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järgmise dokumendi juurde:
Ettepanek:
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,
millega asutatakse õiglase ülemineku fond
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I LISA
ÕIGLASE ÜLEMINEKU FONDI VAHENDITE ERALDAMISE MEETOD
Iga liikmesriigi rahastamispakett määratakse kindlaks vastavalt järgmistele etappidele:
a)

igale liikmesriigile kuuluv osa arvutatakse osade kaalutud summana, mis määratakse
kindlaks järgmiste kriteeriumide alusel vastavalt esitatud kaalule:
i)

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

ii)

tööhõive kivi- ja pruunsöekaevanduses (kaal 25 %);

iii)

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

iv)

turbatootmine (kaal 0,95 %),

v)

põlevkivi tootmine (kaal 0,05 %);

b)

punkti a kohaldamisest tulenevaid eraldisi kohandatakse selleks, et mitte ükski
liikmesriik ei saaks rohkem kui kaks miljardit eurot. Summad, mis ületavad kahte
miljardit eurot liikmesriigi kohta, jaotatakse ümber proportsionaalselt kõigi teiste
liikmesriikide eraldistega. Igale liikmesriigile kuuluv osa arvutatakse vastavalt ümber;

c)

liikmesriigile kuuluvat osa, mis tuleneb punkti b kohaldamisest, korrigeeritakse
negatiivselt või positiivselt koefitsiendiga, mis on poolteist korda suurem vahest, mille
võrra selle liikmesriigi 2015.–2017. aasta kogurahvatulu elaniku kohta (mõõdetuna
ostujõu pariteetides) ületab EL 27 liikmesriikide keskmist kogurahvatulu elaniku
kohta või jääb sellest allapoole (keskmine vastab 100 %-le).

Seda kohandust ei tehta liikmesriikide suhtes, kelle eraldisele on punkti b kohaselt kehtestatud
ülempiir;
d)

punkti c kohaldamisest tulenevaid eraldisi kohandatakse selleks, et õiglase ülemineku
fondist saadav lõplik eraldis vastaks abi osakaalule elaniku kohta (mõõdetuna
liikmesriigi koguelanikkonna alusel), s.o vähemalt kuuele eurole kogu perioodi
jooksul.
Summad, millega tagatakse abi minimaalne osakaal, arvatakse proportsionaalselt
maha kõigi teiste liikmesriikide eraldistest, välja arvatud need eraldised, millele on
kehtestatud ülempiir vastavalt punktile b.
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. jaanuari 2006. aasta määrus (EÜ) nr 166/2006, mis käsitleb
Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistri loomist ning millega muudetakse nõukogu direktiive
91/689/EMÜ ja 96/61/EÜ (ELT L 33, 4.2.2006, lk 1).
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Õiglase ülemineku fondi eraldis täiendab [uue ühissätete määruse ettepaneku] XXII lisa
punktidest 1–16 tulenevat eraldist, kuid ei kuulu jaotamisaluse hulka, mille suhtes
kohaldatakse [uue ühissätete määruse ettepaneku] XXII lisa punkte 10–15.

ET

2

ET

II LISA
TERRITORIAALSETE ÕIGLASE ÜLEMINEKU KAVADE VORM
1. Ülevaade üleminekuprotsessist ja kõige negatiivsemalt mõjutatud territooriumide
kindlaksmääramine liikmesriigis
Tekstiväli [12000]

Viide: artikli 7 lõike 2 punkt a

1.1. Eeldatava kliimaneutraalsele majandusele ülemineku protsessi ülevaade kooskõlas
riiklike energia- ja kliimakavade ning muude olemasolevate üleminekukavade eesmärkidega
koos ajakavaga selliste tegevuste lõpetamiseks või vähendamiseks nagu söe ja pruunsöe
kaevandamine või kivisöest elektri tootmine
Viide: artikli 7 lõike 2 punkt b

1.2. Eeldatavasti kõige negatiivsemalt mõjutatud territooriumide kindlaksmääramine ja selle
valiku põhjendamine vastava majandusliku ja tööhõivealase mõju hinnanguga, tuginedes
punktis 1.1 esitatud teabele

2. Üleminekuga seotud probleemide hindamine iga kindlaksmääratud territooriumi
puhul
2.1. Kliimaneutraalsele majandusele ülemineku majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse mõju
hindamine
Viide: artikli 7 lõike 2 punkt c

Tekstiväli [12000]

Mõjutatud majandustegevuse ja tööstussektorite kindlakstegemine, eristades:
– hääbuvad sektorid, mis eeldatavasti lõpetavad üleminekuga seotud tegevuse või vähendavad
seda märkimisväärselt, sealhulgas vastav ajakava;
– muutuvad sektorid, mille tegevust, protsesse ja väljundeid eeldatavasti muudetakse.
Mõlema sektori puhul:
– eeldatav töökohtade kaotamine ja ümberõppe vajadus, võttes arvesse kutseoskuste
prognoose;
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– majanduse mitmekesistamise potentsiaal ja arenguvõimalused.

2.2. Arenguvajadused ja -eesmärgid 2030. aastaks, pidades silmas kliimaneutraalsuse
saavutamist
Viide: artikli 7 lõike 2 punkt d

Tekstiväli [6000]

– arenguvajadused üleminekuga seotud probleemide käsitlemiseks;
– eesmärgid ja tulemused lähtuvalt õiglase ülemineku fondi prioriteedi rakendamisest.

2.3. Kooskõla muude riiklike, piirkondlike või territoriaalsete strateegiate või kavadega
Viide: artikli 7 lõike 2 punkt e

Tekstiväli [6000]
– aruka spetsialiseerumise strateegiad;
– määruse (EL) [uus ühissätete määrus] artiklis 23 osutatud territoriaalsed strateegiad;
– muud piirkondlikud või riiklikud arengukavad.

2.4. Kavandatud tegevuste liigid

Tekstiväli [12000]
Viide: artikli 7 lõike 2 punkt g

– kavandatud tegevuste liigid ja nende eeldatav panus kliimamuutustega seotud ülemineku
mõju leevendamisse
Viide: artikli 7 lõike 2 punkt h

Täita ainult juhul, kui toetatakse muudesse ettevõtetesse kui VKEdesse tehtavaid tulusaid
investeeringuid:
– selliste tegevuste ja ettevõtete täielik loetelu ning kõigi nende puhul sellise toetuse
vajalikkuse põhjendus puudujääkide analüüsi abil, mis näitab, et eeldatavasti kaotatavate
töökohtade arv oleks suurem kui ilma selle investeeringuta loodud töökohtade arv
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Viide: artikli 7 lõike 2 punkt i;
Täita üksnes juhul, kui toetatakse investeeringuid, mille eesmärk on saavutada direktiivi
2003/87/EÜ I lisas loetletud tegevusaladest tulenevate kasvuhoonegaaside heitkoguste
vähendamine:
– toetatavate tegevuste täielik loetelu ja põhjendus selle kohta, et need aitavad kaasa
kliimaneutraalsele majandusele üleminekule ja on oluliselt väiksemad asjakohastest
võrdlusalustest, mida kasutatakse saastekvootide tasuta eraldamiseks direktiivi 2003/87/EÜ
alusel, ning kui nende tulemuseks on märkimisväärse arvu töökohtade kaitse

Viide: artikli 7 lõike 2 punkt j
– kavandatud tegevuste koostoime ja vastastikune täiendavus muude tööhõivesse ja
majanduskasvu
investeerimise
eesmärgiga
seotud
programmidega
(toetavad
üleminekuprotsessi) ning muude rahastamisvahenditega (ELi heitkogustega kauplemise
moderniseerimisfond) ning õiglase ülemineku mehhanismi muude sammastega
(sihtotstarbeline kava InvestEU programmi raames ja avaliku sektori laenurahastu koos
Euroopa Investeerimispangaga), et kindlaks tehtud investeerimisvajadusi käsitleda

2.5. Programmipõhised väljund- või tulemusnäitajad

Viide: artikkel 8 lõige 1
Täita ainult juhul, kui on ette nähtud programmipõhised näitajad:
– programmipõhiste väljund- või tulemusnäitajate vajalikkuse põhjendus kavandatud
tegevuste liikide alusel

Tabel 1. Väljundnäitajad
Erieesmärk

Tunnuskood
[5]

Näitaja [255]

Mõõtühik

Vahe-eesmärk
(2024)

Eesmärk (2029)

Tabel 2. Tulemusnäitajad
Erieesmär
k
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Tunnuskoo
d [5]

Näitaja [25
5]

Mõõtühi
k

Lähtetase või
võrdlusväärt
us

5

Vaatlusaast
a

Eesmär
k (2029)

Andmet
e allikas
[200]

Märkuse
d (200)
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3. Juhtimismehhanismid
Viide: artikli 7 lõike 2 punkt f
Tekstiväli [5000]

3.1. Partnerlus

– partnerite kaasamise tingimused õiglase ülemineku territoriaalse kava ettevalmistamisse,
rakendamisse, järelevalvesse ja hindamisse;
– avaliku arutelu tulemused.
3.2. Järelevalve ja hindamine

– kavandatud järelevalve- ja hindamismeetmed, sealhulgas näitajad, millega mõõdetakse
kava suutlikkust saavutada oma eesmärgid
3.3. Koordineerimis- ja järelevalveorgan(id)

Kava rakendamise koordineerimise ja järelevalve eest vastutav(ad) organ(id) ja nende roll

ET

6

ET

III LISA
REGIONAALPOLIITIKA ÜHISED VÄLJUNDNÄITAJAD (RÜV) JA REGIONAALPOLIITIKA ÜHISED TULEMUSNÄITAJAD
(RÜT) ÕIGLASE ÜLEMINEKU FONDI JAOKS2
Väljundid
RÜV 01 – toetatavad ettevõtjad (nende hulgas: mikro-, väikesed,
keskmise suurusega ja suured ettevõtjad)
RÜV 02 – toetust saavad ettevõtjad
RÜV 03 – rahastamisvahenditest toetatavad ettevõtjad
RÜV 04 – mitterahalist toetust saavad ettevõtjad
RÜV 05 – toetust saavad idufirmad

Tulemused
RÜT01 – toetust saavates ettevõtetes loodud töökohad
RÜT 02 – erasektori investeeringud, mis täiendavad riigi toetusi
(sellest: toetused, rahastamisvahendid)
RÜT 03 – toote- või protsessiinnovatsiooni kasutusele võtvad VKEd
RÜT 04 – turundus- või organisatsiooniinnovatsiooni kasutusele
võtvad VKEd
RÜT 05 – ettevõttesisese innovatsiooniga tegelevad VKEd
RÜT 06 – Euroopa Patendiametile esitatud patenditaotlused
RÜT 29 – Hinnanguline kasvuhoonegaaside heide, mis tuleneb
direktiivi 2003/87/EÜ I lisas loetletud tegevusaladest toetust saavates
ettevõtetes

RÜV 10 – teadusasutustega koostööd tegevad ettevõtjad
RÜV 120 – ettevõtjad, kes on saanud toetust direktiivi 2003/87/EÜ I
lisas loetletud tegevusaladest tulenevate kasvuhoonegaaside
heitkoguste vähendamiseks

RÜT 11 – uute avalike digitaalteenuste ja -rakenduste kasutajad
RÜT 12 – ettevõtete poolt välja töötatud uute digitaaltoodete, teenuste ja -rakenduste kasutajad

RÜV 13 – ettevõtjate jaoks väljatöötatud digitaalteenused ja -tooted

RÜV 15 – loodud ettevõtlusalase inkubatsiooni suutlikkus

2
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RÜT 17 – kolm aastat tagasi asutatud ettevõtted, mis endiselt

Esitamise huvides on näitajad rühmitatud selliselt, et neid oleks lihtsam sobitada muudes ühtekuuluvusfonde käsitlevates määrustes kasutatud näitajatega.
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tegutsevad
RÜT 18 – VKEd, kes kasutavad ettevõtlusinkubaatori teenuseid aasta
pärast inkubaatori asutamist

RÜT 97 – toetust saavate õpipoisiõppes osalejate arv VKEdes
RÜT 98 – täiendusõppe läbiv VKEde personal (oskuste liigi järgi:
tehnilised, juhtimis-, ettevõtlusalased, keskkonnahoidlikud jm
oskused)

RÜV 101 – oskuste arendamisse investeerivad VKEd

RÜV 22 – täiendav võimsus taastuvenergia tootmiseks (millest:
elektrienergia, soojusenergia)
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RÜT 31 – taastuvenergia kodutoodang (millest: elektrienergia,
soojusenergia)
RÜT 32 – taastuvenergia: võrguga ühendatud tegevvõimsus

RÜV 34 – täiendav jäätmete ringlussevõtu suutlikkus

RÜT 46 – elanikkond, kes kasutab jäätmete ringlussevõtu kohti ja
väikeste jäätmete korralduse süsteeme
RÜT 47 – ringlussevõetud jäätmed
RÜT 48 – toorainena kasutatavad ringlussevõetud jäätmed
RÜT 49 – taaskasutatavad jäätmed

RÜV 38 – toetust saava taastatud maa pindala
RÜV 39 – paigaldatud õhusaaste seiresüsteemid

RÜT 50 – õhukvaliteedi parandamiseks võetud meetmetest kasu saav
elanikkond
RÜT 52 – taastatud maa, mida kasutatakse rohealade,
sotsiaaleluruumide, majandusliku või kogukondliku tegevuse jaoks
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Osalejate puhul:3,4:
RÜV 200 – töötud, sealhulgas pikaajalised töötud
RÜV 201 – pikaajalised töötud

Osalejate puhul:6

RÜV 202 – tööturult eemalejäänud isikud

RÜV 200 – pärast programmist lahkumist tööd otsima asunud
osalejad

RÜV 203 – töötavad isikud, sealhulgas füüsilisest isikust ettevõtjad

RÜV 201 – pärast programmist lahkumist haridust või koolitust
saama asunud osalejad

RÜV 204 – nooremad kui 30-aastased
RÜV 205 – vanemad kui 54aastased

RÜV 202 – pärast programmist lahkumist kutsekvalifikatsiooni
RÜV 206 – põhihariduse või sellest madalama haridusega (ISCED 0– omandama asunud osalejad
2) isikud
RÜV 203 – pärast programmist lahkumist tööle läinud, sh füüsilisest
RÜV 207 – keskharidusega (ISCED 3) või keskhariduse järgse teise isikust ettevõtjana tegutsema asunud osalejad
taseme haridusega (ISCED 4) isikud
RÜV 208 – kolmanda taseme haridusega (ISCED 5 või 8) isikud
RÜV 209 – osalejate koguarv5

3

Tuleb esitada kõik osalejatega seotud väljund- ja tulemusnäitajad.

4

Kõik isikuandmed liigitatakse sooliselt (naised, mehed, määratlemata sooga). Kui teatavad tulemused ei ole võimalikud, ei ole nende tulemusnäitajate kohta vaja andmeid koguda ega esitada.
Kui andmeid saadakse registritest, ei pea liikmesriigid viima neid kooskõlla ühiselt kokkulepitud määratlustega ja võivad kasutada riiklikke määratlusi.
5
Toetusesaajate koguarv arvutatakse automaatselt nende tööalase staatuse ühiste väljundnäitajate põhjal.
6
Kõik isikuandmed liigitatakse sooliselt. Kui teatavad tulemused ei ole võimalikud, ei ole nende tulemusnäitajate kohta vaja andmeid koguda ega esitada. Kui andmeid saadakse registritest, ei
pea liikmesriigid viima neid kooskõlla ühiselt kokkulepitud määratlustega ja võivad kasutada riiklikke määratlusi.
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