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LÜHISELGITUS

Euroopa Parlament on koos paljude riikide, kohalike omavalitsuste ja teadlastega kuulutanud, 
et meie planeedil valitseb kliima ja keskkonnaga seotud hädaolukord. Et vältida kiiremaid ja 
pöördumatuid kliimamuutusi ning bioloogilise mitmekesisuse ulatuslikku vähenemist, tuleb 
kiiresti vähendada ülemaailmset kasvuhoonegaaside heidet. Sellele probleemile reageerimiseks 
esitas Euroopa Komisjon rohelise kokkuleppe, mille eesmärk on muuta Euroopa 2050. aastaks 
esimeseks kliimaneutraalseks kontinendiks, kus saavutatakse majanduslik areng planeedi 
looduslikke piire austades ja tagatakse samal ajal õiglane üleminek, kus ei jäeta ühtegi inimest 
ega kohta kõrvale. Kliimaseadus on rohelise kokkuleppe nurgakivi, kuna sellega sätestatakse 
netoneutraalsuse eesmärk õigusaktis ja pannakse alus kõigile liidu kliimameetmetele järgmistel 
aastakümnetel.

Kliimaseaduses on sätestatud liidu heite vähendamise üldine trajektoor, kuid komisjoni 
kavandatud kliimaeesmärgid ei ole kooskõlas uusimate kättesaadavate teaduslike tõenditega. 
Vastavalt UNEP 2019. aasta aruandele heitkoguste erinevuse kohta1 tuleb heitkoguseid alates 
2020. aastast vähendada 7,6 % aastas, et saavutada Pariisi kokkuleppe eesmärk piirata 
globaalset soojenemist nii, et temperatuur ei tõuseks rohkem kui 1,5 °C võrreldes 
tööstusrevolutsioonieelse tasemega. Selle eesmärgi poole püüdlemisel peaks EL saavutama 
kliimaneutraalsuse hiljemalt 2040. aastaks ja suurendama oma 2030. aasta eesmärki vähemalt 
65 %-ni võrreldes 1990. aastaga.

Kliimaneutraalsuse saavutamine eeldab meie ühiskonna ja kõigi majandussektorite, eriti 
transpordisektori põhjalikku ümberkujundamist. Transpordisektor on Euroopa Liidus suurim 
heitetekitaja, mille arvele langeb 27 % liidu kasvuhoonegaaside heitkogustest. Lisaks on see 
ainus sektor, mille heitkogused on alates 1990. aastast jätkuvalt suurenenud: 2017. aastal olid 
heitkogused 28 % suuremad kui 1990. aastal. Selle sektori ümberkujundamise probleemid ei 
piirdu maantee- ja raudteetranspordiga, vaid hõlmavad ka siseveetransporti, lennundus- ja 
merendussektorit.

Lennundus- ja merendussektor on suured heitetekitajad ning 2017. aastal toimus neis 
kasvuhoonegaaside heite suurim protsentuaalne kasv. Analüüs näitab, et Rahvusvahelise 
Mereorganisatsiooni (IMO) ja Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) 
praegused ülemaailmsed eesmärgid ja kavandatud meetmed ei too kaasa heitkoguste vajalikku 
vähenemist ning netonullheite saavutamiseks on vaja olulisi lisameetmeid. Seetõttu teeb 
arvamuse koostaja ettepaneku, et komisjon esitaks tervikliku õigusaktide paketi, tagamaks 
lennundus- ja merendussektori kooskõla kliimaseaduse eesmärkidega. Lennunduse puhul on 
üldine kliimamõju tunduvalt suurem kui kasvuhoonegaaside heide. Arvamuse koostaja arvates 
on seetõttu oluline lisada lennunduse muu kui CO2 heite mõju määruse kohaldamisalasse.

Arvamuse koostaja ettepanek hõlmab ka Euroopa kliimamuutuste rühma (EPCC) loomist. See 
on kliimamuutusi käsitlev sõltumatu teaduslik nõuanderühm. EPCC ülesanne on jälgida 
kasvuhoonegaaside heite ja muu kliimamõju vähendamist liidus ja liikmesriikides ning esitada 
vajaduse korral soovitusi kooskõlas kliimaseaduse eesmärgiga. Samuti avaldab rühm hiljemalt 
kuus kuud pärast iga Pariisi kokkuleppe ülemaailmset kokkuvõtet aruande, mis käsitleb 

1 UNEP aruanne heitkoguste erinevuse kohta, 2019: https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-
report-2019

https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2019
https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2019
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käesolevas määruses sätestatud liidu kliimaeesmärkide vastavust eesmärgile piirata 
temperatuuri tõusu 1,5 °C-ni võrreldes tööstusrevolutsioonieelse tasemega.

Selleks et tagada kõigi Euroopa Liidu õigusaktide kooskõla kliimaneutraalsuse eesmärgiga, 
hindab komisjon enne vastuvõtmist kõiki kavandatavaid meetmeid, sealhulgas seadusandlikke 
ja eelarveettepanekuid. Arvamuse koostaja teeb ka ettepaneku, et komisjon hindaks kõiki 
asjaomaseid kehtivaid ELi õigusakte ja eelarveid ning teeks vajaduse korral 
muudatusettepanekuid. Samuti teeb arvamuse koostaja ettepaneku, et komisjon esitaks 
põhjaliku analüüsi kõigi fossiilkütuste otseste ja kaudsete toetuste kohta kõigis liikmesriikides.

Iga aastaga, mil me meetmeid ei võta, suurenevad heitkoguste vähendamisega seotud raskused 
ja kulud. Oleme praegu olukorras, kus 1,5 °C eesmärgi saavutamata jäämine on väga 
tõenäoline. Sellel oleksid rängad sotsiaalsed, majanduslikud ja keskkonnaalased tagajärjed. 
Vajame ambitsioonikat kliimaseadust, millele järgnevad konkreetsed meetmed, kui me tõesti 
tahame saavutada oma kliimaeesmärgid, päästa ja taastada ökosüsteemid ning pärandada 
tulevastele põlvkondadele elamiskõlbliku planeedi.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse 
komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Komisjon esitas 11. detsembri 
2019. aasta teatises „Euroopa roheline 
kokkulepe“19 uue majanduskasvu 
strateegia, mille eesmärk on muuta liit 
õiglaseks ja jõukaks, nüüdisaegse, 
ressursitõhusa ja konkurentsivõimelise 
majandusega ühiskonnaks, kus 
2050. aastaks ei ole enam 
kasvuhoonegaaside netoheidet ja kus 
majanduskasv on ressursikasutusest 
lahutatud. Samuti on selle eesmärk kaitsta, 
säilitada ja suurendada liidu looduskapitali 
ning kaitsta kodanike tervist ja heaolu 
keskkonnaga seotud ohtude ja mõjude eest. 
Samal ajal peab see üleminek olema 
õiglane ja kaasav, et kedagi ei jäetaks 

(1) Komisjon esitas 11. detsembri 
2019. aasta teatises „Euroopa roheline 
kokkulepe“19 uue majanduskasvu 
strateegia, mille eesmärk on muuta liit 
õiglaseks ja jõukaks, nüüdisaegse, 
ressursitõhusa ja konkurentsivõimelise 
majandusega ühiskonnaks, kus 
2050. aastaks ei ole enam 
kasvuhoonegaaside netoheidet ja kus 
majanduskasv on ressursikasutusest 
lahutatud. Samuti on selle eesmärk kaitsta, 
säilitada ja suurendada liidu looduskapitali 
ning kaitsta kodanike tervist ja heaolu 
keskkonnaga seotud ohtude ja mõjude eest. 
Samal ajal peab see üleminek olema 
õiglane ja kaasav, et kedagi ei jäetaks 
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kõrvale. kõrvale, muu hulgas töötajate oskuste 
täiendamise ja ümberõppe kaudu.

__________________ __________________
19 Komisjoni teatis „Euroopa roheline 
kokkulepe“, COM(2019) 640 final, 11. 
detsember 2019.

19 Komisjoni teatis „Euroopa roheline 
kokkulepe“, COM(2019) 640 final, 11. 
detsember 2019.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Pikaajalise eesmärgi 
kindlaksmääramine on väga oluline selleks, 
et toetada majanduse ja ühiskonna 
ümberkujundamist, töökohtade loomist, 
majanduskasvu ja Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kestliku arengu 
eesmärkide saavutamist ning püüelda 
õiglasel ja kulutõhusal viisil Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni osaliste konverentsi 
21. istungjärgul vastu võetud 2015. aasta 
Pariisi kliimakokkuleppe (edaspidi „Pariisi 
kokkulepe“) temperatuurieesmärgi poole.

(3) Prognoositava pikaajalise eesmärgi 
kindlaksmääramine on väga oluline selleks, 
et toetada majanduse ja ühiskonna 
ümberkujundamist, töökohtade loomist, 
majanduskasvu ja Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kestliku arengu 
eesmärkide saavutamist ning saavutada 
õiglasel ja kulutõhusal viisil Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni osaliste konverentsi 
21. istungjärgul vastu võetud 2015. aasta 
Pariisi kliimakokkuleppe (edaspidi „Pariisi 
kokkulepe“) temperatuurieesmärk hoida 
globaalne soojenemine võrreldes 
industriaalühiskonna eelse tasemega 
tunduvalt alla 2 °C ja püüelda selle poole, 
et see oleks võrreldes 
industriaalühiskonna eelse tasemega 1,5 
°C.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Liidu ja liikmesriikide 
kliimameetmete eesmärk on kaitsta 
kestliku arengu tegevuskava 2030 raames 
ja Pariisi kokkuleppe eesmärkide poole 

(5) Liidu ja liikmesriikide 
kliimameetmete eesmärk on kaitsta 
kestliku arengu tegevuskava 2030 raames 
ja Pariisi kokkuleppe eesmärkide poole 
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püüeldes inimesi ja planeeti, heaolu, 
jõukust, tervist, toidusüsteeme, 
ökosüsteemide terviklikkust ja bioloogilist 
mitmekesisust kliimamuutuste ohu eest, 
samuti maksimeerida planeedi võimaluste 
piires jõukust ning suurendada ühiskonna 
vastupanuvõimet ja vähendada selle 
haavatavust kliimamuutuste suhtes.

püüeldes inimesi ja planeeti, heaolu, 
jõukust, tervist, toidusüsteeme, 
ökosüsteemide terviklikkust ja bioloogilist 
mitmekesisust kliimamuutuste ohu eest, 
samuti maksimeerida planeedi võimaluste 
piires jõukust, tööhõivet ja sotsiaalset 
progressi ning suurendada ühiskonna 
vastupanuvõimet ja vähendada selle 
haavatavust kliimamuutuste suhtes.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Kliimaneutraalsust peaksid aitama 
saavutada kõik majandussektorid. 
Arvestades energia tootmise ja tarbimise 
suurt mõju kasvuhoonegaaside heitele, on 
oluline üle minna kestlikule, taskukohasele 
ja kindlale energiasüsteemile, mis tugineb 
hästitoimivale energia siseturule. 
Digiüleminek, tehnoloogiline innovatsioon 
ning teadus- ja arendustegevus on samuti 
tähtsad kliimaneutraalsuse eesmärgi 
saavutamise tegurid.

(6) Kliimaneutraalsuse saavutamiseks 
on vaja kõigi majandussektorite, 
sealhulgas transpordisektori panust ja 
põhjalikku ümberkujundamist ning 
kohaldada tuleb muu hulgas „saastaja 
maksab“ põhimõtet ning 
ümberkujundamist tuleks kohandada 
vastavalt iga sektori eripärale ja 
omadustele. Arvestades energia tootmise ja 
tarbimise suurt mõju kasvuhoonegaaside 
heitele, on oluline üle minna kestlikule, 
taskukohasele ja kindlale 
energiasüsteemile, mis tugineb 
hästitoimivale energia siseturule. 
Digiüleminek, tehnoloogiline innovatsioon 
ning teadus- ja arendustegevus on samuti 
hädavajalikud kliimaneutraalsuse 
eesmärgi saavutamise tegurid.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Liit on kliimaneutraalsusele 
üleminekul maailmas juhtpositsioonil ning 
on kindlalt otsustanud aidata suurendada 

(10) Kliimamuutused on üleilmne 
probleem, mis eeldavad rahvusvahelist 
koostööd. Liit on kliimaneutraalsusele 
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üleilmseid ambitsioone ja tugevdada 
üleilmset reageerimist kliimamuutustele, 
kasutades kõiki oma käsutuses olevaid 
vahendeid, sealhulgas kliimadiplomaatiat.

üleminekul maailmas juhtpositsioonil ning 
on kindlalt otsustanud aidata suurendada 
üleilmseid ambitsioone ja tugevdada 
üleilmset reageerimist kliimamuutustele, 
kasutades kõiki oma käsutuses olevaid 
vahendeid, sealhulgas kliimadiplomaatiat, 
ning toetudes rahvusvahelisele 
solidaarsusele ja vastutusele.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10a) Kliimaneutraalsuse eesmärk tuleks 
saavutada Euroopa tasandil, tagades 
võrdsed võimalused ja konkurentsivõime, 
töötades välja WTO nõuetele vastava 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi ja 
pidades uuesti läbirääkimisi energiaharta 
lepingu üle, et edendada investeeringuid 
säästvasse energiasse.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Euroopa Parlament nõudis, et 
üleminek kliimaneutraalsele ühiskonnale 
tuleb saavutada hiljemalt 2050. aastaks ja 
sellest peab saama Euroopa edulugu,33 ning 
on kuulutanud välja kliima- ja 
keskkonnaalase hädaolukorra34. Euroopa 
Ülemkogu leppis oma 12. detsembri 
2019. aasta järeldustes35 kokku eesmärgi 
saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalne 
liit kooskõlas Pariisi kokkuleppe 
eesmärkidega, tunnistades samas, et vaja 
on kehtestada tugiraamistik ning et 
üleminek eeldab suuri avaliku ja erasektori 
investeeringuid. Euroopa Ülemkogu kutsus 

(11) Euroopa Parlament nõudis, et 
üleminek kliimaneutraalsele ühiskonnale 
tuleb saavutada võimalikult kiiresti ja 
hiljemalt 2050. aastaks ja sellest peab 
saama Euroopa edulugu,33 ning on 
kuulutanud välja kliima- ja keskkonnaalase 
hädaolukorra34. Euroopa Ülemkogu leppis 
oma 12. detsembri 2019. aasta järeldustes35 
kokku eesmärgi saavutada 2050. aastaks 
kliimaneutraalne liit kooskõlas Pariisi 
kokkuleppe eesmärkidega, tunnistades 
samas, et vaja on kehtestada tugiraamistik 
ning et üleminek eeldab suuri avaliku ja 
erasektori investeeringuid. Euroopa 
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samuti komisjoni üles koostama 
võimalikult varakult 2020. aastal 
ettepaneku liidu pikaajalise strateegia 
kohta, et nõukogu saaks selle vastu võtta ja 
esitada Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
kliimamuutuste raamkonventsioonile.

Ülemkogu kutsus samuti komisjoni üles 
koostama võimalikult varakult 2020. aastal 
ettepaneku liidu pikaajalise strateegia 
kohta, et nõukogu saaks selle vastu võtta ja 
esitada Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
kliimamuutuste raamkonventsioonile.

__________________ __________________
33 Euroopa Parlamendi 15. jaanuari 2020. 
aasta resolutsioon Euroopa rohelise 
kokkuleppe kohta (2019/2956(RSP)).

33 Euroopa Parlamendi 15. jaanuari 2020. 
aasta resolutsioon Euroopa rohelise 
kokkuleppe kohta (2019/2956(RSP)).

34 Euroopa Parlamendi 28. novembri 2019. 
aasta resolutsioon kliima- ja 
keskkonnaalase hädaolukorra kohta 
(2019/2930(RSP)).

34 Euroopa Parlamendi 28. novembri 2019. 
aasta resolutsioon kliima- ja 
keskkonnaalase hädaolukorra kohta 
(2019/2930(RSP)).

35 Euroopa Ülemkogu 12. detsembri 2019. 
aasta kohtumisel vastu võetud järeldused, 
EUCO 29/19, CO EUR 31, CONCL 9.

35 Euroopa Ülemkogu 12. detsembri 2019. 
aasta kohtumisel vastu võetud järeldused, 
EUCO 29/19, CO EUR 31, CONCL 9.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Liit peaks võtma sihiks saavutada 
looduslike ja tehnoloogiliste lahenduste 
abil liidus 2050. aastaks 
kasvuhoonegaaside inimtekkelise heite ja 
nende sidumise vaheline tasakaal kogu 
majanduses. 2050. aastaks seatud kogu liitu 
hõlmavat kliimaneutraalsuse eesmärki 
peaksid kõik liikmesriigid püüdma 
saavutada ühiselt ning liikmesriigid, 
Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon 
peaksid võtma vajalikud meetmed, et seda 
oleks võimalik teha. Liidu tasandi 
meetmed on eesmärgi saavutamiseks 
vajalike meetmete oluline osa.

(12) Liit peaks võtma sihiks saavutada 
looduslike ja tehnoloogiliste lahenduste 
abil liidus ja üksikute liikmesriikide 
tasandil võimalikult kiiresti ja hiljemalt 
2050. aastaks kasvuhoonegaaside 
inimtekkelise heite ja nende sidumise 
vaheline tasakaal kogu majanduses. 2050. 
aastaks seatud kogu liitu hõlmavat 
kliimaneutraalsuse eesmärki peaksid kõik 
liikmesriigid püüdma saavutada ühiselt ja 
eraldi ning liikmesriigid, Euroopa 
Parlament, nõukogu ja komisjon peaksid 
võtma vajalikud meetmed, et seda oleks 
võimalik teha. Liidu ja liikmesriikide 
tasandi meetmed on eesmärgi 
saavutamiseks vajalike meetmete oluline 
osa. Pärast 2050. aastat peaksid liit ja kõik 
liikmesriigid jätkama heitkoguste 
vähendamist, et kasvuhoonegaaside 
sidumine ületaks heitkoguseid.
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13a) Liit peaks jätkama ringmajanduse 
edendamise pingutusi ja toetama veelgi 
enam taastuvlahendusi, mis võivad 
asendada fossiilkütustel põhinevaid 
tooteid ja materjale.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Olulise osa pikaajalisest üleilmsest 
reageerimisest kliimamuutustele 
moodustab kohanemine. Seepärast peaksid 
liikmesriigid ja liit suurendama oma 
kohanemis- ja vastupanuvõimet ning 
vähendama haavatavust kliimamuutuste 
suhtes, nagu on sätestatud Pariisi 
kokkuleppe artiklis 7, ning maksimeerima 
kasu, mida saadakse koostoimest muude 
keskkonnaalaste poliitikameetmete ja 
õigusaktidega. Liikmesriigid peaksid vastu 
võtma ulatuslikud riiklikud 
kohanemisstrateegiad ja -kavad.

(14) Olulise osa pikaajalisest üleilmsest 
reageerimisest kliimamuutustele 
moodustab kohanemine. Seepärast peaksid 
liikmesriigid ja liit suurendama oma 
kohanemis- ja vastupanuvõimet ning 
vähendama haavatavust kliimamuutuste 
suhtes, nagu on sätestatud Pariisi 
kokkuleppe artiklis 7, ning maksimeerima 
kasu, mida saadakse koostoimest muude 
keskkonnaalaste poliitikameetmete ja 
õigusaktidega. Liikmesriigid peaksid vastu 
võtma ulatuslikud ja ambitsioonikad 
riiklikud kohanemisstrateegiad ja -kavad, 
võttes arvesse piirkondlikke ja kohalikke 
eripärasid ning kohaldades usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõtet.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Kliimaneutraalsuse eesmärgi (15) Kliimaneutraalsuse eesmärgi 
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saavutamiseks liidu ja liikmesriikide 
tasandil asjakohaste meetmete võtmisel 
peaksid liikmesriigid, Euroopa Parlament, 
nõukogu ja komisjon võtma arvesse 
kliimaneutraalsusele ülemineku panust 
kodanike heaolu, ühiskonna jõukuse ja 
majanduse konkurentsivõime 
suurendamisse, energiajulgeolekut ja 
toiduga kindlustatust ning energia ja toidu 
taskukohasust, õiglust ja solidaarsust 
liikmesriikides ja nende vahel, arvestades 
nende majandusliku seisundiga, riigi 
oludega ja vajadusega saavutada pikas 
perspektiivis lähenemine, vajadust ausa ja 
sotsiaalselt õiglase ülemineku järele, 
parimaid kättesaadavaid teaduslikke 
tõendeid, eelkõige IPCC järeldusi, vajadust 
võtta kliimamuutustega seotud riske 
arvesse investeerimis- ja 
planeerimisotsustes, kulutõhusust ja 
tehnoloogilist neutraalsust 
kasvuhoonegaaside heite vähendamisel ja 
nende sidumisel ning vastupanuvõime 
suurendamisel ning pikas perspektiivis 
keskkonnaeesmärkidele vastavuse 
suurendamist ja kõrgemate eesmärkide 
seadmist.

saavutamiseks liidu ja liikmesriikide 
tasandil asjakohaste meetmete võtmisel 
peaksid liikmesriigid, Euroopa Parlament, 
nõukogu ja komisjon võtma arvesse 
kliimaneutraalsusele ülemineku panust 
kodanike heaolu, ühiskonna jõukuse ja 
majanduse konkurentsivõime ning 
pikaajalise kestlikkuse suurendamisse, 
energiajulgeolekut ja toiduga kindlustatust 
ning energia ja toidu taskukohasust, 
asjaomaste eri majandussektorite, 
sealhulgas transpordi ja liikuvuse 
eriolukorda, kliimaalaseid tulemusi ja 
omadusi, õiglust ja solidaarsust 
liikmesriikides ja nende vahel, arvestades 
nende majandusliku seisundiga, riigi 
oludega ja vajadusega saavutada pikas 
perspektiivis lähenemine, vajadust võtta 
arvesse tulevaste meetmete võimalikku 
sotsiaalset mõju, muutes ülemineku 
ausaks ja sotsiaalselt õiglaseks, jätmata 
kedagi kõrvale, vajadust anda 
kättesaadavat, usaldusväärset ja täpset 
teavet keskkonnatoime kohta, et 
kodanikud saaksid teha kestlikumaid ja 
kliimasõbralikumaid valikuid, parimaid 
kättesaadavaid teaduslikke tõendeid, 
eelkõige IPCC järeldusi, vajadust võtta 
kliimamuutustega seotud riske arvesse 
investeerimis- ja planeerimisotsustes, 
kulutõhusust ja tehnoloogilise 
neutraalsuse põhimõtet 
kasvuhoonegaaside heite vähendamisel ja 
nende sidumisel ning vastupanuvõime 
suurendamisel ning pikas perspektiivis 
keskkonnaeesmärkidele vastavuse 
suurendamist ja kõrgemate eesmärkide 
seadmist. Transpordisektorit 
iseloomustavad pikaajalised 
investeeringud. Selles sektoris on 
hädavajalik stabiilne, prognoositav ja 
usaldusväärne finantsraamistik, et tagada 
kestlikud investeeringud ja 
usaldusväärsus investorite jaoks, eriti 
vältides varade kasutuskõlbmatuks 
muutumise nähtust, eelkõige tugeva 
seotuse efektiga taristutesse tehtavate 
investeeringute puhul.
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Komisjon teatas Euroopa rohelist 
kokkulepet käsitlevas teatises kavatsusest 
hinnata liidu kasvuhoonegaaside heite 
vähendamiseks 2030. aastaks kõrgema 
eesmärgi seadmist ja teha selleks 
ettepanekud, et tagada selle eesmärgi 
kooskõla eesmärgiga saavutada 2050. 
aastaks kliimaneutraalsus. Komisjon 
rõhutas kõnealuses teatises seda, et kõik 
liidu poliitikavaldkonnad peaksid aitama 
kaasa kliimaneutraalsuse eesmärgi 
saavutamisele ja kõik sektorid peaksid 
täitma oma osa. Komisjon peaks 
2020. aasta septembriks põhjaliku 
mõjuhinnangu alusel ning võttes arvesse 
talle Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) 2018/199936 kohaselt 
esitatud lõimitud riiklike energia- ja 
kliimakavade analüüsi, vaatama läbi liidu 
2030. aasta kliimaeesmärgi ja uurima, 
millised on võimalused seada 2030. aastaks 
uus sihttase, milleks on vähendada heidet 
50–55 % võrreldes 1990. aasta tasemega. 
Kui komisjon peab vajalikuks muuta liidu 
2030. aasta eesmärki, peaks ta esitama 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
vastavalt vajadusele ettepanekud käesoleva 
määruse muutmiseks. Lisaks peaks 
komisjon 30. juuniks 2021 hindama, kuidas 
tuleks seda eesmärki rakendavaid liidu 
õigusakte muuta selliselt, et heide 
väheneks võrreldes 1990. aastaga 50–
55 %.

(17) Komisjon teatas Euroopa rohelist 
kokkulepet käsitlevas teatises kavatsusest 
hinnata liidu kasvuhoonegaaside heite 
vähendamiseks 2030. aastaks kõrgema 
eesmärgi seadmist ja teha selleks 
ettepanekud, et tagada selle eesmärgi 
kooskõla eesmärgiga saavutada 2050. 
aastaks kliimaneutraalsus. Komisjon 
rõhutas kõnealuses teatises seda, et kõik 
liidu poliitikavaldkonnad peaksid aitama 
kaasa kliimaneutraalsuse eesmärgi 
saavutamisele ja kõik sektorid peaksid 
täitma oma osa. Komisjon peaks 
2020. aasta septembriks põhjaliku 
mõjuhinnangu alusel ning võttes arvesse 
talle Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) 2018/199936 kohaselt 
esitatud lõimitud riiklike energia- ja 
kliimakavade analüüsi, vaatama läbi liidu 
2030. aasta kliimaeesmärgi ja uurima, 
millised on võimalused seada 2030. aastaks 
uus sihttase, milleks on vähendada heidet 
vähemalt 55 % võrreldes 1990. aasta 
tasemega. Kui komisjon peab vajalikuks 
muuta liidu 2030. aasta eesmärki, peaks ta 
esitama Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule vastavalt vajadusele 
ettepanekud käesoleva määruse 
muutmiseks. Lisaks peaks komisjon 
30. juuniks 2021 hindama, kuidas tuleks 
seda eesmärki rakendavaid liidu õigusakte 
muuta selliselt, et saavutada see 
heitkoguste vähenemine. Komisjon peaks 
kõige värskemaid teaduslikke tõendeid 
arvestades ja põhjaliku mõjuhinnangu 
alusel uurima 30. septembriks 2025 
võimalusi seada ambitsioonikas liidu 
2040. aasta eesmärk heite vähendamiseks 
võrreldes 1990. aastaga.
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__________________ __________________
36 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).

36 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 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17a) Komisjon peaks hindama 
tööhõivevajadusi, sealhulgas haridus- ja 
koolitusvajadusi, majanduse arengut ning 
ausa ja õiglase ülemineku kujundamist.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Selleks et liit ja liikmesriigid 
püsiksid kliimaneutraalsuse eesmärgi 
täitmisel ja kliimamuutustega kohanemisel 
järje peal, peaks komisjon edasiminekut 
korrapäraselt hindama. Kui liikmesriikide 
ühised edusammud kliimaneutraalsuse 
eesmärgi saavutamiseks või 
kliimamuutustega kohanemiseks ei ole 
piisavad või kui liidu meetmed ei ole 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga kooskõlas 

(18) Selleks et liit ja kõik liikmesriigid 
püsiksid kliimaneutraalsuse eesmärgi 
täitmisel ja kliimamuutustega kohanemisel 
järje peal, peaks komisjon edasiminekut 
korrapäraselt hindama. Kui liikmesriikide 
ühised ja individuaalsed edusammud 
kliimaneutraalsuse eesmärgi saavutamiseks 
või kliimamuutustega kohanemiseks ei ole 
piisavad või kui liidu meetmed ei ole 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga kooskõlas 
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või need ei ole kohanemis- ja 
vastupanuvõime suurendamiseks ning 
haavatavuse vähendamiseks piisavad, 
peaks komisjon võtma kooskõlas 
aluslepingutega vajalikud meetmed. 
Samuti peaks komisjon korrapäraselt 
hindama asjakohaseid liikmesriikide 
meetmeid ja andma soovitusi, kui ta leiab, 
et liikmesriigi meetmed ei ole 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga kooskõlas 
või kohanemis- ja vastupanuvõime 
suurendamiseks ning kliimamuutuste 
suhtes haavatavuse vähendamiseks 
piisavad.

või need ei ole ökosüsteemide kohanemis- 
ja vastupanuvõime ja taastumise 
suurendamiseks ning haavatavuse 
vähendamiseks piisavad, peaks komisjon 
võtma kooskõlas aluslepingutega vajalikud 
meetmed. Samuti peaks komisjon 
korrapäraselt hindama asjakohaseid 
liikmesriikide meetmeid ja andma 
soovitusi, kui ta leiab, et liikmesriigi 
meetmed ei ole kliimaneutraalsuse 
eesmärgiga kooskõlas või ökosüsteemide 
kohanemis- ja vastupanuvõime ja 
taastumise suurendamiseks ning 
kliimamuutuste suhtes haavatavuse 
vähendamiseks piisavad. Kui liikmesriik ei 
täida pidevalt komisjoni soovitusi, peaks 
komisjon võtma vajalikud meetmed 
kooskõlas aluslepingutega.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Komisjon peaks tagama 
usaldusväärse ja objektiivse hindamise, mis 
põhineks kõige ajakohasematel teaduslikel, 
tehnilistel ja sotsiaal-majanduslikel 
andmetel ning milles oleks arvesse võetud 
paljusid sõltumatuid eksperdiarvamusi, 
ning tuginema oma hinnangus asjakohasele 
teabele, sealhulgas liikmesriikide esitatud 
teabele ja aruannetele, Euroopa 
Keskkonnaameti aruannetele ja parimatele 
kättesaadavatele teaduslikele tõenditele, 
kaasa arvatud IPCC aruannetele. Võttes 
arvesse, et komisjon on kohustunud uurima 
võimalusi, kuidas avalik sektor saab 
kasutada ELi taksonoomiat Euroopa 
rohelise kokkuleppe kontekstis, peaks see 
hõlmama teavet nii liidu kui ka 
liikmesriikide keskkonnasäästlike 
investeeringute kohta kooskõlas määrusega 
(EL) 2020/… [taksonoomiamäärus], kui 
selline teave muutub kättesaadavaks. 

(19) Komisjon peaks tagama 
usaldusväärse ja objektiivse hindamise, mis 
põhineks kõige ajakohasematel teaduslikel, 
tehnilistel ja sotsiaal-majanduslikel 
andmetel ning milles oleks arvesse võetud 
paljusid sõltumatuid eksperdiarvamusi, 
ning tuginema oma hinnangus asjakohasele 
teabele, sealhulgas liikmesriikide esitatud 
teabele ja aruannetele, Euroopa 
Keskkonnaameti aruannetele ja parimatele 
kättesaadavatele teaduslikele tõenditele, 
kaasa arvatud IPCC aruannetele ja 
uusimatele ülevaadetele vastavalt Pariisi 
kokkuleppe artiklile 14. Võttes arvesse, et 
komisjon on kohustunud uurima võimalusi, 
kuidas avalik sektor saab kasutada ELi 
taksonoomiat Euroopa rohelise kokkuleppe 
kontekstis, peaks see hõlmama teavet nii 
liidu kui ka liikmesriikide 
keskkonnasäästlike investeeringute kohta 
kooskõlas määrusega (EL) 2020/… 
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Komisjon peaks kasutama Euroopa 
statistikat ja andmeid, kui need on olemas, 
ning hankima eksperdihinnanguid. 
Euroopa Keskkonnaamet peaks komisjoni 
vastavalt oma iga-aastasele 
tööprogrammile asjakohaselt abistama.

[taksonoomiamäärus], kui selline teave 
muutub kättesaadavaks. Komisjon peaks 
kasutama Euroopa statistikat ja andmeid, 
kui need on olemas, ning hankima 
eksperdihinnanguid. Euroopa 
Keskkonnaamet peaks komisjoni vastavalt 
oma iga-aastasele tööprogrammile 
asjakohaselt abistama.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Kuna kodanikel ja kogukondadel on 
kliimaneutraalsusele ülemineku edendamisel 
suur roll, tuleks soodustada üldsuse ja 
ühiskonna aktiivset osalemist 
kliimameetmetes. Komisjon peaks seetõttu 
tegema koostööd kõigi ühiskonna osadega, et 
neil oleks võimalik astuda samme 
kliimaneutraalse ja kliimamuutuste suhtes 
vastupanuvõimelise ühiskonna arendamiseks, 
ning võtma selleks muu hulgas kasutusele 
Euroopa kliimapakti.

(20) Kuna kodanikel ja kogukondadel on 
kliimaneutraalsusele ülemineku edendamisel 
suur roll, tuleks soodustada üldsuse ja 
ühiskonna aktiivset osalemist 
kliimameetmetes. Komisjon peaks seetõttu 
tegema koostööd kõigi ühiskonna osadega, 
sealhulgas kodanike, majandus- ja 
sotsiaalpartnerite, kodanikuühiskonna, 
teaduskogukonnaga ning kohalike ja 
piirkondlike omavalitsustega, et neil oleks 
võimalik astuda samme kliimaneutraalse ja 
kliimamuutuste suhtes vastupanuvõimelise 
ühiskonna arendamiseks, ning võtma selleks 
muu hulgas kasutusele Euroopa kliimapakti.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Selleks et tagada kõigi 
majandustegevuses osalejate, sealhulgas 
ettevõtjate, töötajate, investorite ja tarbijate 
jaoks prognoositavus ja kindlustunne, 
tagada, et üleminek kliimaneutraalsusele 
on pöördumatu, tagada heite 

(21) Selleks et saavutada käesoleva 
määruse eesmärgid kulutõhusalt, on 
hädavajalik tagada kõigi asjaomaste 
majandustegevuses osalejate, sealhulgas 
ettevõtjate, töötajate, investorite ja tarbijate 
jaoks prognoositavus, stabiilsus ja 
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järkjärguline vähendamine aja jooksul 
ning aidata hinnata meetmete ja 
edusammude kooskõla 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga, peaks 
komisjonil olema õigus võtta kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikliga 290 vastu õigusakte, et 
kehtestada trajektoor liidus 2050. aastaks 
kasvuhoonegaaside nullheiteni 
jõudmiseks. On eriti oluline, et komisjon 
viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil, ja et kõnealused 
konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 
13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes37 sätestatud 
põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises 
võrdne osalemine, saavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu kõik dokumendid 
liikmesriikide ekspertidega samal ajal 
ning nende ekspertidel on pidev 
juurdepääs komisjoni eksperdirühmade 
koosolekutele, millel arutatakse 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

kindlustunne.

__________________ __________________
37 ELT L 123, 12.5.2016, lk 1. 37 ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23a) Komisjon rõhutab oma teatises 
„Euroopa roheline kokkulepe“1a vajadust 
kiirendada üleminekut säästvale ja 
arukale liikuvusele, kuna see on 
esmatähtis poliitika kliimaneutraalsuse 
saavutamisel. Selleks et tagada üleminek 
säästvale ja arukale liikuvusele, on 
komisjon teatanud, et ta võtab 
2020. aastal vastu säästva ja aruka 
liikuvuse tervikliku strateegia koos 
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ambitsioonikate meetmetega, mille 
eesmärk on vähendada märkimisväärselt 
kõigi transpordiliikide CO2-heidet ja 
saasteainete heidet, sealhulgas edendades 
keskkonnasõbralike sõidukite ja 
alternatiivsete maantee-, mere- ja 
lennukikütuste kasutuselevõttu, 
suurendades säästvamate 
transpordiliikide, näiteks raudtee- ja 
siseveeteede osakaalu ning tõhustades 
kogu transpordisüsteemi, stimuleerides 
säästvamaid tarbijavalikuid ja vähese 
heitega tavasid ning investeerides vähese 
heitega ja heitevabadesse lahendustesse, 
sealhulgas taristusse.
__________________
1a Komisjoni teatis „Euroopa roheline 
kokkulepe“, COM(2019)0640.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23b) Kvaliteetne ja tõhus 
transpordisüsteem on oluline siseturu 
nõuetekohaseks toimimiseks ja kodanike 
elukvaliteedi tagamiseks, kuna nad 
saavad kasutada oma reisimisvabadust. 
See aitab kaasa majandusarengule ja 
töökohtade loomisele. Siiski peab 
transport olema kestlik, pidades silmas 
tulevasi väljakutseid. Transport põhjustab 
vähemalt veerandi liidu 
kasvuhoonegaaside heitest. Kuigi 
transpordisektori CO2-jalajälje 
vähendamisel on tehtud olulisi 
edusamme, sealhulgas kütusesäästlikkuse 
suurendamise, säästvate 
transpordikütuste kasutamise 
suurendamise, ummikute vähendamise, 
vähem saastavatele transpordiliikidele 
ülemineku ja rangemate heitenormide 
järgimise kaudu, ei ole transpordisektori 
heitkogused vähenenud sama palju kui 
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muude sektorite heitkogused. 
Transpordisektori CO2-heite 
vähendamisele kooskõlas 
kliimaneutraalse majanduse saavutamise 
eesmärgiga, mille kohaselt tuleb 2050. 
aastaks vähendada transpordist tulenevat 
heidet 90 %, peavad aitama kaasa kõik 
transpordiliigid. Selline kõrgete sihtidega 
heitkoguste vähendamine nõuab kogu 
transpordisektori ulatuslikku üleminekut 
heiteta liikuvusele. Selles üleminekus on 
eriline roll lennundus- ja 
merendussektoril, arvestades nende 
heitkoguste prognoositavat järsku 
suurenemist kuni 2050. aastani ja tugevat 
rahvusvahelist iseloomu. Komisjon peaks 
hiljemalt 2021. aastaks esitama tervikliku 
meetmete kogumiga strateegia, millega 
tagatakse, et kõik transpordiliigid, 
eelkõige rahvusvaheline mere-, lennu- ja 
maanteetransport, annavad 
kliimaneutraalsuse eesmärgi 
saavutamisse oma asjakohase panuse.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23c) Transporditaristul võiks olla 
põhiroll säästvale ja arukale liikuvusele 
ülemineku kiirendamisel, toetades 
üleminekut säästvamatele 
transpordiliikidele, eelkõige kaubaveo 
puhul. Samal ajal võivad kliimamuutused, 
nagu veetaseme tõus, äärmuslikud 
ilmastikutingimused, põud ja 
temperatuuri kasv põhjustada taristu 
kahjustusi, talitlushäireid, survet 
tarneahela läbilaskevõimele ja tõhususele 
ning seega avaldada negatiivset mõju 
Euroopa liikuvusele. Seepärast on 
ülitähtis ehitada üleeuroopalise 
transpordivõrgu (TEN-T) põhivõrk välja 
2030. aastaks ja TEN-T lisavõrk välja 
2040. aastaks, võttes samal ajal arvesse 
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liidu õiguses sätestatud kohustusi seoses 
projektidest tuleneva kasvuhoonegaaside 
heitega projektide kogu olelusringi 
jooksul. Lisaks peaks komisjon kaaluma 
ettepaneku tegemist õigusraamistiku 
kohta, mis suurendaks transporditaristu 
riskijuhtimist, vastupidavust ja 
kliimamuutustega kohanemist.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23d) Liidu seadusandlike meetmete 
keskmes peaks olema Euroopa 
raudteevõrgustiku ühenduvus, eelkõige 
rahvusvahelised ühendused, et muuta 
reisijatevedu raudteel keskmise pikkusega 
ja pikamaareiside puhul atraktiivsemaks 
ning suurendada raudteede ja 
siseveeteede kaubaveo läbilaskevõimet.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23e) Arukale, säästvale ja ohutule 
liikuvusele ülemineku toetamisel liidus on 
oluline tagada piisavad investeeringud 
heitevaba liikuvuse jaoks sobiva taristu, 
sealhulgas ühendveoplatvormide 
arendamisse ning Euroopa ühendamise 
rahastu rolli tugevdamisse.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 f (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23f) Kooskõlas liidu jõupingutustega 
minna maanteetranspordilt üle 
raudteetranspordile, et anda juhtroll kõige 
CO2-tõhusamale transpordiliigile, võttes 
arvesse eelseisvat Euroopa raudteeaastat 
2021, tuleks seadusandlikult erilist 
tähelepanu pöörata tõelise ühtse Euroopa 
raudteepiirkonna loomisele, kõrvaldades 
2024. aastaks kogu halduskoormuse ja 
liikmesriikide protektsionistlikud 
õigusaktid.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23g) Selleks et saavutada 2050. aastaks 
Euroopa rohelises kokkuleppes sätestatud 
kliimaneutraalsuse eesmärk, peaks 
komisjon tugevdama ka konkreetseid 
õigusakte, mis käsitlevad sõiduautode, 
kaubikute ja veoautode CO2-heite norme, 
nägema ette konkreetsed meetmed, et 
sillutada teed maanteetranspordi 
elektrifitseerimisele, ning tegema algatusi 
säästvate alternatiivkütuste tootmise ja 
kasutuselevõtu hoogustamiseks.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 h (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23h) Euroopa Parlament on märkinud, 
et Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni 
(IMO) ja Rahvusvahelise 
Tsiviillennunduse Organisatsiooni 
(ICAO) praegused ülemaailmsed 
eesmärgid ja kavandatud meetmed ei 
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oleks isegi täieliku rakendamise korral 
heitkoguste vajalikuks vähendamiseks 
piisavad ning et Euroopa ja maailma 
tasandil tuleb võtta olulisi lisameetmeid, 
mis on kooskõlas kasvuhoonegaaside 
netonullheite saavutamise kogu 
majandust hõlmava eesmärgiga1a.
__________________
1a Euroopa Parlamendi 28. novembri 
2019. aasta resolutsioon Hispaanias 
Madridis toimuva 2019. aasta ÜRO 
kliimamuutuste konverentsi (COP25) 
kohta (2019/2712(RSP))

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23i) Kõik asjaomased liidu 
transpordivaldkonna asutused peaksid 
transpordisektori kliimaneutraalsusele 
üleminekule kaasa aitama. Sellega seoses 
on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse 2018/11391a artikli 87 kohaselt 
antud Euroopa Liidu 
Lennundusohutusametile (EASA) 
volitused avaldada Euroopa lennunduse 
keskkonnakaitse olukorra kohta liidu 
tsiviillennunduses keskkonnaülevaade, 
mis sisaldab soovitusi Euroopa 
lennundussektori keskkonnatoime ja 
kliimaneutraalsuse eesmärkide vahelise 
lõhe kõrvaldamiseks. Lisaks on liit 
käivitanud katseprojekti, et töötada välja 
keskkonnamärgise programm, mis pakub 
reisijatele, üldsusele ja teistele osalejatele, 
sealhulgas era- ja avaliku sektori 
investoritele, hõlpsasti kättesaadavat, 
usaldusväärset ja sõltumatut teavet 
lennunduse kliimamõju kohta. Vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2003/87/EÜ1b artikli 30 lõikele 4 
on EASA-le antud volitus viia läbi uuring, 
et käsitleda teaduse uusimaid saavutusi 
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seoses lennundusheidetega, mis ei ole 
CO2-heide ja põhjustavad kliimamõju 
kõrgustel, sealhulgas selliseid küsimusi 
nagu kondensatsioonijälgede tekkimine, 
nende muutumine kiudpilvedeks ning 
sulfaataerosoolide ja tahma otsene mõju. 
Uuring tuleks viivitamata avaldada ja 
edastada Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule ning selles tuleks rõhutada 
tehnilisi ja operatiivmeetmeid selle 
probleemi lahendamiseks.
__________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. 
juuli 2018. aasta määrus (EL) 2018/1139, 
mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna 
ühisnorme ja millega luuakse Euroopa 
Liidu Lennundusohutusamet ning millega 
muudetakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusi (EÜ) nr 2111/2005, 
(EÜ) nr 1008/2008, (EL) nr 996/2010, 
(EL) nr 376/2014 ja Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiive 2014/30/EL ning 
2014/53/EL ning tunnistatakse kehtetuks 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrused (EÜ) nr 552/2004 ja (EÜ) nr 
216/2008 ning nõukogu määrus (EMÜ) 
nr 3922/91 (ELT L 212, 22.8.2018, lk 1). 
1b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
13. oktoobri 2003. aasta direktiiv 
2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
kauplemise süsteem ja muudetakse 
nõukogu direktiivi 96/61/EÜ (ELT L 275, 
25.10.2003, lk 32).

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 j (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23j) COVID-19 pandeemial on olnud 
majandusele ja ühiskonnale enneolematu 
mõju. Pandeemia järelmõju 
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konkreetsetele sektoritele tuleks 
nõuetekohaselt arvesse võtta. Teisest 
küljest annab majanduse taastamine 
ainulaadse võimaluse kiirendada 
üleminekut kliimaneutraalsusele, kui 
esikohale seatakse investeeringud CO2-
heite vähendamisse ja säästvatesse 
tehnilistesse lahendustesse.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas määruses sätestatakse Pariisi 
kokkuleppe artikli 2 kohase pikaajalise 
temperatuurieesmärgi täitmiseks siduv 
eesmärk saavutada liidus 2050. aastaks 
kliimaneutraalsus ning esitatakse raamistik 
Pariisi kokkuleppe artikli 7 kohase 
ülemaailmse kliimamuutuste mõjuga 
kohanemise eesmärgi täitmisel edu 
saavutamiseks.

Käesolevas määruses sätestatakse Pariisi 
kokkuleppe artikli 2 kohase pikaajalise 
temperatuurieesmärgi täitmiseks siduv 
eesmärk saavutada liidus ja igas 
liikmesriigis võimalikult kiiresti ja 
hiljemalt 2050. aastaks kliimaneutraalsus 
ning esitatakse raamistik Pariisi 
kokkuleppe artikli 7 kohase ülemaailmse 
kliimamuutuste mõjuga kohanemise 
eesmärgi täitmisel edu saavutamiseks.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liidu õigusega reguleeritud 
kasvuhoonegaaside heide ja sidumine kogu 
liidus tasakaalustatakse hiljemalt 
2050. aastaks ning seega vähendatakse 
selleks ajaks netoheide nullini.

1. Liidu õigusega reguleeritud 
kasvuhoonegaaside heide ja sidumine kogu 
liidus tasakaalustatakse võimalikult kiiresti 
ja hiljemalt 2050. aastaks ning seega 
vähendatakse selleks ajaks netoheide 
nullini. Iga liikmesriik saavutab oma 
territooriumil netoheite nulltaseme 
hiljemalt 2050. aastaks.
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Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Alates kuupäevast, mil 
heitkogused liidus on jõudnud nullini, 
nagu on sätestatud lõikes 1, tagatakse 
liidu ja liikmesriikide poliitikaga, et 
kasvuhoonegaaside sidumine ületab 
heitkoguseid liidus ja iga liikmesriigi 
territooriumil.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Asjakohased liidu institutsioonid 
võtavad liidu ja liikmesriigid riigi tasandil 
vajalikud meetmed, et võimaldada lõikes 1 
sätestatud kliimaneutraalsuse eesmärgi 
ühist täitmist, võttes samal ajal arvesse 
liikmesriikide vahel õigluse ja solidaarsuse 
edendamise olulisust.

2. Asjakohased liidu institutsioonid 
võtavad liidu ja liikmesriigid riigi tasandil 
vajalikud meetmed, et võimaldada lõikes 1 
sätestatud kliimaneutraalsuse eesmärgi 
ühist ja individuaalset täitmist, võttes 
samal ajal arvesse liikmesriikide vahel ja 
liikmesriikides õigluse ja solidaarsuse 
edendamise ja kohaldamise olulisust.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artikli 2 lõikes 1 sätestatud 
kliimaneutraalsuse eesmärki silmas pidades 
vaatab komisjon 2020. aasta septembriks 
läbi määruse (EL) 2018/1999 artikli 2 
punktis 11 osutatud liidu 2030. aasta 

3. Artikli 2 lõikes 1 sätestatud 
kliimaneutraalsuse eesmärki silmas pidades 
ning kõige värskemaid teaduslikke 
tõendeid arvestades ja põhjaliku 
mõjuhinnangu alusel vaatab komisjon 
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kliimaeesmärgi ning uurib võimalusi seada 
uus 2030. aasta eesmärk, milleks on 
vähendada heidet 50–55 % võrreldes 
1990. aastaga. Kui komisjon peab 
vajalikuks seda eesmärki muuta, esitab ta 
vastavalt vajadusele Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule ettepanekud.

2020. aasta septembriks läbi määruse (EL) 
2018/1999 artikli 2 punktis 11 osutatud 
liidu 2030. aasta kliimaeesmärgi ning uurib 
võimalusi seada uus 2030. aasta eesmärk, 
milleks on vähendada heidet vähemalt 
55 % võrreldes 1990. aastaga. Kui 
komisjon peab vajalikuks seda eesmärki 
muuta, esitab ta vastavalt vajadusele 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
ettepanekud.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon hindab 30. juuniks 2021, 
kuidas tuleks liidu 2030. aasta eesmärki 
rakendavaid liidu õigusakte muuta nii, et 
heidet oleks võrreldes 1990. aastaga 
võimalik vähendada 50–55 % ja saavutada 
artikli 2 lõikes 1 sätestatud 
kliimaneutraalsuse eesmärk, ning kaalub 
vajalike meetmete võtmist, sealhulgas 
seadusandlike ettepanekute vastuvõtmist 
kooskõlas aluslepingutega.

4. Komisjon hindab 30. juuniks 2021, 
kuidas tuleks liidu 2030. aasta eesmärki 
rakendavaid liidu õigusakte muuta nii, et 
heidet oleks võrreldes 1990. aastaga 
võimalik vähendada vähemalt 55 % ja 
saavutada artikli 2 lõikes 1 sätestatud 
kliimaneutraalsuse eesmärk, ning kaalub 
vajalike meetmete võtmist, sealhulgas 
seadusandlike ettepanekute vastuvõtmist 
kooskõlas aluslepingutega. Komisjon 
hindab eelkõige võimalusi viia kõigi 
transpordiliikide liiduga seotud 
heitkogused kooskõlla 2030. aasta 
eesmärgiga, et vähendada neid 
heitkogused hiljemalt 2050. aastaks 
nullini, ning esitab vastavad 
seadusandlikud ettepanekud. Ilma et see 
piiraks lõike 1 kohaldamist, tagab 
komisjon, et riiklike energia- ja 
kliimakavadega enne ... [käesoleva 
määruse jõustumise kuupäev] juba 
kavandatud investeeringud säilivad 
vähemalt seni, kuni pakkumine vastab 
nõudlusele, kuid mitte kauem kui 2050. 
aastani.



AD\1209977ET.docx 25/41 PE650.613v02-00

ET

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4a. Komisjon uurib 
30. septembriks 2025 artikli 2 lõikes 1 
sätestatud kliimaneutraalsuse eesmärki ja 
viimaseid teaduslikke tõendeid silmas 
pidades ning pärast üksikasjalikku mõju 
hindamist võimalusi kehtestada 
2040. aastaks ambitsioonikas liidu 
eesmärk vähendada heitkoguseid 
võrreldes 1990. aastaga ning esitab 
vajaduse korral ettepanekud Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4b. Hiljemalt 18 kuud pärast 2040. 
aasta kliimaeesmärgi vastuvõtmist hindab 
komisjon, kuidas tuleks muuta kõiki selle 
eesmärgi saavutamisega seotud liidu 
õigusakte, ning võtab kooskõlas 
aluslepingutega vajalikud meetmed, kaasa 
arvatud seadusandlike ettepanekute 
vastuvõtmine.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 9 käesoleva määruse 
täiendamiseks vastu delegeeritud 
õigusakte, millega kehtestatakse liidu 

1. Hiljemalt 30. septembriks 2025 
võtab komisjon vajaduse korral ja lõikes 3 
sätestatud kriteeriumide alusel vastu 
seadusandliku ettepaneku, et kehtestada 
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tasandil artikli 2 lõike 1 kohase 
kliimaneutraalsuse eesmärgi saavutamise 
trajektoor aastani 2050. Komisjon vaatab 
trajektoori läbi hiljemalt kuue kuu jooksul 
pärast igat Pariisi kokkuleppe artikli 14 
alusel tehtud ülemaailmset kokkuvõtet.

liidu tasandil artikli 2 lõike 1 kohase 
kliimaneutraalsuse eesmärgi 
saavutamiseks trajektoor. Komisjon vaatab 
trajektoori läbi hiljemalt kuue kuu jooksul 
pärast igat Pariisi kokkuleppe artikli 14 
alusel tehtud ülemaailmset kokkuvõtet 
ning esitab vajaduse korral ja uusimaid 
teaduslikke tõendeid arvesse võttes 
seadusandlikud ettepanekud selle 
trajektoori muutmiseks.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Trajektoor algab artikli 2 lõikes 3 
osutatud liidu 2030. aasta 
kliimaeesmärgist.

2. Lõikes 1 osutatud trajektoor algab 
artikli 2 lõikes 3 osutatud liidu 2030. aasta 
kliimaeesmärgist.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 1 kohaselt trajektoori 
kehtestamisel võtab komisjon arvesse 
järgmist:

3. Kui komisjon esitab seadusandliku 
ettepaneku, et kehtestada lõike 1 kohane 
trajektoor, võtab ta arvesse järgmist:

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kulutasuvus ja majanduslik tasuvus; a) kulutasuvus ja majanduslik tasuvus, 
võttes arvesse kohanemiskulusid ning 
tegevusetusest ja hilinenud 
kliimameetmetest tulenevaid kulusid;



AD\1209977ET.docx 27/41 PE650.613v02-00

ET

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) liidu majanduse konkurentsivõime; b) liidu majanduse konkurentsivõime 
ja pikaajaline kestlikkus, sealhulgas 
võimalik kasvuhoonegaaside heite 
ülekandumine ja investeeringute leke 
ümberpaigutamise ja allhangete tõttu;

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) parimad võimalikud tehnilised 
lahendused;

c) parimad võimalikud tehnilised 
lahendused olelusringi analüüsi 
seisukohast, sealhulgas nende praegune 
kasutuselevõtt turul ning võimalik 
edasiarendamine ja kasutuselevõtt;

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) energiatõhusus, energia 
taskukohasus ja varustuskindlus;

d) energiatõhusus ning energia ja 
toorainete taskukohasus ja 
varustuskindlus;

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) vajadus tagada keskkonnatõhusus ja f) vajadus tagada keskkonnatõhusus, 
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edasiminek aja jooksul; ambitsioonikus ja edasiminek aja jooksul;

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) investeerimisvajadused- ja 
võimalused;

g) investeerimisvajadused ja -
võimalused eri majandussektorites 
sektoriülese lähenemisviisi alusel, võttes 
arvesse kasutuskõlbmatu varaga seotud 
riske, tagades samas asjaomastes 
sektorites tehtavate investeeringute 
prognoositavuse;

Muudatusettepanek 45

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ga) asjakohaste eri majandussektorite 
konkreetne olukord, kliimaalased 
tulemused ja omadused;

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) vajadus tagada aus ja sotsiaalselt 
õiglane üleminek;

h) vajadus tagada kõigile õiglane ja 
sotsiaalselt õiglane üleminek kõikidel liidu 
territooriumidel, tagades lihtsa ja 
taskukohase juurdepääsu põhiteenustele, 
sealhulgas liikuvusele;

Muudatusettepanek 47
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) rahvusvahelised arengusuunad ja 
jõupingutused, mis on tehtud Pariisi 
kokkuleppe pikaajaliste eesmärkide ja 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
kliimamuutuste raamkonventsiooni 
lõppeesmärgi saavutamiseks;

i) rahvusvahelised arengusuunad ja 
ülemaailmsed jõupingutused, mis on 
tehtud Pariisi kokkuleppe pikaajaliste 
eesmärkide ja Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni lõppeesmärgi 
saavutamiseks, võttes arvesse liidu 
rahvusvahelist rolli ja vastutust;

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Asjakohased liidu institutsioonid 
ning liikmesriigid tagavad pidevad 
edusammud Pariisi kokkuleppe artikli 7 
kohaselt kohanemis- ja vastupanuvõime 
suurendamisel ning kliimamuutuste suhtes 
haavatavuse vähendamisel.

1. Asjakohased liidu institutsioonid 
ning liikmesriigid tagavad Pariisi 
kokkuleppe artikli 7 ning 
kliimamuutustega kohanemist käsitleva 
ajakohastatud ELi strateegia1a kohaselt 
pidevad edusammud kohanemis- ja 
vastupanuvõime suurendamisel ning 
kliimamuutuste suhtes haavatavuse 
vähendamisel.

__________________
1a COM(2013) 0216 final.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid töötavad välja ja 
rakendavad kohanemisstrateegiad ja -
kavad, mis hõlmavad põhjalikke 
riskijuhtimise raamistikke, ning tuginevad 
selles usaldusväärsetele kliima ja 
haavatavuse lähtetasemetele ja 

2. Liikmesriigid töötavad välja ja 
rakendavad koostöös piirkondlike ja 
kohalike omavalitsustega oma riiklike 
lõimitud energia- ja kliimakavade kaudu 
kohanemisstrateegiad ja -kavad, mis 
hõlmavad põhjalikke riskijuhtimise 
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edusammude hindamistele. raamistikke, ning tuginevad selles 
usaldusväärsetele kliima ja haavatavuse 
lähtetasemetele ja edusammude 
hindamistele, võttes arvesse 
majanduslikku ja sotsiaalset mõõdet.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Komisjon kaalub ettepaneku 
tegemist õigusraamistiku kohta, mis 
suurendaks transporditaristu 
riskijuhtimist, vastupidavust ja 
kliimamuutustega kohanemist.

Muudatusettepanek 51

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) edusammud, mida kõik 
liikmesriigid on ühiselt teinud, et saavutada 
artikli 2 lõikes 1 sätestatud 
kliimaneutraalsuse eesmärk, mis on 
väljendatud artikli 3 lõikes 1 osutatud 
trajektooril;

a) edusammud, mida kõik 
liikmesriigid on ühiselt ja individuaalselt 
teinud, et saavutada artikli 2 lõikes 1 
sätestatud kliimaneutraalsuse eesmärk, mis 
on väljendatud artikli 3 lõikes 1 osutatud 
trajektooril;

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) edusammud, mida kõik 
liikmesriigid on ühiselt teinud artiklis 4 
osutatud kohanemiseks.

b) edusammud, mida kõik 
liikmesriigid on ühiselt ja individuaalselt 
teinud artiklis 4 osutatud kohanemiseks.
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Muudatusettepanek 53

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab kõnealuse hindamise 
järeldused ning kooskõlas määruse (EL) 
2018/1999 artikliga 35 vastaval 
kalendriaastal koostatud energialiidu 
olukorda käsitleva aruande Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Komisjon teeb kõnealuse hindamise 
järeldused üldsusele kättesaadavaks ning 
esitab need kooskõlas määruse (EL) 
2018/1999 artikliga 35 vastaval 
kalendriaastal koostatud energialiidu 
olukorda käsitleva aruande Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon hindab kõiki 
kavandatavaid meetmeid ja seadusandlikke 
ettepanekuid enne nende vastuvõtmist, 
lähtudes artikli 2 lõikes 1 sätestatud 
kliimaneutraalsuse eesmärgist, mis on 
väljendatud artikli 3 lõikes 1 osutatud 
trajektooril, lisab tehtud analüüsi meetme 
või ettepaneku juurde kuuluvasse 
mõjuhinnangusse ning avalikustab 
hindamise tulemuse, kui meede või 
ettepanek vastu võetakse.

4. Komisjon hindab kõiki 
kavandatavaid meetmeid, rahastamist ja 
seadusandlikke ettepanekuid enne nende 
vastuvõtmist, lähtudes artikli 2 lõikes 1 
sätestatud kliimaneutraalsuse eesmärgist, 
mis on väljendatud artikli 3 lõikes 1 
osutatud trajektooril, lisab tehtud analüüsi 
meetme või ettepaneku juurde kuuluvasse 
mõjuhinnangusse ning avalikustab 
hindamise tulemuse, kui meede või 
ettepanek vastu võetakse.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4b. Komisjon esitab ettepanekud 
fossiilkütustele antava liidu ja riikliku 
otsese ja kaudse toetuse järkjärguliseks 
kaotamiseks.
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Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) artiklis 4 osutatud kohanemisel 
tehtud edusammude tagamiseks 
liikmesriikide poolt võetud asjakohaste 
meetmete piisavus.

b) artiklis 4 osutatud kohanemisel 
tehtud edusammude tagamiseks 
liikmesriikide poolt võetud asjakohaste 
meetmete ja asjakohase riikliku 
suutlikkuse piisavus.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab kõnealuse hindamise 
järeldused ning kooskõlas määruse (EL) 
2018/1999 artikliga 35 vastaval 
kalendriaastal koostatud energialiidu 
olukorda käsitleva aruande Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Komisjon teeb kõnealuse hindamise 
järeldused üldsusele kättesaadavaks ning 
esitab need kooskõlas määruse (EL) 
2018/1999 artikliga 35 vastaval 
kalendriaastal koostatud energialiidu 
olukorda käsitleva aruande Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui komisjon leiab artikli 5 lõike 1 
kohaselt hinnatud ühiseid edusamme 
nõuetekohaselt arvesse võttes, et 
liikmesriigi meetmed ei ole kooskõlas 
kõnealuse eesmärgiga, mis on väljendatud 
artikli 3 lõikes 1 osutatud trajektooril, või 
ei ole piisavad, et tagada edusammud 
artiklis 4 osutatud kohanemisel, võib ta 
anda asjaomasele liikmesriigile soovitusi. 
Komisjon teeb need soovitused üldsusele 
kättesaadavaks.

2. Kui komisjon leiab artikli 5 lõike 1 
kohaselt hinnatud ühiseid ja 
individuaalseid edusamme nõuetekohaselt 
arvesse võttes, et liikmesriigi meetmed ei 
ole kooskõlas kõnealuse eesmärgiga, mis 
on väljendatud artikli 3 lõikes 1 osutatud 
trajektooril, või ei ole piisavad, et tagada 
edusammud artiklis 4 osutatud 
kohanemisel, annab ta vajaduse korral 
asjaomasele liikmesriigile nõuetekohaselt 
põhjendatud soovitusi. Komisjon teeb 
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need soovitused üldsusele kättesaadavaks.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) asjaomane liikmesriik võtab saadud 
soovitust nõuetekohaselt arvesse, toimides 
liikmesriikide ja liidu ning liikmesriikide 
vahelise solidaarsuse vaimus;

a) asjaomane liikmesriik võtab kõik 
vajalikud meetmed saadud soovituste 
elluviimiseks, toimides liikmesriikide ja 
liidu ning liikmesriikide vahelise 
solidaarsuse vaimus;

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) asjaomane liikmesriik kirjeldab 
soovituse esitamise aastale järgneval aastal 
määruse (EL) 2018/1999 artikli 17 kohaselt 
esitatud esimeses eduaruandes, kuidas ta 
on soovitust nõuetekohaselt arvesse 
võtnud. Kui asjaomane liikmesriik otsustab 
soovitust või olulist osa sellest mitte 
järgida, põhjendab ta seda komisjonile;

b) asjaomane liikmesriik kirjeldab 
soovituse esitamise aastale järgneval aastal 
määruse (EL) 2018/1999 artikli 17 kohaselt 
esitatud esimeses eduaruandes, kuidas ta 
on võtnud meetmeid soovituse 
elluviimiseks. Kui asjaomane liikmesriik 
otsustab soovitust või olulist osa sellest 
mitte järgida, põhjendab ta seda 
nõuetekohaselt komisjonile;

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a. Kui liikmesriik pidevalt ei täida 
lõikes 3 sätestatud kohustusi, võtab 
komisjon asjakohased meetmed.
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Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) määruse (EL) 2018/1999 alusel 
esitatud teave ja aruanded;

a) määruse (EL) 2018/1999 (milles 
käsitletakse energialiidu ja 
kliimameetmete juhtimist) alusel esitatud 
teave ja aruanded, sealhulgas riiklikud 
vahearuanded käesolevas määruses 
osutatud lõimitud riiklike energia- ja 
kliimakavade rakendamiseks;

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) Euroopa Keskkonnaameti (EEA) 
aruanded;

b) Euroopa Keskkonnaameti (EEA) ja 
muude asjakohaste liidu ametite, 
sealhulgas transpordivaldkonna ametite 
aruanded;

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) Euroopa statistika ja andmed, 
sealhulgas andmed kliimamuutuste 
ebasoodsast mõjust tuleneva kahju kohta, 
kui need on kättesaadavad; ning

c) Euroopa statistika ja andmed, 
sealhulgas andmed kliimamuutuste 
ebasoodsast mõjust tuleneva kahju kohta 
ning tegevusetusest ja hilinenud 
kliimameetmetest tulenevate 
hinnanguliste kulude kohta ning 
sotsiaalmajanduslikud andmed, kui need 
on kättesaadavad;

Muudatusettepanek 65
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) parimad kättesaadavad teaduslikud 
tõendid, sealhulgas IPCC viimased 
aruanded, ning

d) parimad kättesaadavad ja uusimad 
teaduslikud tõendid, sealhulgas IPCC 
viimased aruanded, sealhulgas seoses 
muude kliimamõjudega, näiteks need, 
mida põhjustavad tihenenud kiudpilved;

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

da) rahvusvahelised arengusuunad ja 
pingutused, mida on tehtud Pariisi 
kokkuleppe pikaajalise 
temperatuurieesmärgi saavutamiseks, sh 
Pariisi kokkuleppe artiklis 14 osutatud 
uusim ülevaade;

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

db) majandusliku ja sotsiaalse arengu 
eesmärkide saavutamise tase, sealhulgas 
rakendatud meetmete mõju riigi 
majanduslikule ja sotsiaalsele olukorrale;

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt d c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

dc) tehnoloogiline innovatsioon ja 



PE650.613v02-00 36/41 AD\1209977ET.docx

ET

parimad võimalikud tehnilised 
lahendused asjaomastes sektorites;

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt d d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

dd) vajadus reguleerimise 
järjepidevuse ja stabiilsuse järele, et 
säilitada soodne investeerimiskeskkond; 
ning

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon teeb koostööd kõigi ühiskonna 
osadega, et neil oleks võimalik astuda 
samme kliimaneutraalse ja kliimamuutuste 
suhtes vastupanuvõimelise ühiskonna 
arendamiseks. Komisjon aitab tagada 
kaasava ja juurdepääsetava protsessi kõigil 
tasanditel, sealhulgas riiklikul, 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning 
sotsiaalpartnerite, kodanike ja 
kodanikuühiskonnaga, et võimaldada 
parimate tavade jagamist ja teha kindlaks 
meetmed, mis aitavad saavutada käesoleva 
määruse eesmärke. Peale selle võib 
komisjon kasutada ära liikmesriikide poolt 
määruse (EL) 2018/1999 artikli 11 kohaselt 
sisse seatud mitmetasandilisi kliima- ja 
energiadialooge.

Komisjon teeb koostööd kõigi ühiskonna 
osadega, et neil oleks võimalik astuda 
samme kliimaneutraalse ja kliimamuutuste 
suhtes vastupanuvõimelise ühiskonna 
arendamiseks. Komisjon aitab tagada 
kaasava ja juurdepääsetava protsessi kõigil 
tasanditel, sealhulgas riiklikul, 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning 
kõigi asjakohaste sektorite majandus- ja 
sotsiaalpartnerite, tööstuse sidusrühmade, 
kodanike ja kodanikuühiskonnaga, et 
võimaldada parimate tavade jagamist ja 
teha kindlaks meetmed, mis aitavad 
saavutada käesoleva määruse eesmärke. 
Peale selle võib komisjon kasutada ära 
liikmesriikide poolt määruse (EL) 
2018/1999 artikli 11 kohaselt sisse seatud 
mitmetasandilisi kliima- ja 
energiadialooge.

Muudatusettepanek 71
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 välja jäetud
Delegeeritud volituste rakendamine
1. Artikli 3 lõikes 1 osutatud õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile käesolevas artiklis sätestatud 
tingimustel.
2. Artikli 3 lõikes 1 osutatud õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile määramata ajaks alates ... 
[väljaannete talitus: palun lisage 
käesoleva määruse jõustumise kuupäev].
3. Euroopa Parlament ja nõukogu 
võivad artikli 3 lõikes 1 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi 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.
4. Enne delegeeritud õigusakti 
vastuvõtmist konsulteerib komisjon 
kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetega iga liikmesriigi määratud 
ekspertidega.
5. Niipea kui komisjon on 
delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb 
ta selle samal ajal teatavaks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.
6. Artikli 3 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 
õigusakti teatavakstegemist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule esitanud selle 
suhtes vastuväidet või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on enne selle 
tähtaja möödumist komisjonile teatanud, 
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et nad ei esita vastuväidet. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu 
võrra.

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 5
Määrus (EL) 2018/1999
Artikkel 11 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mitmetasandiline kliima- ja 
energiadialoog

Kliimamuutusi käsitlev mitmetasandiline 
ja valdkonnaülene dialoog

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 5
Määrus (EL) 2018/1999
Artikkel 11 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik seab siseriiklike 
õigusnormide kohaselt sisse 
mitmetasandilise kliima- ja 
energiadialoogi, mille raames kohalikud 
omavalitsused, kodanikuühiskonna 
organisatsioonid, äriringkonnad, investorid, 
muud asjaomased sidusrühmad ja üldsus 
saavad aktiivselt osaleda, arutada määruse 
…/… [kliimaseadus] artiklis 2 sätestatud 
liidu kliimaneutraalsuse eesmärgi 
saavutamise võimalusi ning energia- ja 
kliimapoliitika jaoks kavandatud erinevaid 
– ka pikaajalisi – stsenaariume ning jälgida 
edusamme, välja arvatud juhul, kui 
liikmesriigis on juba sama eesmärki täitev 
struktuur. Sellise dialoogi raames võib 
arutada ka lõimitud riiklikke energia- ja 
kliimakavu;

Iga liikmesriik seab siseriiklike 
õigusnormide kohaselt sisse kliimamuutusi 
käsitleva mitmetasandilise ja 
valdkonnaülese dialoogi, mille raames 
kohalikud omavalitsused, 
kodanikuühiskonna organisatsioonid, 
äriringkonnad, investorid, muud 
asjaomased sidusrühmad ja üldsus saavad 
aktiivselt osaleda, arutada määruse …/… 
[kliimaseadus] artiklis 2 sätestatud liidu 
kliimaneutraalsuse eesmärgi saavutamise 
võimalusi ning kliimapoliitika jaoks eri 
sektorites kavandatud erinevaid – ka 
pikaajalisi – stsenaariume ning jälgida 
edusamme, välja arvatud juhul, kui 
liikmesriigis on juba sama eesmärki täitev 
struktuur. Sellise dialoogi raames võib 
arutada lõimitud riiklikke kavu ja 
strateegiaid, sealhulgas, kuid mitte ainult 
energia, kliima, eluaseme, 
põllumajanduse, bioloogilise 
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mitmekesisuse ja liikuvuse valdkonnas.;
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