab ka integreeritud poliitikaraamistiku, et vähendada erinevusi Euroopa 
piirkondade arengus ja aidata neil lahendada mitmeid arenguprobleeme, sealhulgas 
keskkonnakaitse, kvaliteetsete töökohtade ning õiglase, kaasava ja kestliku arengu 
kaudu;

M. arvestades, et kliimamuutused ja nende pikaajalised tagajärjed võivad mõjutada ka 
majanduslikke, sotsiaalseid ja territoriaalseid erinevusi, mille kõrvaldamine on 
ühtekuuluvuspoliitika peamine eesmärk, ning ELi kliimapoliitikameetmed peaksid 
toetama ka ELi ühtekuuluvuspoliitika eesmärke; 

N. arvestades, et ühtekuuluvuspoliitikal on keskne tähtsus vähem arenenud piirkondade 
ning ebasoodsate looduslike ja geograafiliste tingimustega piirkondade toetamisel, kus 
kliimamuutuste tagajärjed on sageli kõige tuntavamad, kuid kus on vähem vahendeid 
nendega toimetulekuks;

O. arvestades, et ühtekuuluvuspoliitika on otsustav vahend õiglase ülemineku tagamisel 
kliimaneutraalsele majandusele, kus ei jäeta kedagi kõrvale; arvestades, et 
kliimamuutuste vastu võitlemiseks võetavad keskkonnahoidlikud poliitikameetmed 

1 16. detsembri 2020. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Parlamendi, 
Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel, mis käsitleb eelarvedistsipliini, 
eelarvealast koostööd ning usaldusväärset finantsjuhtimist, samuti uusi omavahendeid, 
sealhulgas uute omavahendite kasutuselevõtmise suunas liikumise tegevuskava 
(ELT L 433 I, 22.12.2020, lk 28).



võivad mõjutada naisi ja mehi erinevalt; arvestades, et arvesse tuleks võtta ka mõju 
vähekaitstud ja tõrjutud rühmadele; 

P. arvestades, et kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused, aga ka muud asjaomased 
sidusrühmad on põhilised osalejad, kes aitavad ühtekuuluvuspoliitikat rakendada ja 
reageerida tõhusalt kliimamuutustest tulenevale akuutsele ohule; arvestades, et nad 
vastutavad ühe kolmandiku avaliku sektori kulutuste ja kahe kolmandiku avaliku sektori 
investeeringute eest ning seetõttu on oluline luua selliseid mehhanisme nagu linnapeade 
kliima- ja energiapakt, mille eesmärk on tuua kokku kohalikud ja piirkondlikud 
omavalitsused, kes vastutavad ELi kliima- ja energiaeesmärkide rakendamise eest; 

Q. arvestades, et kliimakriis on tihedalt seotud muude kriisidega, nagu bioloogilise 
mitmekesisuse kriis ja COVID-9 pandeemiaga seotud tervishoiu-, sotsiaal- ja 
majanduskriis; arvestades, et kuigi nendega tuleb tegeleda samal ajal, tuleb igaüht neist 
käsitleda erinevalt ja asjakohaselt; 

R. arvestades, et alates Euroopa Liidu Solidaarsusfondi (ELSF) loomisest 2002. aastal on 
seda kasutatud enam kui 90 katastroofijuhtumile reageerimiseks ning selle raames on 
23 liikmesriigis ja ühes läbirääkijariigis kasutusele võetud enam kui 5,5 miljardit eurot; 
arvestades, et osana ELi reageerimisest COVID-19 puhangule laiendati ELSFi 
kohaldamisala nii, et see hõlmaks ulatuslikke rahvatervise hädaolukordi, ja suurendati 
ettemaksete maksimummäära;

S. arvestades, et üleminek kliimaneutraalsele, kestlikule ringmajandusele peab hõlmama 
kõiki ühiskonna sidusrühmi, eriti erasektorit, sotsiaalpartnereid ja kodanikke, samuti 
valitud ametiisikuid, sealhulas kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi, ning seda tuleb 
toetada kindlate ja kaasavate sotsiaalmeetmetega, et tagada õiglane üleminek, mis 
toetab ettevõtteid ning töökohtade, eelkõige kvaliteetsete roheliste ja siniste töökohtade 
säilitamist ja loomist;

T. arvestades, et liikmesriigid on vastu võtnud riiklikud energia- ja kliimakavad ning neile 
tuginedes peaksid piirkonnad esitama piirkondlikud kavad, et saavutada heitkoguste 
vähendamine ja kohandamine, eesmärgiga liikuda hiljemalt 2050. aastaks 
kliimaneutraalsuse saavutamise poole; 

U. arvestades, et üleminek kliimaneutraalsele majandusele hiljemalt 2050. aastaks on 
võimalik saavutada, kui ühendatakse avaliku sektori vahenditest rahastamine ELi ja 
riiklikul tasandil ning luuakse erasektori vahenditest rahastamiseks õiged tingimused; 

V. arvestades, et fossiilkütustest ja eelkõige tahketest fossiilkütustest saadud energiaallikad 
õõnestavad kliimaneutraalsuse saavutamiseks tehtavaid jõupingutusi, ning arvestades, et 
Euroopa Liit peaks seega pakkuma järjepidevat reguleerivat raamistikku, et veelgi 
edendada taastuvate energiaallikate, nagu päikese- ja biomassienergia, kasutamist 
fossiilkütustest saadud energiaallikate asemel; arvestades, et sellega seoses peaks 
ühtekuuluvuspoliitika tagama energiatõhususe esikohale seadmise põhimõtte järgimise, 
mille eesmärk on parandada energiavarustuse ja -nõudluse tõhusust ning mida tuleks 
kohaldada ja järgida kõigis ühtekuuluvuspoliitika raames tehtavates energiaga seotud 
investeeringutes; arvestades, et paljude liikmesriikide jaoks võib maagaasil põhinevate 
energiaallikate ajutine kasutamine kuni 31. detsembrini 2025 olla oluline 
energiasüsteemi õiglase ümberkujundamise saavutamiseks, mis ei kahjusta ühiskonda 
ega jäta kedagi kõrvale; arvestades, et piirkondlikud keskkonnastrateegiad tuleks siduda 



ambitsioonikate kliimaeesmärkidega, mis võivad minna kaugemale üldisest eesmärgist 
saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalne EL, ja et nendes tuleks 31. detsembriks 2025 
järk-järgult kaotada fossiilkütused, sealhulgas gaasitaristu projektid, toetada nende 
asendamist kestlikult toodetud taastuvenergia, materjalide ja toodetega ning edendada 
ressursitõhusust ja kestlikku arengut üldiselt kooskõlas ERFi ja Ühtekuuluvusfondi 
määruse1; sätetega;

W. arvestades, et piirkondlikud keskkonnastrateegiad peaksid aitama saavutada täielikku ja 
stabiilset tööhõivet koos sotsiaalse progressi ja mittediskrimineerimisega, et paremini 
võidelda kliimamuutuste mõju ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemisega;

X. arvestades, et jäätmekäitluskavades tuleks järgida ringmajanduse põhimõtteid ja need 
peaksid olema piirkondlike keskkonnastrateegiate osa;

Y. arvestades, et mitmetasandiline Euroopa valitsemismudel, mis põhineb aktiivsel ja 
konstruktiivsel partnerlusel eri valitsemistasandite ja sidusrühmade vahel, on 
kliimaneutraalsusele ülemineku põhitegur; arvestades, et kogukonna- ja 
kodanikualgatused võivad tugevalt toetada ökoloogilist üleminekut ja võitlust 
kliimamuutuste vastu;

Z. arvestades, et ELi makropiirkondlikud strateegiad võivad aidata kindlaks määrata 
peamisi sektoreid ja koostöövaldkondi eri piirkondade vahel, mis seisavad silmitsi 
ühiste probleemidega sellistes valdkondades nagu kliimamuutused, kliimamuutustega 
kohanemine ja nende leevendamine, bioloogiline mitmekesisus, transport, 
jäätmekäitlus, piiriülesed projektid ja kestlik turism;

1. rõhutab, et on tähtis võidelda kliimamuutuste vastu vastavalt kohustustele, mis liit on 
võtnud Euroopa rohelise kokkuleppe raames Pariisi kokkuleppe rakendamiseks ja 
kestliku arengu eesmärkide saavutamiseks täielikult kooskõlas ELi 
taksonoomiamäärusega, võttes arvesse sotsiaalseid, majanduslikke ja territoriaalseid 
aspekte, et tagada õiglane üleminek kõigi territooriumide ja sealsete elanike jaoks, 
jätmata kedagi kõrvale; juhib tähelepanu vajadusele tagada, et taksonoomiamääruses 
sätestatud põhimõte „ei kahjusta oluliselt“ hõlmaks kõiki investeeringuid; 

2. peab tervitataks komisjoni ettepanekut Euroopa kliimaseaduse kohta, mis on Euroopa 
rohelise kokkuleppe nurgakivi, millega sätestatakse liidu õigusaktides 2050. aasta 
kliimaneutraalsuse eesmärk, sealhulgas 2030. aastaks ja 2040. aastaks seatud vahe-
eesmärgid, ja vajadus muuta see konkreetseteks kohalikeks meetmeteks, millega 
austatakse piiranguid ja rõhutatakse iga territooriumi eeliseid, nagu nõudis Euroopa 
Parlament; tuletab sellega seoses meelde, et Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärk on 
kaitsta, säilitada ja suurendada liidu looduskapitali ning ühtlasi kaitsta kodanike tervist 
ja heaolu keskkonnaalaste ohtude ja mõjude eest; 

3. rõhutab, et kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on vaja võtta selge poliitiline 
kohustus kliimaeesmärkide saavutamiseks, ning rõhutab vajadust tõhustada 
mitmetasandilist dialoogi riiklike, piirkondlike ja kohalike ametiasutuste vahel seoses 
riiklike kliimameetmete kavandamise ja rakendamise, kohalike omavalitsuste otsese 
juurdepääsuga rahastamisele ning vastuvõetud meetmete edusammude jälgimisega, ning 

1 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Regionaalarengu Fondi ja 
Ühtekuuluvusfondi kohta (COM(2018)0372).



rõhutab samuti vajadust anda neile kiiresti asjakohased finants- ja haldusvahendid 
nende eesmärkide saavutamiseks; on lisaks seisukohal, et kohalikel ja piirkondlikel 
omavalitsustel on projektide kavandamise, ettevalmistamise ja rakendamise kõigis 
etappides keskne roll;

4. kutsub riiklikke ja piirkondlikke programmide kavandamisega tegelevaid asutusi üles 
maksimeerima kliima- ja keskkonnakaitse ümberkujundavat mõju riiklike ja 
piirkondlike programmide ettevalmistamise ajal; 

5. märgib, et Pariisi kokkuleppe ja selle viie aasta aruannete täitmisega seotud võimalikke 
poliitilisi kohandusi tuleks arvesse võtta viisil, mis on ühtekuuluvuspoliitika seisukohast 
asjakohane ja piisav, nagu seda tehakse ERFi ja Ühtekuuluvusfondi käsitlevas 
vahehindamises; 

6. kutsub kõiki kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi üles võtma vastu kohalikke ja 
piirkondlikke kliimastrateegiaid, mis muudaksid ELi tasandi eesmärgid konkreetseteks 
kohalikeks eesmärkideks, tuginedes terviklikule koha- või piirkonnapõhisele 
lähenemisviisile, mis annaks kliimapöördest ja ühtekuuluvuspoliitika rahaliste 
vahendite paremast kasutamisest pikaajalise visiooni; rõhutab, et piirkondlikud 
keskkonnastrateegiad peaksid hõlmama jäätmekäitluskavasid;

7. toonitab, kui oluline on ühtekuuluvuspoliitika roll koostoimes muude 
poliitikameetmetega kliimamuutuste vastu võitlemisel ja kliimaneutraalsuse 
saavutamisel hiljemalt 2050. aastaks ning 2030. aasta ja 2040. aasta vahe-eesmärkide 
saavutamisel, samuti kohalike ja piirkondlike omavalitsuste roll investeerimispoliitika 
põhjalikul reformimisel;

8. kutsub üles tegema jõupingutusi ühtekuuluvuspoliitika ja muude ELi poliitikameetmete 
suurema sidususe ja kooskõlastatuse tagamiseks, et parandada kliimaaspektide 
integreerimist poliitikasse, töötada välja tõhusam allikapõhine poliitika, pakkuda 
sihtotstarbelist ELi rahastamist ja seega parandada kliimapoliitika rakendamist 
kohapeal; 

9. tuletab meelde, et kliimapoliitika peaks aitama saavutada täielikku ja stabiilset 
tööhõivet, sealhulgas rohelisi ja siniseid töökohti ja koolitust, mis aitavad edendada 
õiglast sotsiaalset progressi, ning on seisukohal, et kliimapoliitika peab kaitsma 
kliimamuutustest enim mõjutatud töökohti, luues uusi rohelisi töökohti, nii et töötajaid 
ei jäetaks kõrvale, kui teatavad sektorid lähevad üle rohelisele majandusele; nõuab 
tungivalt, et liikmesriigid seaksid prioriteediks võitluse kliimamuutuste vastu koos 
võitlusega kaasava ja kestliku arengu ja sotsiaalse õigluse nimel ning võitluse vaesuse, 
kütteostuvõimetuse ning vähekaitstud ja tõrjutud rühmadele koormava poliitika vastu; 
rõhutab sellega seoses, et kütteostuvõimetuse vastu võitlemiseks tuleks kavandada 
täiendavaid meetmeid;

10. peab tervitatavaks Euroopa Ülemkogu seisukohta ja parlamendi seisukoha 
heakskiitmist, mille kohaselt ELi kulutused peaksid olema kooskõlas Pariisi kokkuleppe 
eesmärkide ja Euroopa rohelise kokkuleppe „ära tekita kahju“ põhimõttega; tuletab 
ühtlasi meelde, et ühtekuuluvuspoliitika uues õigusraamistikus on kõikide 
struktuurifondide suhtes kohaldatavate horisontaalsete põhimõtete hulgas 
taksonoomiamääruse põhimõte „ei kahjusta oluliselt“; 



11. rõhutab, et kestlikkus ja üleminek ohutule, kliimaneutraalsele, kliimamuutustele 
vastupanuvõimelisele, ressursitõhusamale, taskukohasemale, ringluspõhisele ja 
sotsiaalselt tasakaalustatud majandusele on üliolulised, et tagada liidu majanduse 
pikaajaline konkurentsivõime ning säilitada selle sotsiaalne ühtekuuluvus, aidates 
seeläbi luua uusi investeerimisvõimalusi põllumajanduses, kaubanduses, transpordis, 
energeetikas ja taristus, edendades ohutumat ja keskkonnahoidlikumat tarbimist ning 
säilitades meie elukeskkonna ja Euroopa kodanike heaolu; 

12. juhib tähelepanu sellele, et esmatähtis on ühtekuuluvuspoliitika raames täielikult järgida 
mitmetasandilise valitsemise ja partnerluse põhimõtteid, sh ka soolist perspektiivi, kuna 
kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on otsene pädevus keskkonna ja 
kliimamuutuste valdkonnas, viies ellu 90 % kliimamuutustega kohanemise meetmetest 
ja 70 % kliimamuutuste leevendamise meetmetest; tuletab meelde, et nad võivad välja 
töötada ka meetmeid, mille eesmärk on edendada kodanike kliimasõbralikku käitumist, 
sealhulgas jäätmekäitluse, aruka liikuvuse ja kestliku eluasemega seotud meetmeid; 
rõhutab, et üleminek kliimaneutraalsusele peab olema õiglane ja kaasav ning et selle 
käigus tuleb keskenduda eelkõige maapiirkondades ja äärealadel elavatele inimestele; 
tunnistab vajadust toetada neid territooriume, mida kliimaneutraalsusele üleminek kõige 
rohkem mõjutab, vältida piirkondlike erinevuste suurenemist ning suurendada töötajate 
ning kohalike ja piirkondlike kogukondade mõjuvõimu; kutsub kõiki valitsustasandeid 
üles tegema kõik endast oleneva, et ergutada haldusasutustevahelist koostööd, 
sealhulgas valitsustevahelist vertikaalset koostööd, piirkondadevahelist, kohalike 
omavalitsuste vahelist ja piiriülest koostööd, et jagada teadmisi ja näiteid parimatest 
tavadest seoses kliimamuutuste projektide ja ühtekuuluvuspoliitika raames rahastatavate 
algatustega; 

13. nõuab terviklikke piirkondlikke keskkonnastrateegiaid, et tagada kestlik areng ja 
leevendada kliimamuutuste tagajärgi, toetades energiasüsteemi ümberkujundamist 
taastuvatele energiaallikatele, bioloogilist mitmekesisust ja kliimamuutustega 
kohanemist; on veendunud, et need piirkondlikud strateegiad peaksid toetama 
kodanikuaktiivsust ning kohalikul tasandil algatatud ja hallatavaid projekte ning 
ergutama piirkondadevahelist koostööd, sealhulgas piiriüleste projektide kaudu; kutsub 
komisjoni üles toetama ja hõlbustama piirkondadevahelist koostööd ning oskusteabe ja 
parimate tavade vahetamist; rõhutab, kui oluline on järgida partnerluse põhimõtet kogu 
ELi ühtekuuluvuspoliitika kavandamises, rakendamises ja järelevalves ning seada sisse 
tugev koostöö piirkondlike ja kohalike omavalitsuste, kodanike, valitsusväliste 
organisatsioonide ja sidusrühmade vahel; rõhutab, et avalikud konsultatsioonid peaksid 
olema põhjalikud ja sisukad, tagades kogukondade ja sidusrühmade aktiivse ja 
esindusliku osalemise otsustusprotsessis, et innustada vastutust otsuste ja kavade, 
algatuste ja meetmetes osalemise eest; rõhutab, kui olulised on kohaliku tasandi 
algatused ja projektid, mis aitavad kaasa kliimaneutraalsuse saavutamisele; 

14. usub, et ühtekuuluvuspoliitika peaks aitama kaasa kestliku arengu eesmärkide, Pariisi 
kliimakokkuleppe, bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni ja Euroopa rohelise 
kokkuleppe rakendamisele, et võidelda kliimamuutuste vastu, eelkõige tõhusa, 
läbipaistva, tervikliku, tulemustele orienteeritud ja tulemuspõhise metoodika abil 
kliimakulutuste seireks, milles võetakse arvesse kliimamuutuste negatiivset mõju 
kõigile ELi inimestele ja piirkondadele; nõuab, et seda metoodikat kasutataks kõigis 
mitmeaastase finantsraamistiku ja Euroopa taastekava programmides, eelkõige 
põhitaristu puhul sellistes olulistes majandussektorites nagu energia tootmine ja 
jaotamine, transport, vee- ja jäätmekäitlus ning avalikud hooned; on veendunud, et kui 



liidu kliimaeesmärkide saavutamisel ei tehta piisavalt edusamme, võib vaja minna 
täiendavaid meetmeid; 

15. rõhutab kohalike ja piirkondlike omavalitsuste keskset rolli õiglase ülemineku 
saavutamisel kliimaneutraalsele majandusele kõigi jaoks, mille keskmes on sotsiaalne, 
majanduslik ja territoriaalne ühtekuuluvus, ning nõuab ühtekuuluvuspoliitika raames 
roheliste ja siniste investeeringute ja innovatsiooni suuremat rakendamist ning 
looduspõhiste lahenduste ulatuslikumat kasutamist; rõhutab, et vaja on eri 
rahastamisallikate vahelist suuremat koostoimet ELi, riiklikul ja piirkondlikul tasandil 
ning tugevamaid seoseid avaliku ja erasektori rahastamise vahel, et suurendada 
piirkondlike keskkonnastrateegiate tõhusust võitluses kliimamuutuste vastu; tuletab 
meelde, et ilma tugeva rõhuasetuseta oskustele ei oleks see protsess võimalik; on 
seisukohal, et piirkondlike keskkonnastrateegiate eesmärk peaks olema ka kohalike ja 
piirkondlike institutsioonide haldussuutlikkuse suurendamine ning nende potentsiaali 
arendamine majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse konkurentsivõime edendajatena; 

16. rõhutab, et kogukonna- ja kodanikualgatused võivad tugevalt toetada ökoloogilist 
üleminekut ning kliimamuutuste leevendamist ja nendega kohanemist ning et kohalikud 
tegevusgrupid ja programm LEADER võivad olla esmased vahendid selle 
saavutamiseks; julgustab seetõttu liikmesriike ja piirkondlikke ametiasutusi 
kooskõlastama neid programme oma piirkondlike keskkonnastrateegiatega;

17. rõhutab arukate külade kontseptsiooni tähtsust liidu kliimaga seotud probleemide 
lahendamisel ning väljendab heameelt selle integreerimise üle liidu tulevasse ühisesse 
põllumajanduspoliitikasse ning ühtekuuluvus- ja regionaalpoliitikasse; nõuab, et 
liikmesriigid lisaksid arukate külade lähenemisviisi oma kavadesse ELi 
ühtekuuluvuspoliitika rakendamisel riiklikul ja piirkondlikul tasandil ning oma 
riiklikesse ÜPP strateegiakavadesse, milles nõutakse arukate külade strateegiate1 
ettevalmistamist riiklikul tasandil; rõhutab programmi LEADER ja kogukonna juhitud 
kohaliku arengu lähenemisviisi rolli arukate külade strateegiate rakendamisel, milles 
tuleks suurt tähelepanu pöörata digitaliseerimisele, kestlikkusele ja innovatsioonile;

18. juhib tähelepanu sellele, et ELi makropiirkondlikud strateegiad peaksid aitama arendada 
koostööd, mille eesmärk on kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemisega 
seotud piirkondlike küsimuste lahendamine, ning seetõttu tuleks neid uute programmide 
vastuvõtmisel arvesse võtta, kuna integreeritud lähenemisviis ja strateegiline 
planeerimine on äärmiselt olulised; 

19. nõuab, et kultuuri- ja looduspärandiga seotud projektide rahastamiskõlblikkuse 
arvutamisel võetaks majanduslike kriteeriumidega samal määral arvesse keskkonna- ja 
sotsiaalseid kriteeriume ning looduspärandi säilitamist; 

20. rõhutab vajadust toetada projekte, mis ühendavad teadust, innovatsiooni ja 

1 Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoha, milles käsitletakse ettepanekut võtta 
vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad, kuidas 
toetada liikmesriikide koostatavaid Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja 
Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatavaid ühise 
põllumajanduspoliitika strateegiakavasid (ÜPP strateegiakavad), ning millega 
tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EL) nr 1305/2013 ja 
(EL) nr 1307/2013, artikkel 72b (Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0287).



kodakondsust, näiteks uut „Euroopa Bauhaus“ projekti, milles on tähelepanu all kultuuri 
ja arhitektuuri vastupanuvõime kliimamuutustele; 

21. tuletab meelde, et piirkondlike keskkonnastrateegiate edu sõltub samuti tugevast teadus- 
ja innovatsioonipoliitikast ka kohalikul ja piirkondlikul tasandil; ergutab koostööd 
kohalike ametiasutuste, teadusasutuste ja ettevõtete vahel, nagu Euroopa Innovatsiooni- 
ja Tehnoloogiainstituudi ning selle teadmis- ja innovaatikakogukondade algatused; 

22. kutsub komisjoni üles jälgima riikide valitsuste ning kohalike ja piirkondlike 
omavalitsuste edusamme kliimamuutustega tegelemisel kõikidel tasanditel ning 
avaldama sellekohaseid aruandeid, kasutades kõigi liikmesriikide puhul ühiseid 
standardeid, ning hindama keskkonnapoliitika ja majanduse vahelisi seoseid; rõhutab, et 
riikide kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused tuleks tõhusalt kaasata kliimamuutuste 
poliitika hindamisse Euroopa poolaasta raames; rõhutab vajadust suurendada Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide ning muude ELi programmide ja vahendite, näiteks 
Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi, Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi, 
programmi LIFE, programmi „Euroopa horisont“ või programmi „Loov Euroopa“, 
tulemuslikkust ja vastastikust täiendavust kliimamuutustega võitlemisel; julgustab 
liikmesriike tagama selle vastastikuse täiendavuse oma riikliku taastekava 
ambitsioonika territoriaalse kohaldamise kaudu, kaasates kõik piirkondade asjaomased 
osalejad; kutsub ühtlasi liikmesriike üles avaldama korrapäraselt ajakohastatava 
tulemustabeli, milles mõõdetakse riiklike ja Euroopa taastamismeetmete territoriaalset 
mõju, pöörates erilist tähelepanu nende meetmete panusele kliimamuutuste vastasesse 
võitlusesse;

23. toetab mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 kokkulepet, mille eesmärk on vältida 
kahjulike toetuste andmist, toetada fossiilkütuste nii otseste kui ka kaudsete toetuste 
järkjärgulist kaotamist hiljemalt 2025  aastaks, tagada üldine rahastamine ja programmi 
prioriteedid, mis kajastavad kliimaalast hädaolukorda ning aitavad peavoolustada 
kliimameetmeid ja saavutada üldeesmärk eraldada vähemalt 30 % ELi 
eelarvekulutustest kliimaeesmärkide toetamiseks, mis tähendab, et rohepöördeks 
tehakse kättesaadavaks vähemalt 547 miljardi euro suuruses summas uusi ELi rahalisi 
vahendeid; rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika rakendamisel on oluline järgida selliseid 
põhimõtteid nagu ÜRO kestliku arengu eesmärgid, õiglane ja sotsiaalselt kaasav 
üleminek, õiguslikult siduv eesmärk kulutada 30 % kliimamuutustega seotud kuludest 
ning eesmärk kulutada programmitöö perioodi lõpuks 10 % bioloogilisele 
mitmekesisusele; rõhutab, et seetõttu võiks kaaluda võimalust võtta nii kliimaga seotud 
kulutuste kui ka bioloogilise mitmekesisusega seotud kulutuste jaoks vastu läbipaistev, 
terviklik ja otstarbekas jälgimismetoodika, mida tuleks vajaduse korral kohandada 
mitmeaastase finantsraamistiku vaheläbivaatamisega kaasneval muutmisel; 

24. väljendab heameelt kavandatava uue ühissätete määruse1 poliitikaeesmärgi nr 2 üle, 
mille eesmärk on „puhtale energeetikale õiglase ülemineku, roheliste ja siniste 
investeeringute, ringmajanduse, kliimamuutuste leevendamise ning riskiennetuse ja -
juhtimise kaudu tagada keskkonnahoidlikum ja vastupanuvõimelisem Euroopa, mis 

1 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühissätted 
Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja 
Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi 
suhtes kohaldatavad finantseeskirjad (COM(2018)0375).



liigub vähese CO2-heitega majanduselt CO2-neutraalse majanduse poole“; tuletab 
meelde, et ERFi valdkondlikku keskendamist poliitikaeesmärgile nr 2 saaks kõige 
paremini ära kasutada, kui seda kohaldatakse piirkondlikul tasandil, et võtta arvesse 
kliimaga seotud piirkondlikke eripärasid;

25. tunneb heameelt kolmepoolsetel läbirääkimistel saavutatud kokkuleppe üle, milles 
käsitletakse õiglase ülemineku fondi, muu hulgas taasterahastu „NextGenerationEU“ 
lisavahendeid, ning õiglase ülemineku mehhanismi kahte täiendavat sammast, nimelt 
programmi „InvestEU“ sihtotstarbelise kava ja avaliku sektori laenurahastut, mis 
aitavad leevendada kliimaneutraalsusele ülemineku majanduslikku mõju liidu 
vähimkaitstud piirkondadele; rõhutab, et õiglase ülemineku fond on uus vahend, millega 
toetada piirkondi, mida üleminek kliimaneutraalsusele kõige rohkem mõjutab, ja vältida 
piirkondlike erinevuste suurenemist; peab siiski kahetsusväärseks asjaolu, et komisjoni 
pakutud täiendavat summat on vähendatud nõukogu taasterahastut „NextGenerationEU“ 
käsitleva kokkuleppe alusel kahe kolmandiku võrra – 30 miljardilt 10 miljardile eurole; 
rõhutab, et need kärped kahjustavad fondi põhieesmärkide saavutamist ja avaldavad 
täiendavat survet liikmesriikide eelarvetele; kutsub liikmesriike üles kavandama rahalisi 
vahendeid võimalikult kiiresti ning kutsub asjaomaseid liikmesriike üles pöörama 
rahaliste vahendite jaotamisel erilist tähelepanu äärepoolseimatele piirkondadele, kuna 
neid mõjutavad olulisel määral kliimamuutused ja nad on ohustatud sellistest 
loodusõnnetustest nagu tsüklonid, vulkaanipursked ja põud, samuti üleujutused ja 
veetaseme tõus; 

26. väljendab heameelt ELi programmi REACT-EU üle, sest see täiendab ja laiendab 
kriisidele reageerimise ja nende lahendamise meetmeid, andes lisavahendeid 
olemasolevatele ühtekuuluvuspoliitika programmidele;

27. kordab, et üleminekuprotsessis tuleb täielikult arvesse võtta kõigi ELi toimimise lepingu 
artiklis 174 sätestatud piirkondade eripära, et ükski piirkond ei jääks maha, keskendudes 
eelkõige maapiirkondadele, tööstuslikust üleminekust mõjutatud piirkondadele ja 
piirkondadele, kus on rasked ja püsivad ebasoodsad looduslikud või demograafilised 
tingimused, et tagada kõigi piirkondade üldine harmooniline areng; peab sellega seoses 
vajalikuks hinnata riigiabi suuniste läbivaatamise korral ELi toimimise lepingu 
artiklis 174 loetletud piirkondade eripära; rõhutab, et kohalikud ja piirkondlikud 
omavalitsused peavad täielikult ära kasutama kõik rahastamisvahendid (nii ELi 
eelarvest kui ka teistelt Euroopa finantseerimisasutustelt, nagu EIP), et võidelda 
kliimakriisiga ja muuta kohalikud kogukonnad vastupanuvõimelisemaks, sillutades 
samal ajal teed taastumiseks pärast COVID-19 pandeemiat; rõhutab konkreetsemalt, et 
eelkõige rohelise kokkuleppe projektide jaoks tuleks luua täiendavad vahendid, mis 
annavad vahetu juurdepääsu ELi fondidele, nagu ERFi linnadega seotud uuenduslikud 
meetmed (määruse (EL) nr 1301/2013 artikkel 8) või tulevane 2020. aasta järgne 
Euroopa linnaarengu algatus ERFi/Ühtekuuluvusfondi määruse alusel (artikkel 10); 

28. on seisukohal, et uuenduslikud, kaasavad ja kestlikud lahendused maapiirkondade 
tugevdamiseks ning nende atraktiivsemaks elu- ja töökohaks muutmiseks peaksid olema 
ühtekuuluvuspoliitika rakendamise põhielement;

29. juhib tähelepanu asjaolule, et ELi toimimise lepingu artikli 349 kohaselt kohaldatakse 
äärepoolseimate piirkondade suhtes erinorme, mis võimaldavad võtta nende eripära 
arvestavaid kohandatud meetmeid; nõuab, et kõnealustele piirkondadele eraldataks 
vajalikke rahalisi vahendeid, et nad saavutaksid rohelisele majandusele ülemineku ja 



kohaneksid kliimamuutuste mõjuga, mis nende kaitsetuse tõttu on eriti tugev; nõuab ka 
äärepoolseimate piirkondade kestlikule arengule ja ökoloogilisele üleminekule 
keskenduva vaatlusrühma moodustamist, et teha kindlaks parimad tavad ja töötada välja 
jätkusuutlikud lahendused kliimamuutustega võitlemiseks, mida saaks kasutusele võtta 
ja kohandada teistes EL i piirkondades; 

30. väljendab muret ilma ja kliimaga seotud äärmuslikest oludest tingitud majandusliku 
kahju pärast, mida tekitavad looduslikud ohud ja kahjustused ELi rahastatud 
taristuprojektidele; nõuab, et toetataks meetmeid ja taristuprojekte, mille puhul 
järgitakse kliima- ja keskkonnastandardeid ning mis on looduslike ohtude suhtes 
vastupidavamad;

31. rõhutab saarte, eelkõige väikesaarte, ning äärepoolseimate ja äärealade/ kaugemate 
piirkondade keskset rolli kliimaneutraalsusele üleminekul innovatsioonilaboritena puhta 
energia, aruka liikuvuse, jäätmekäitluse ja ringmajanduse arendamiseks, kui nende kogu 
potentsiaal kasutatakse ära asjakohaste vahendite, toetuse ja rahastamise abil, mis 
võimaldab neil täita olulist rolli kliimamuutuste ja bioloogilise mitmekesisuse alastes 
teadusuuringutes; tuletab meelde, et neil peaks olema juurdepääs piisavatele 
majandusressurssidele ja asjakohasele koolitusele, et oleks võimalik võtta terviklikke, 
sektoripõhiseid ja innovaatilisi meetmeid kestliku taristu ja kohaliku majanduse 
arendamiseks; rõhutab äärealade ja äärepoolsete piirkondade võimalusi taastuvenergia 
alal, mis on seotud nende piirkondade geograafiliste ja klimaatiliste iseärasustega; 

32. toonitab vajadust kasutada ära selliste algatuste tulemused nagu saarte jaoks 
optimeeritud uued energialahendused (NESOI) ja puhas energia ELi saarte jaoks 
(CE4EUI), mis hõlmab ka ülemeremaade ja - territooriumide hulka kuuluvaid saari, et 
tagada toimiv üleminek programmiperioodilt 2014–2020 perioodile 2021–2027; kutsub 
sellega seoses komisjoni üles koostama kasutajasõbralikke suuniseid, et anda 
piirkondlikele ja kohalikele omavalitsustele võimalus õppida tundma ja kasutada 
energiasüsteemi ümberkujundamise ja majanduse CO2 heite vähendamise läbiproovitud 
parimaid tavasid; tunneb heameelt Spliti memorandumi üle, milles tunnustatakse 
saarekogukondade juhtivat rolli energiasüsteemi ümberkujundamisel; rõhutab sellega 
seoses parimate tavade vahetamise ja vastastikuse õppe edendamise tähtsust; 

33. toonitab, et piirkondlikud keskkonnastrateegiad peaksid põllumajandus-, toidu- ja 
metsandussektoris toetama taastuvenergia tootmist ning ressursitõhusust, võttes samas 
arvesse nende sektorite konkurentsivõimet; soovitab asjaomastel asutustel seada 
esikohale kõik taastuvenergia tootmise variandid, mis on kasulikud keskkonnale ja 
piirkonna majandusele, samuti asjaomaste piirkondade elanikele; rõhutab, et 
piirkondlikes keskkonnastrateegiates tuleks pöörata erilist tähelepanu toetuse andmisele 
fossiilkütuse-mahukate materjalide asendamisele taastuvate ja bioressursipõhiste 
materjalidega, mis pärinevad metsandusest ja põllumajandusest, sest need kaks sektorit 
toimivad nii CO2 õhkupaiskajate kui ka CO2 sidujatena; rõhutab, et metsa kestlik ja 
looduslähedane majandamine on atmosfäärist kasvuhoonegaaside pideva neeldamise 
jaoks ülioluline ning võimaldab ühtlasi saada taastuvaid ja kliimahoidlikke tooraineid, 
et toota puittooteid, mis seovad süsinikku ja võivad asendada fossiilsetel allikatel 
põhinevaid materjale ja kütuseid; toonitab, et metsade kolmikroll (sidumine, talletamine 
ja asendamine) aitab vähendada atmosfääri vabanevat CO2 heidet, tagades samal ajal, et 
metsad jätkavad kasvamist ja pakuvad paljusid muid teenuseid, ning seetõttu peaksid 
metsad olema piirkondlike keskkonnastrateegiate osa;



34. rõhutab, et kliimaneutraalsetele tööstusprotsessidele üleminekul peavad olema 
esindatud ja toetatud kõik sektorid, misläbi aidatakse kaasa liidu kestlikkusele, 
säilitades samas rahvusvahelise konkurentsivõime ning majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse Euroopa eri piirkondade vahel; rõhutab taastuvenergia, 
säästva ja detsentraliseeritud energia strateegilist rolli ELi piirkondade ja sealsete 
ettevõtete, eelkõige VKEde arengus; on seisukohal, et tõhusad piirkondlikud 
keskkonnastrateegiad on kasulikud ka turismisektorile, sest need võivad aidata 
suurendada paljude Euroopa piirkondade atraktiivsust kestlike sihtkohtadena ning 
üldisemalt edendada uut liiki vastutustundlikku ja kestlikku turismi; 

35. rõhutab, et maakasutuse vähendamist, eelkõige mulla katmist, tuleks lisaks 
piirkondlikele keskkonnastrateegiatele võtta arvesse ühtekuuluvuspoliitika rakendamise 
olulise ja peamise kriteeriumina, et võimaluse korral saavutada maakasutuse potentsiaal 
ja mitmekesisus kliimamuutuste vastu võitlemisel (vee ja CO2 säilitamine, filtreerimine, 
puhverdamine ja materjalide muundamine, toiduga varustamine, biogeeniliste 
ressursside tootmine);

36. rõhutab, et elektrienergia maksustamise direktiiv1 on vaja viia kooskõlla põhimõttega 
„saastaja maksab“, et edendada kestlike energiaallikate kasutamist fossiilkütuste asemel 
hiljemalt 2025. aastaks, pöörates eritähelepanu sotsiaalsele mõjule;

37. rõhutab, et soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist tuleks täielikult rakendada ja see 
tuleks integreerida horisontaalse põhimõttena kõikidesse ELi tegevustesse, 
poliitikavaldkondadesse ja programmidesse, sealhulgas ühtekuuluvuspoliitikasse; 

38. väljendab heameelt renoveerimislaine strateegia esitamise üle, sest see on üks olulisi 
strateegiaid, mis aitab muuta Euroopa 2050. aastaks kliimaneutraalseks; rõhutab 
vajadust tegelda kütteostuvõimetusega hoonete renoveerimise programmi abil, mis on 
Euroopa laiema vaesusevastase strateegia osana suunatud vähekaitstud ja madala 
sissetulekuga leibkondadele;

39. nõuab, et ajakohastatud ringmajanduse tegevuskavaga jätkataks ülemineku toetamist 
korduskasutamisele ja parandamisele suunatud ringmajandusele, et edendada 
ressursitõhusust ja kestlikku tarbimist, andes tarbijatele kohustusliku märgistuse 
kasutamisega teavet toodete vastupidavuse ja parandatavuse kohta, pakkudes lisaks 
asjakohast õigusraamistikku ning konkreetseid, laiaulatuslikke ja põhjalikke meetmeid 
ringmajanduse edendamiseks ELi tasandil; rõhutab, et kestliku majanduskasvu ja 
keskkonnasäästlikumate töökohtade loomiseks on väga oluline luua ja tugevdada 
piirkondlikke, eriti maa- ja metsamajanduse biogeensetel toorainetel põhinevaid 
majandustsükleid; rõhutab tungivat vajadust toetada veelgi ringmajanduse põhimõtteid 
ja seada prioriteediks jäätmehierarhia; nõuab kohalike ringmajanduse kavade 
väljatöötamist ning seda, et kohalike ja piirkondlike omavalitsuste sõlmitavad 
riigihankelepingud oleksid kaupade ja teenuste vastupidavuse seisukohast 
keskkonnahoidlikud ja ambitsioonikad, mis suurendaks Euroopa Liidu tööstuse 
vastupanuvõimet ja strateegilist autonoomiat; 

40. nõuab täiendavate investeeringute tegemist kestlikku liikuvusse, näiteks raudteedesse ja 

1 Nõukogu 27. oktoobri 2003. aasta direktiiv 2003/96/EÜ, millega korraldatakse ümber 
energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistik (ELT L 283, 
31.10.2003, lk 51).



säästvasse linnalisse liikumiskeskkonda, et linnad oleksid rohelisemad ja pakuksid 
inimestele paremat elukvaliteeti;

41. tunneb heameelt Euroopa Investeerimispanga (EIP) jõupingutuste üle vaadata läbi oma 
energialaenupoliitika ja suunata 50 % oma tehingutest kliimameetmetele ja 
keskkonnasäästlikkusele; kutsub EIPd üles pühenduma kestlikule üleminekule 
kliimaneutraalsusele, pöörates erilist tähelepanu piirkondadele, mida üleminek kõige 
rohkem mõjutab;

42. pooldab mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate tugevat kaasamist 
üleminekuprotsessi ning piirkondlike keskkonnastrateegiate kavandamisse ja 
rakendamisse, sest nad ei ole mitte ainult tihedalt seotud kohaliku 
majandusstruktuuriga, vaid neid mõjutab ka rohelise kokkuleppe poliitika; on 
veendunud, et väga oluline on aidata mikro-, väikestel ja keskmise suurusega 
ettevõtjatel kasutada keskkonnaalase ülemineku võimalusi, pakkudes neile kohandatud 
tuge oskuste täiendamise ja ümberõppe protsessides;

43. kutsub komisjoni üles hindama kulukavade projekte võimalikult kõrgete 
kliimaeesmärkide seisukohast;

44. juhib tähelepanu komisjoni ettepanekule ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegias 
aastani 2030, mille kohaselt peaksid vähemalt 20 000 elanikuga linnad koostama oma 
linna keskkonnasäästlikumaks muutmise kava, et luua bioloogiliselt mitmekesiseid ja 
juurdepääsetavaid linnametsi, parke ja aedu, linnafarme, haljaskatuseid ja -seinu ning 
puudega ääristatud tänavaid; kordab, et sellistel meetmetel on soodne mõju linnade 
mikrokliimale ja tervisele, eelkõige vähekaitstud elanikkonnarühmade jaoks; julgustab 
seda meedet võtma ja nõuab poliitiliste, regulatiivsete ja rahaliste vahendite 
mobiliseerimist selle rakendamiseks;

45. nõuab tõhusate piirkondlike ja piirkondadevaheliste koostöömehhanismide loomist 
loodusõnnetuste ennetamise valdkonnas, sealhulgas suutlikkus katastroofide korral 
reageerida, juhtida ja vastastikku abi pakkuda;

46. nõuab, et ühtekuuluvuspoliitika toetaks rohkem riskide ennetamist, et kohaneda 
kliimamuutuste praeguse ja tulevase mõjuga piirkondlikul ja kohalikul tasandil;

47. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
Regioonide Komiteele ja liikmesriikidele.


