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LÜHISELGITUS

Õiglase ülemineku fond on üks meetmetest, mille komisjon on võtnud Euroopa rohelise 
kokkuleppe raames, et saavutada 2050. aastaks CO2-neutraalsuse eesmärk, mille liit on endale 
seadnud, ja toetada eelkõige piirkondi, mis on kõige suuremates raskustes ja mida üleminek 
kõige rohkem mõjutab.

See seadusandlik ettepanek on ajakohasem kui kunagi varem: selles hinnatakse vajadust, aga 
ka kulusid, probleeme, majanduslikke ja sotsiaalseid raskusi, mis kaasnevad meie 
tootmismeetodite struktuurimuutusega tervetes sektorites ja piirkondades, kuna need sõltuvad 
fossiilkütustest või nende tööstusstruktuur põhjustab suurt CO2 heidet. Kuigi kõik liikmesriigid 
peavad pingutama, tuleb Euroopa solidaarsuse aluspõhimõtte kohaselt toetada esmajoones 
piirkondi, mis on selle ülemineku suhtes kõige haavatavamad ja mida see kõige rohkem 
mõjutab.

Transpordi- ja turismikomisjoni arvamuse koostaja väljendab heameelt nii ettepaneku eesmärgi 
(CO2-neutraalsuse eesmärk), kaasava lähenemisviisi (põhimõte, et mitte kedagi ei tohi kõrvale 
jätta) kui ka koostoime üle, mida see tekitab teiste Euroopa fondidega. Eelkõige on kõnealune 
fond jagatud eelarvetäitmise ja subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt piisavalt seotud riigi ja 
piirkondliku tasandiga riiklike energia- ja kliimakavade ning territoriaalsete kavade kaudu. See 
vahend on liikmesriikide osalusel põhinevate struktuurifondide vahendusel seotud 
regionaalpoliitikaga ja tema mõju tugevdab vastastikuse täiendavuse taotlemine Euroopa 
Investeerimispanga (EIP) meetmete ja nendega seotud lisarahastamismehhanismidega 
(InvestEU jt). Arvamuse koostaja leiab, et ülemineku õnnestumiseks on selle 
rahastamisvahendi arendamisel ja rakendamisel väga oluline tagada tihe territoriaalne seos, 
ning seepärast soovis ta neid sätteid esile tõsta.

Selle määruse prioriteet on töötajate ümberõppe ja ettevõtete ümberkorraldamise toetamine 
nende töövahendite kohandamise kaudu territooriumidel ja sektorites, mida üleminek kõige 
rohkem mõjutab. Kuna aga fondile eraldatud neelarve on väga väike – mida võime majanduse 
edukaks üleminekuks vajalikke summasid silmas pidades vaid taunida –, on arvamuse koostaja 
seisukohal, et seda eelarvevahendit on võimalik täpsemalt suunata, et suurendada selle 
lisaväärtust ja tõhusust eelarvevahendite suurema optimeerimise ning keskendumisega 
peamistele toetust vajavatele sektoritele ja tegevusvaldkondadele.

Sel eesmärgil on lisatud mitu sätet.

– Õiglase ülemineku fondist toetust saavate tegevuste täpsem piiritlemine: kui arvamuse 
koostaja arvates tulekski eelistada VKEsid, kes on oma suuruse tõttu tootmissüsteemide 
kohandamiseks sageli vähem paindlikud, leiab ta siiski, et teatavad komisjoni algselt 
kavandatud tegevusvaldkonnad (teadusuuringud ja innovatsioon, digiteerimine, abi 
saastusest puhastamisel, kus see on vastuolus „saastaja maksab“ põhimõttega) ei vasta 
otseselt määruses seatud eesmärkidele ja neid võib lisaks toetada muude Euroopa 
eelarve- ja rahastamisvahenditega.
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– Kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemiga hõlmatud tegevuse 
suurem tingimuslikkus: arvamuse koostaja tõdeb, et oluline on lisada teatavad ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemiga hõlmatud tööstusprotsessid, piiratud ulatuses ja 
komisjoni poolt igale juhtumile eraldi antud heakskiidu alusel. Siiski peab ta 
hädavajalikuks vältida nende ettevõtjate puhul ootamatut tagajärge ehk seda, et nad 
kasutavad ära õiglase ülemineku fondi antud lisatoetusi oma tööstussektori CO2 heite 
vähendamiseks eesmärgiga ülejäänud saastekvoodid edasi müüa, millest saadakse 
lisaks õiglase ülemineku fondi rahalisele abile ka põhjendamatut kasumit (windfall 
profits).

– Fondist toetuse eraldamise parem optimeerimine ja suurem keskendumine tulemuste 
saavutamisele: selleks et kohaldada rangemini „kasuta või kaota“ põhimõtet, on 
prioriteetide puhul tõstetud nõutavaid tulemuslikkuse tasemeid, et võimaldada 
eesmärkide täitmata jätmise korral kohandamist ja ümberjaotamist ning tagada 
täiendavus iga kulutatud euro kohta.

– Õiglase ülemineku fondi eesmärk on aidata piirkondadel, mida üleminek kõige rohkem 
mõjutab, saavutada 2050. aastaks CO2-neutraalsus. Kõik riigid peavad selle ühise 
eesmärgi saavutamisele kaasa aitama ja mõistma, et ühe riigi läbikukkumine ohustab 
kõigi jõupingutusi ja sellel on negatiivsed tagajärjed kõigile – isegi neile, kes on 
üleminekuga rohelisele majandusele kõige kaugemale jõudnud. Arvamuse koostaja on 
seisukohal, et selle Euroopa solidaarsuse aluspõhimõtte tagamiseks peaks 
liikmesriikidel, kes ei ole veel pühendunud eesmärgile saavutada 2050. aastaks riigi 
CO2-neutraalsus, olema fondile piiratud juurdepääs ja nende riiklik eraldis tuleks 
nimetatud eesmärgi vastuvõtmiseni osaliselt peatada.

– Täpsemalt määratletud toetuskõlblikud tööstusprotsessid: arvamuse koostaja tõdeb, et 
kõnealuses ettepanekus määratakse õigesti territooriumid ja sektorid, mida üleminek 
kõige enam mõjutab, eelkõige nende sõltuvuse tõttu fossiilkütustest ja suure 
süsinikdioksiidi heitemahukusega tööstusprotsessidest. Siiski märgib arvamuse 
koostaja olulist puudust sellises määramises ja leiab, et fondist toetuse saamise õigust 
tuleks laiendada ka tööstusprotsessidele, mille käigus – kuigi nende kasvuhoonegaaside 
heitkogused on väikesed – valmistatakse lõpptooteid, mis on lõpuks kokkusobimatud 
liidu taotletava CO2-neutraalsuse eesmärgiga. Neid tuleb käsitleda ülemineku ja fondi 
juurde kuuluvatena. Näiteks sisepõlemismootoriga sõidukite sektori kogu väärtusahelas 
on toimumas kiired ja põhjalikud muutused: seetõttu tuleb sektorile pakkuda spetsiifilist 
ELi tuge, et selle üleminek oleks edukas, toetada töötajaid ning säilitada sektori 
konkurentsivõime ja juhtpositsioon suurenenud rahvusvahelise konkurentsi 
tingimustes. Siiski tasub meeles pidada, et ilma transpordi CO2 heite vähendamiseta ei 
ole võimalik saavutada ühtki kliimaneutraalsuse eesmärki: sektor tekitab 23 % liidu 
CO2 heitkogustest ja see osakaal kasvab jätkuvalt, seejuures 75 % CO2 heitkogustest ja 
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sektoris tarbitavast energiast jääb maanteetranspordi arvele. Üleminek heiteta või 
vähese heitega sõidukitele mõjutab kõige enam autotootjaid ja nende seadmete 
valmistajaid, hooldus- ja remondisektorit. Arvestades nende sektorite tähtsust Euroopa 
majanduses (3,5 miljonit otsest ja kaudset töökohta liidus; autotööstus annab 8,5 % 
Euroopa tööstussektori töökohtadest ja 7,5 % ELi SKPst), tuleb seega neid sektoreid 
õiglase ülemineku fondist tingimata toetada.

Seepärast on arvamuse koostaja veendunud, et nende regionaalarengukomisjonile esitatud 
soovituste lisamisega määrusesse suurendatakse õiglase ülemineku fondi funktsionaalsust ja 
tõhusust, et saavutada Euroopa kliimaneutraalsuse eesmärk ja kaitsta samal ajal kõige 
haavatavamaid selles üleminekus.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil võtta arvesse 
järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Üleminek kliimaneutraalsele 
ringmajandusele on üks liidu olulisemaid 
poliitikaeesmärke. Euroopa Ülemkogu 
kinnitas 12. detsembril 2019 eesmärgi 
saavutada kooskõlas Pariisi 
kliimakokkuleppe eesmärkidega 2050. 
aastaks kliimaneutraalne liit. Kuigi 
kliimamuutuste ja keskkonnaseisundi 
halvenemise vastu võitlemine on pikas 
perspektiivis kõigile kasulik ning pakub 
keskpikas perspektiivis kõigile võimalusi 
ja väljakutseid, ei alusta kõik piirkonnad ja 
liikmesriigid üleminekut samast punktist 
või neil ei ole sama reageerimissuutlikkust. 
Mõned on teistest edasijõudnumad, samas 
kui üleminekul on laiem sotsiaalne ja 
majanduslik mõju nendele piirkondadele, 
mis sõltuvad suurel määral fossiilkütustest 
– eriti söest, pruunsöest, turbast ja 
põlevkivist – või suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega tööstusharudest. Selline 
olukord ei tekita mitte ainult riski, et 
üleminek kliimaneutraalsusele toimub 

(2) Üleminek kliimaneutraalsele 
ringmajandusele on üks liidu olulisemaid 
poliitikaeesmärke. Euroopa Ülemkogu 
kinnitas 12. detsembril 2019 eesmärgi 
saavutada kooskõlas Pariisi 
kliimakokkuleppe eesmärkidega 2050. 
aastaks kliimaneutraalne liit. Kuigi 
kliimamuutuste ja keskkonnaseisundi 
halvenemise vastu võitlemine on pikas 
perspektiivis kõigile kasulik ning pakub 
keskpikas perspektiivis kõigile võimalusi 
ja väljakutseid, ei alusta kõik piirkonnad ja 
liikmesriigid üleminekut samast punktist 
või neil ei ole sama reageerimissuutlikkust. 
Mõned on teistest edasijõudnumad, samas 
kui üleminekul on laiem sotsiaalne ja 
majanduslik mõju nendele piirkondadele, 
mis sõltuvad suurel määral fossiilkütustest 
– eriti söest, pruunsöest, turbast ja 
põlevkivist – või suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega tööstusharudest või mille 
lõpptooted ei ole kooskõlas liidu CO2-
neutraalsuse eesmärgiga. Selline olukord 
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liidus eri kiirusel, vaid tekitab ka 
piirkondadevaheliste erinevuste 
suurenemise ohu, mis kahjustab sotsiaalse, 
majandusliku ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse eesmärke.

ei tekita mitte ainult riski, et üleminek 
kliimaneutraalsusele toimub liidus eri 
kiirusel, vaid tekitab ka 
piirkondadevaheliste erinevuste 
suurenemise ohu, mis kahjustab sotsiaalse, 
majandusliku ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse eesmärke.

Or. fr

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Käesoleva määrusega asutatakse 
õiglase ülemineku fond (Just Transition 
Fund, JTF), mis on üks 
ühtekuuluvuspoliitika raames rakendatava 
õiglase ülemineku mehhanismi alustalasid. 
Õiglase ülemineku fondi eesmärk on 
leevendada kliimamuutustega seotud 
ülemineku kahjulikku mõju, toetades kõige 
enam mõjutatud territooriume ja 
asjaomaseid töötajaid. Õiglase ülemineku 
fondi erieesmärgi kohaselt peaksid fondist 
toetatavad meetmed otseselt aitama 
leevendada ülemineku mõju, kuna nendega 
rahastatakse kohaliku majanduse 
mitmekesistamist ja ajakohastamist ning 
leevendatakse negatiivset mõju tööhõivele. 
See kajastub õiglase ülemineku fondi 
erieesmärgis, mis on kehtestatud samal 
tasandil ja loetletud koos määruse (EL) 
[uus ühissätete määrus] artiklis [4] 
sätestatud poliitikaeesmärkidega.

(5) Käesoleva määrusega asutatakse 
õiglase ülemineku fond (Just Transition 
Fund, JTF), mis on üks 
ühtekuuluvuspoliitika raames rakendatava 
õiglase ülemineku mehhanismi alustalasid. 
Õiglase ülemineku fondi eesmärk on 
leevendada kliimamuutustega seotud 
ülemineku kahjulikku mõju, toetades kõige 
enam mõjutatud territooriume ja 
asjaomaseid töötajaid. Õiglase ülemineku 
fondi erieesmärgi kohaselt peaksid fondist 
toetatavad meetmed otseselt aitama 
leevendada ülemineku mõju, kuna nendega 
rahastatakse kohaliku majanduse 
ajakohastamist ja ümberkorraldamist ning 
leevendatakse negatiivset mõju tööhõivele. 
See kajastub õiglase ülemineku fondi 
erieesmärgis, mis on kehtestatud samal 
tasandil ja loetletud koos määruse (EL) 
[uus ühissätete määrus] artiklis [4] 
sätestatud poliitikaeesmärkidega.

Or. fr

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Üleminek kliimaneutraalsele (8) Üleminek kliimaneutraalsele 
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majandusele on väljakutse kõigile 
liikmesriikidele. Eriti keerukas on see 
liikmesriikide jaoks, kes sõltuvad suurel 
määral fossiilkütustest või suure 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tööstusprotsessidest, mille puhul tuleb 
tegevus järk-järgult lõpetada, või kes 
peavad kliimaneutraalsusele ülemineku 
tõttu kohandusi tegema ja kellel puuduvad 
selleks rahalised vahendid. Seetõttu peaks 
õiglase ülemineku fond hõlmama kõiki 
liikmesriike, kuid selle rahaliste vahendite 
jaotus peaks kajastama liikmesriikide 
suutlikkust rahastada vajalikke 
investeeringuid, et tulla toime 
kliimaneutraalsusele üleminekuga.

majandusele on väljakutse kõigile 
liikmesriikidele. Eriti keerukas on see 
liikmesriikide jaoks, kes sõltuvad suurel 
määral fossiilkütustest, kus toimuvad suure 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tööstusprotsessid või tegevus, mille 
lõpptooted on lõpuks vastuolus CO2-
neutraalsusega, mille puhul tuleb tegevus 
järk-järgult lõpetada, või kes peavad 
kliimaneutraalsusele ülemineku tõttu 
kohandusi tegema ja kellel puuduvad 
selleks rahalised vahendid. Seetõttu peaks 
õiglase ülemineku fond hõlmama kõiki 
liikmesriike, kuid selle rahaliste vahendite 
jaotus peaks kajastama liikmesriikide 
suutlikkust rahastada vajalikke 
investeeringuid, et tulla toime 
kliimaneutraalsusele üleminekuga.

Or. fr

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Käesolevas määruses määratakse 
kindlaks investeeringute liigid, mille 
kulusid õiglase ülemineku fond võib 
toetada. Kõik toetatavad tegevused peaksid 
olema täielikus kooskõlas liidu kliima- ja 
keskkonnaprioriteetidega. Investeeringute 
loetelu peaks sisaldama neid, mis toetavad 
kohalikku majandust ja on pikas 
perspektiivis kestlikud, võttes arvesse kõiki 
rohelise kokkuleppe eesmärke. Hääbuvate 
sektorite puhul, nagu söel, pruunsöel, 
turbal ja põlevkivil või kõnealuste 
fossiilkütuste kaevandamisel põhinev 
energiatootmine, peaks toetus olema seotud 
asjaomase tegevuse järkjärgulise 
lõpetamisega ja tööhõive taseme vastava 
vähendamisega. Suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega sektorite 
ümberkujundamiseks tuleks toetusega 
edendada uusi tegevusi, võttes kasutusele 
uusi tehnoloogiaid, uusi protsesse või 

(10) Käesolevas määruses määratakse 
kindlaks investeeringute liigid, mille 
kulusid õiglase ülemineku fond võib 
toetada. Kõik toetatavad tegevused peaksid 
olema täielikus kooskõlas liidu kliima- ja 
keskkonnaprioriteetidega. Investeeringute 
loetelu peaks sisaldama neid, mis toetavad 
kohalikku majandust ja on pikas 
perspektiivis kestlikud, võttes arvesse kõiki 
rohelise kokkuleppe eesmärke. Hääbuvate 
sektorite puhul, nagu söel, pruunsöel, 
turbal ja põlevkivil või kõnealuste 
fossiilkütuste kaevandamisel põhinev 
energiatootmine, peaks toetus olema seotud 
asjaomase tegevuse järkjärgulise 
lõpetamisega ja tööhõive taseme vastava 
vähendamisega. Suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega sektorite 
ümberkujundamiseks tuleks toetusega 
edendada uusi tegevusi, võttes kasutusele 
uusi tehnoloogiaid, uusi protsesse või 
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tooteid, mis toovad kaasa heitkoguste 
märkimisväärse vähendamise, kooskõlas 
ELi 2030. aasta kliimaeesmärkide ja 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga aastaks 
2050,13 säilitades ja suurendades samal ajal 
tööhõivet ning vältides keskkonnaseisundi 
halvenemist. Erilist tähelepanu tuleks 
pöörata ka tegevustele, millega 
edendatakse innovatsiooni ja 
teadusuuringuid arenenud ja säästvate 
tehnoloogiate valdkonnas, samuti 
digiteerimise ja ühenduvuse valdkonnas, 
tingimusel et sellised meetmed toetavad 
üleminekut kliimaneutraalsele 
ringmajandusele ja aitavad leevendada 
sellise ülemineku negatiivseid 
kõrvalmõjusid.

tooteid, mis toovad kaasa heitkoguste 
märkimisväärse vähendamise, kooskõlas 
ELi 2030. aasta kliimaeesmärkide ja 
kliimaneutraalsuse eesmärgiga aastaks 
2050,13 säilitades ja suurendades samal ajal 
tööhõivet ning vältides keskkonnaseisundi 
halvenemist. Erilist tähelepanu tuleks 
pöörata ka arenenud ja säästvatele 
tehnoloogiatele, tingimusel et sellised 
meetmed toetavad üleminekut 
kliimaneutraalsele ringmajandusele ja 
aitavad leevendada sellise ülemineku 
negatiivseid kõrvalmõjusid.

__________________ __________________
13 Nagu on sätestatud komisjoni teatises 
Euroopa Parlamendile, Euroopa 
Ülemkogule, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, 
Regioonide Komiteele ning Euroopa 
Investeerimispangale „Puhas planeet kõigi 
jaoks – Euroopa pikaajaline strateegiline 
visioon, et jõuda jõuka, nüüdisaegse, 
konkurentsivõimelise ja kliimaneutraalse 
majanduseni“, COM(2018) 773 final.

13 Nagu on sätestatud komisjoni teatises 
Euroopa Parlamendile, Euroopa 
Ülemkogule, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, 
Regioonide Komiteele ning Euroopa 
Investeerimispangale „Puhas planeet kõigi 
jaoks – Euroopa pikaajaline strateegiline 
visioon, et jõuda jõuka, nüüdisaegse, 
konkurentsivõimelise ja kliimaneutraalse 
majanduseni“, COM(2018) 773 final.

Or. fr

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10a) Õiglase ülemineku fond peaks 
toetama ka tööstusprotsesse, mille 
kasvuhoonegaaside heide ei ole küll suur, 
kuid mille tööstustooted on lõpuks 
kokkusobimatud ülemineku ja 
2050. aastaks kliimaneutraalsuse 
saavutamise eesmärgiga. Sellega seoses 
on Euroopa sisepõlemismootoriga 
sõidukite tööstus praegu ja edaspidi veelgi 
enam üks sektoreid, kus murrangud on 
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kõige järsemad, samal ajal kui sektor 
tegutseb tiheneva rahvusvahelise 
konkurentsi ja karmistatud 
keskkonnanõuete tingimustes – sektorisse 
koondub peaaegu 20 % liidu CO2 
heitkogustest. Seetõttu ei ole CO2-
neutraalsus võimalik ilma konkreetse 
toetuseta sektorile, mis annab 8,5 % liidu 
tööstussektori töökohtadest, 7,5 % liidu 
SKPst ning umbes 3,5 miljonit otsest ja 
kaudset töökohta. Kuna kõige rohkem on 
mõjutatud eelkõige autotootjad, nende 
seadmete valmistajad ning hooldus- ja 
remondisektor, peaks õiglase ülemineku 
fond neid sektoreid toetama ning aitama 
töötajatel ja tööotsijatel ümberõppe kaudu 
ajakohasemaid oskusi omandada, 
eelkõige alternatiivsete tööstusharude 
kontekstis, kus toodetakse heitevabu või 
vähese heitega sõidukeid.

Or. fr

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Selleks et suurendada üleminekust 
mõjutatud territooriumide majanduslikku 
mitmekesisust, peaks õiglase ülemineku 
fond toetama tulusaid investeeringuid 
VKEdesse. Tulusat investeeringut tuleks 
käsitada investeeringuna ettevõtete 
põhivarasse või immateriaalsesse varasse 
eesmärgiga toota kaupu ja teenuseid, 
aidates seega kaasa kapitali 
kogumahutusele ja tööhõivele. Ettevõtete 
puhul, mis ei ole VKEd, tuleks tulusaid 
investeeringuid toetada üksnes siis, kui 
need on vajalikud üleminekust tingitud 
töökohtade kaotuse leevendamiseks, luues 
uusi või kaitstes märkimisväärsel arvul 
olemasolevaid töökohti, ning kui need ei 
põhjusta ümberpaigutamist ega tulene 
sellest. Investeeringud olemasolevatesse 
tööstusrajatistesse, sealhulgas liidu 

(12) Selleks et suurendada üleminekust 
mõjutatud territooriumide majanduse 
ajakohastamist ja ümberkorraldamist, 
peaks õiglase ülemineku fond toetama 
tulusaid investeeringuid VKEdesse. 
Tulusat investeeringut tuleks käsitada 
investeeringuna ettevõtete põhivarasse või 
immateriaalsesse varasse eesmärgiga toota 
kaupu ja teenuseid, aidates seega kaasa 
kapitali kogumahutusele ja tööhõivele. 
Ettevõtete puhul, mis ei ole VKEd, tuleks 
tulusaid investeeringuid toetada üksnes 
siis, kui need on vajalikud üleminekust 
tingitud töökohtade kaotuse 
leevendamiseks, luues uusi või kaitstes 
märkimisväärsel arvul olemasolevaid 
töökohti, ning kui need ei põhjusta 
ümberpaigutamist ega tulene sellest. 
Investeeringud olemasolevatesse 
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heitkogustega kauplemise süsteemiga 
hõlmatud rajatistesse, peaksid olema 
lubatud, kui need aitavad kaasa 2050. 
aastaks kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekule ja on oluliselt väiksemad 
asjakohastest võrdlusalustest, mis on 
kehtestatud saastekvootide tasuta 
eraldamiseks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ14 alusel, 
ning kui nende tulemuseks on 
märkimisväärse arvu töökohtade kaitse. Iga 
sellist investeeringut tuleks vastavalt 
põhjendada asjakohases õiglase ülemineku 
territoriaalses kavas. Siseturu terviklikkuse 
ja ühtekuuluvuspoliitika kaitsmiseks peaks 
toetus ettevõtjatele olema kooskõlas liidu 
riigiabi eeskirjadega, nagu on sätestatud 
ELi toimimise lepingu artiklites 107 ja 108, 
ning eelkõige peaks muude ettevõtjate kui 
VKEde tulusate investeeringute toetamine 
piirduma ettevõtjatega, kes asuvad 
piirkondades, mis on määratletud abi 
saavate piirkondadena ELi toimimise 
lepingu artikli 107 lõike 3 tähenduses.

tööstusrajatistesse, sealhulgas liidu 
heitkogustega kauplemise süsteemiga 
hõlmatud rajatistesse, peaksid olema 
lubatud, kui need aitavad kaasa 2050. 
aastaks kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekule ja on oluliselt väiksemad 
asjakohastest võrdlusalustest, mis on 
kehtestatud saastekvootide tasuta 
eraldamiseks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ14 alusel, 
ning kui nende tulemuseks on 
märkimisväärse arvu töökohtade kaitse. Iga 
sellist investeeringut tuleks vastavalt 
põhjendada asjakohases õiglase ülemineku 
territoriaalses kavas. Selliste 
investeeringute puhul tuleks 
tööstusrajatistega seoses vältida ootamatut 
tagajärge ehk seda, et nad kasutavad ära 
õiglase ülemineku fondi antud lisatoetusi 
oma tööstussektori CO2 heite 
vähendamiseks eesmärgiga ülejäänud 
saastekvoodid edasi müüa, millest 
saadakse lisaks õiglase ülemineku fondi 
rahalisele abile ka põhjendamatut 
kasumit (windfall profits). Siseturu 
terviklikkuse ja ühtekuuluvuspoliitika 
kaitsmiseks peaks toetus ettevõtjatele 
olema kooskõlas liidu riigiabi eeskirjadega, 
nagu on sätestatud ELi toimimise lepingu 
artiklites 107 ja 108.

__________________ __________________
14 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. 
oktoobri 2003. aasta direktiiv 2003/87/EÜ, 
millega luuakse ühenduses 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
kauplemise süsteem ja muudetakse 
nõukogu direktiivi 96/61/EÜ (ELT L 275, 
25.10.2003, lk 32).

14 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. 
oktoobri 2003. aasta direktiiv 2003/87/EÜ, 
millega luuakse ühenduses 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
kauplemise süsteem ja muudetakse 
nõukogu direktiivi 96/61/EÜ (ELT L 275, 
25.10.2003, lk 32).

Or. fr

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14a) Kuna õiglase ülemineku fond on 
osa rohelisest kokkuleppest, mille eesmärk 
on saavutada 2050. aastaks 
kliimaneutraalne majandus, tuleks nende 
riikide eraldised, kes ei ole veel 
pühendunud kliimaneutraalsuse riikliku 
eesmärgi saavutamisele 2050. aastaks, 
kuni selle eesmärgi vastuvõtmiseni 
osaliselt peatada.

Or. fr

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Õiglase ülemineku territoriaalsetes 
kavades tuleks kindlaks määrata kõige 
negatiivsemalt mõjutatud territooriumid, 
kuhu õiglase ülemineku fondi toetus tuleks 
koondada, ning kirjeldada konkreetseid 
meetmeid, mida tuleb võtta 
kliimaneutraalse majanduse saavutamiseks, 
eelkõige seoses fossiilkütuste tootmist või 
muid suure kasvuhoonegaaside 
heitemahukusega tegevusi hõlmavate 
rajatiste ümberkorraldamise või 
sulgemisega. Need territooriumid peaksid 
vastama NUTS 3. tasandi piirkondadele 
või olema nende osad. Kavades tuleks 
üksikasjalikult kirjeldada nende 
territooriumide probleeme ja vajadusi ning 
määrata kindlaks vajalikud tegevused 
viisil, mis tagab kliimamuutustele 
vastupanuvõimelise ning 
kliimaneutraalsusele üleminekuga ja 
rohelise kokkuleppe eesmärkidega 
kokkusobiva majandustegevuse ühtse 
arengu. Õiglase ülemineku territoriaalsed 
kavad peaksid olema osa programmidest 
(mida toetavad olenevalt asjaoludest kas 
ERF, ESF+, Ühtekuuluvusfond või JTF), 

(15) Õiglase ülemineku territoriaalsetes 
kavades tuleks kindlaks määrata kõige 
negatiivsemalt mõjutatud territooriumid, 
kuhu õiglase ülemineku fondi toetus tuleks 
koondada, ning kirjeldada konkreetseid 
meetmeid, mida tuleb võtta 
kliimaneutraalse majanduse saavutamiseks 
2050. aastaks, eelkõige seoses 
fossiilkütuste tootmist, muid suure 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tegevusi või tegevusi, mille tööstuslikud 
lõpptooted ei ole kooskõlas CO2-
neutraalsuse eesmärgiga, hõlmavate 
rajatiste ümberkorraldamise või 
sulgemisega. Need territooriumid peaksid 
vastama NUTS 3. tasandi piirkondadele 
või olema nende osad. Kavades tuleks 
üksikasjalikult kirjeldada nende 
territooriumide probleeme ja vajadusi ning 
määrata kindlaks vajalikud tegevused 
viisil, mis tagab kliimamuutustele 
vastupanuvõimelise ning 
kliimaneutraalsusele üleminekuga ja 
rohelise kokkuleppe eesmärkidega 
kokkusobiva majandustegevuse ühtse 
arengu. Õiglase ülemineku territoriaalsed 
kavad peaksid olema osa programmidest 
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mille komisjon on heaks kiitnud. (mida toetavad olenevalt asjaoludest kas 
ERF, ESF+, Ühtekuuluvusfond või JTF), 
mille komisjon on heaks kiitnud.

Or. fr

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(16) Selleks et optimeerida õiglase 
ülemineku fondi vahendite kasutamist ja et 
fond oleks rohkem tulemustele 
orienteeritud, peaks komisjonil kooskõlas 
proportsionaalsuse põhimõttega olema 
võimalik kohaldada finantskorrektsioone, 
kui õiglase ülemineku fondi erieesmärgi 
saavutamiseks seatud eesmärgid on vaid 
osaliselt saavutatud.

Or. fr

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega asutatakse 
õiglase ülemineku fond, et toetada 
territooriume, mis seisavad silmitsi tõsiste 
sotsiaalmajanduslike probleemidega, mis 
on seotud 2050. aastaks liidu 
kliimaneutraalsele majandusele ülemineku 
protsessiga.

1. Käesoleva määrusega asutatakse 
õiglase ülemineku fond, et toetada 
territooriume, mis seisavad 2050. aastaks 
liidu kliimaneutraalsele majandusele 
ülemineku protsessis silmitsi tõsiste 
sotsiaalmajanduslike probleemidega.

Or. fr

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlas määruse (EL) [uus ühissätete 
määrus] artikli [4 lõike 1] teise lõiguga 
aitab õiglase ülemineku fond kaasa ühtsele 
erieesmärgile „võimaldada piirkondadel ja 
inimestel tegeleda kliimaneutraalsele 
majandusele ülemineku sotsiaalsete, 
majanduslike ja keskkonnamõjudega“.

Kooskõlas määruse (EL) [uus ühissätete 
määrus] artikli [4 lõike 1] teise lõiguga 
aitab õiglase ülemineku fond kaasa ühtsele 
erieesmärgile „võimaldada piirkondadel ja 
inimestel tegeleda 2050. aastaks 
kliimaneutraalsele majandusele ülemineku 
sotsiaalsete, majanduslike ja 
keskkonnamõjudega“.

Or. fr

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandina määruse (EL) [uus 
ühissätete määrus] artiklist [21a] ei nähta 
selliste lõikes 2 osutatud täiendavate 
vahendite puhul, mis on õiglase ülemineku 
fondile liidu eelarvest või muudest 
vahenditest eraldatud, ette täiendavat 
toetust ERFist või ESF+-st.

4. Erandina määruse (EL) [uus 
ühissätete määrus] artiklist [21a] ei nähta 
selliste lõikes 2 osutatud täiendavate 
vahendite puhul, mis on õiglase ülemineku 
fondile liidu eelarvest või muudest 
vahenditest eraldatud, ette täiendavat 
ülekandmist ERFist või ESF+-st.

Or. fr

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Õiglase ülemineku fondist 
toetatakse üksnes tegevusi, mis on otseselt 
seotud artiklis 2 sätestatud erieesmärgiga, 
ja mis aitavad kaasa artikli 7 kohaselt 
kehtestatud õiglase ülemineku 
territoriaalsete kavade rakendamisele.

1. Õiglase ülemineku fondist 
toetatakse üksnes tegevusi, mis on seotud 
artiklis 2 sätestatud erieesmärgiga, ja mis 
aitavad kaasa artikli 7 kohaselt kehtestatud 
õiglase ülemineku territoriaalsete kavade 
rakendamisele.

Or. fr
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Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) investeeringud teadus- ja 
innovatsioonitegevusse ning 
kõrgtehnoloogiale ülemineku edendamine;

c) investeeringud kõrgtehnoloogiale 
ülemineku edendamisse;

Or. fr

Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) investeeringud digitaliseerimisse ja 
digitaalsesse ühenduvusse;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) investeeringud asjaomaste kohtade 
taastamisse ja saastest puhastamisse, 
maapinna korrastamisse ja otstarbe 

välja jäetud
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muutmist käsitlevatesse projektidesse;
Or. fr

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks võib õiglase ülemineku fondist 
toetada ELi toimimise lepingu artikli 107 
lõike 3 punktide a ja c kohaselt 
eritoetuspiirkondadena määratletud 
piirkondades tulusaid investeeringuid 
muudesse ettevõtetesse kui VKEd, 
tingimusel et sellised investeeringud on 
heaks kiidetud osana õiglase ülemineku 
territoriaalsest kavast, mis põhineb artikli 7 
lõike 2 punktiga h nõutaval teabel. Sellised 
investeeringud on toetuskõlblikud üksnes 
juhul, kui need on vajalikud õiglase 
ülemineku territoriaalse kava 
rakendamiseks.

Lisaks võib õiglase ülemineku fondist 
toetada tulusaid investeeringuid muudesse 
ettevõtetesse kui VKEd, tingimusel et 
sellised investeeringud on heaks kiidetud 
osana õiglase ülemineku territoriaalsest 
kavast, mis põhineb käesoleva määruse 
artikli 7 lõike 2 punktiga h nõutaval teabel. 
Sellised investeeringud on toetuskõlblikud 
üksnes juhul, kui need on vajalikud õiglase 
ülemineku territoriaalse kava 
rakendamiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Õiglase ülemineku fondist võib toetada ka 
investeeringuid, mille eesmärk on 
saavutada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2003/87/EÜ I lisas loetletud 
tegevustest tuleneva kasvuhoonegaaside 
heite vähendamine, tingimusel et sellised 
investeeringud on heaks kiidetud osana 
õiglase ülemineku territoriaalse kavast, 
mis põhineb artikli 7 lõike 2 punktiga i 
nõutaval teabel. Sellised investeeringud on 
toetuskõlblikud üksnes juhul, kui need on 
vajalikud õiglase ülemineku territoriaalse 
kava rakendamiseks.

Õiglase ülemineku fondist võib toetada ka 
investeeringuid, mille eesmärk on 
saavutada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2003/87/EÜ I lisas loetletud 
tegevustest tuleneva kasvuhoonegaaside 
heite vähendamine, tingimusel et sellised 
investeeringud on heaks kiidetud osana 
õiglase ülemineku territoriaalsest kavast, 
mis põhineb artikli 7 lõike 2 punktiga i 
nõutaval teabel. Sellised investeeringud on 
toetuskõlblikud üksnes juhul, kui need on 
vajalikud õiglase ülemineku territoriaalse 
kava rakendamiseks ja kui nad ei lisandu 
ootamatu tagajärjena kasumile, mida 
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tööstusrajatised kasvuhoonegaaside 
saastekvootidega kauplemise süsteemi 
raames saavad.

Or. fr

Muudatusettepanek 20

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) investeeringuid lairibataristusse 
piirkondades, kus on vähemalt kaks 
samaväärse kategooria lairibavõrku.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 21

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon kiidab asjaomases õiglase 
ülemineku territoriaalses kavas sisalduva 
programmi heaks üksnes juhul, kui 
üleminekuprotsessist kõige negatiivsemalt 
mõjutatud territooriumide 
kindlaksmääramine on nõuetekohaselt 
põhjendatud ja asjaomane õiglase 
ülemineku territoriaalne kava on kooskõlas 
asjaomase liikmesriigi riikliku energia- ja 
kliimakavaga.

Komisjon kiidab asjaomases õiglase 
ülemineku territoriaalses kavas sisalduva 
programmi heaks üksnes juhul, kui 
üleminekuprotsessist kõige negatiivsemalt 
mõjutatud territooriumide 
kindlaksmääramine on nõuetekohaselt 
põhjendatud ja asjaomane õiglase 
ülemineku territoriaalne kava on kooskõlas 
asjaomase liikmesriigi riikliku energia- ja 
kliimakavaga. Komisjon piirab 50 % 
nende liikmesriikide riiklikku eraldist, kes 
ei ole veel pühendunud 
kliimaneutraalsuse eesmärgi 
saavutamisele 2050. aastaks. Kinnipeetud 
50 % tehakse nendele liikmesriikidele 
kättesaadavaks siis, kui nad selle 
eesmärgi vastu võtavad.

Or. fr
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid koostavad koos 
asjaomaste territooriumide vastavate 
ametiasutustega ühe õiglase ülemineku 
territoriaalse kava või mitu õiglase 
ülemineku territoriaalset kava, mis 
hõlmavad üht või mitut mõjutatud 
territooriumi, mis vastavad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 
1059/2003 (mida on muudetud komisjoni 
määrusega (EL) nr 868/2014)17 kehtestatud 
ühise statistiliste territoriaalüksuste 
liigituse 3. tasandile (edaspidi „NUTS 3. 
tasandi piirkonnad“) või selle osadele, 
vastavalt II lisas esitatud vormile. 
Territooriumid peavad olema sellised, mis 
on ülemineku majandusliku ja sotsiaalse 
mõju tõttu kõige negatiivsemalt mõjutatud, 
eelkõige seoses eeldatava töökohtade 
kaotamisega fossiilkütuse tootmises ja 
kasutamises ning suurima 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tööstusrajatiste tootmisprotsesside 
ümberkujundamise vajadusega.

1. Liikmesriigid koostavad koos 
asjaomaste territooriumide vastavate 
ametiasutustega ühe õiglase ülemineku 
territoriaalse kava või mitu õiglase 
ülemineku territoriaalset kava, mis 
hõlmavad üht või mitut mõjutatud 
territooriumi, mis vastavad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 
1059/2003 (mida on muudetud komisjoni 
määrusega (EL) nr 868/2014)17 kehtestatud 
ühise statistiliste territoriaalüksuste 
liigituse 3. tasandile (edaspidi „NUTS 3. 
tasandi piirkonnad“) või selle osadele, 
vastavalt II lisas esitatud vormile. 
Territooriumid peavad olema sellised, mis 
on ülemineku majandusliku ja sotsiaalse 
mõju tõttu kõige negatiivsemalt mõjutatud, 
eelkõige seoses eeldatava töökohtade 
kaotamisega fossiilkütuse tootmises, 
kasutamises ning suurima 
kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tööstusrajatiste tootmisprotsesside 
ümberkujundamise vajadusega ja 
ümberkujundamisega alternatiivseks 
tööstuseks sektorites, kus tööstuslikud 
lõpptooted ei ole kokkuvõttes CO2-
neutraalsuse eesmärgiga kooskõlas. 

__________________ __________________
17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 
2003. aasta määrus (EÜ) nr 1059/2003, 
millega kehtestatakse ühine statistiliste 
territoriaalüksuste liigitus (NUTS) (ELT 
L 154, 21.6.2003, lk 1).

17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 
2003. aasta määrus (EÜ) nr 1059/2003, 
millega kehtestatakse ühine statistiliste 
territoriaalüksuste liigitus (NUTS) (ELT 
L 154, 21.6.2003, lk 1).

Or. fr

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) riiklikul tasandil kliimaneutraalsele 
majandusele ülemineku protsessi kirjeldus, 
sealhulgas riikliku energia- ja kliimakava 
kõige viimasema versiooniga kooskõlas 
olevate peamiste üleminekuetappide 
ajakava;

a) riiklikul tasandil 2050. aastaks 
kliimaneutraalsele majandusele ülemineku 
protsessi kirjeldus, sealhulgas riikliku 
energia- ja kliimakava kõige viimasema 
versiooniga kooskõlas olevate peamiste 
üleminekuetappide ajakava;

Or. fr

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) hinnang, mis antakse kõige 
negatiivsemalt mõjutatud territooriumide 
üleminekuprobleemidele, sealhulgas 
kliimaneutraalsele majandusele ülemineku 
sotsiaalne, majanduslik ja keskkonnamõju, 
ning milles tehakse kindlaks mõjutatud 
töökohtade ja kaotatavate töökohtade 
võimalik arv, arenguvajadused ja -
eesmärgid 2030. aastaks, mis on seotud 
suure kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tegevusalade ümberkujundamise või 
lõpetamisega kõnealustel territooriumidel;

c) hinnang, mis antakse kõige 
negatiivsemalt mõjutatud territooriumide 
üleminekuprobleemidele, sealhulgas 
kliimaneutraalsele majandusele ülemineku 
sotsiaalne, majanduslik ja keskkonnamõju, 
ning milles tehakse kindlaks mõjutatud 
töökohtade ja kaotatavate töökohtade 
võimalik arv, arenguvajadused ja -
eesmärgid 2030. aastaks, mis on seotud 
suure kasvuhoonegaaside heitemahukusega 
tegevusalade või sektorite, mille 
tööstuslikud lõpptooted ei ole kokkuvõttes 
CO2-neutraalsuse eesmärgiga, 
ümberkujundamise või lõpetamisega 
kõnealustel territooriumidel;

Or. fr

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui komisjon järeldab programmi lõpliku 
tulemusaruande läbivaatamise põhjal, et 
vähemalt 65 % õiglase ülemineku fondi 
vahendite ühe või mitme väljund- või 
tulemusnäitaja jaoks kehtestatud 

Kui komisjon järeldab programmi lõpliku 
tulemusaruande läbivaatamise põhjal, et 
vähemalt 75 % õiglase ülemineku fondi 
vahendite ühe või mitme väljund- või 
tulemusnäitaja jaoks kehtestatud 
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eesmärgist ei ole saavutatud, võib ta teha 
määruse (EL) [uus ühissätete määrus] 
artikli [98] kohaselt finantskorrektsioone, 
vähendades õiglase ülemineku fondist 
asjaomasele prioriteedile antavat toetust 
võrdeliselt saavutustega.

eesmärgist ei ole saavutatud, võib ta teha 
määruse (EL) [uus ühissätete määrus] 
artikli [98] kohaselt finantskorrektsioone, 
vähendades õiglase ülemineku fondist 
asjaomasele prioriteedile antavat toetust 
võrdeliselt saavutustega.

Or. fr


