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Tarkistus 67
Martina Michels
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustaminen
(2020/0006(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jotta voidaan suojella kansalaisia, 
joihin ilmastosiirtymä vaikuttaa eniten, 
JTF-rahastosta olisi katettava myös 
vaikutusten kohteeksi joutuneiden 
työntekijöiden uudelleenkoulutus ja uusien 
taitojen hankkiminen. Tavoitteena on 
auttaa heitä sopeutumaan uusiin 
työllisyysmahdollisuuksiin ja tarjota 
työnhakuneuvontaa työnhakijoille ja 
edistää heidän aktiivista integroitumistaan 
työmarkkinoille.

(11) Jotta voidaan suojella kansalaisia, 
joihin ilmastosiirtymä vaikuttaa eniten, 
JTF-rahastosta olisi katettava myös 
vaikutusten kohteeksi joutuneiden 
työntekijöiden ja työnhakijoiden, 
erityisesti naisten, uudelleenkoulutus, 
uusien taitojen hankkiminen, koulutus ja 
neuvonta sekä muut tukipalvelut. 
Tavoitteena on auttaa heitä sopeutumaan 
uusiin työllisyysmahdollisuuksiin sekä 
hankkimaan vihreään talouteen sopivaa 
uutta ammattitaitoa ja tarjota 
työnhakuneuvontaa työnhakijoille ja 
edistää heidän aktiivista integroitumistaan 
työmarkkinoille. Sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden edistämisen olisi 
oltava ohjaavana periaatteena 
myönnettäessä tukea JTF-rahastosta. 
JTF-rahaston olisi katettava myös 
toimenpiteitä, joilla lievennetään 
siirtymän sosiaalisia sivuvaikutuksia, 
kuten asuin- ja energiakustannusten 
nousu pienituloisten ryhmissä.
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Tarkistus 68
Martina Michels
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustaminen
(2020/0006(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jotta parannettaisiin siirtymän 
vaikutuksista kärsivien alueiden talouden 
monipuolistamista, JTF-rahastosta olisi 
annettava tukea pk-yrityksiin tehtäviin 
tuotannollisiin investointeihin. 
Tuotannollisen investoinnin olisi katsottava 
tarkoittavan yritysten kiinteään pääomaan 
tai aineettomaan omaisuuteen tavaroiden ja 
palvelujen tuottamiseksi tehtävää 
investointia, joka siten edistää pääoman 
bruttomuodostusta ja työllisyyttä. Muihin 
yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviä 
tuotannollisia investointeja olisi tuettava 
vain, jos ne ovat tarpeen siirtymästä 
johtuvien työpaikkojen menetysten 
lieventämiseksi luomalla tai suojaamalla 
merkittävä määrä työpaikkoja eivätkä ne 
johda tuotannon siirtämiseen tai ole 
seurausta siitä. Investoinnit olemassa 
oleviin tuotantolaitoksiin, mukaan luettuna 
unionin päästökauppajärjestelmän piiriin 
kuuluviin tuotantolaitoksiin, olisi sallittava, 
jos ne edistävät siirtymistä 
ilmastoneutraaliin talouteen vuoteen 2050 
mennessä ja alittavat merkittävästi 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/87/EY14 mukaiset 
ilmaisjaon laskemiseen käytettävät 
vertailuarvot ja jos niiden tuloksena 
suojellaan merkittävä määrä kunnollisia 
työpaikkoja. Tällaiset investoinnit olisi 
perusteltava asianmukaisesti alueellisessa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevassa 

(12) Jotta parannettaisiin siirtymän 
vaikutuksista kärsivien alueiden talouden 
monipuolistamista ja uudistamista, 
JTF-rahastosta olisi annettava tukea 
pk-yrityksiin, mikroyrityksiin ja yrittäjiin, 
yhteisötalouden yrityksiin ja osuuskuntiin 
tehtäviin kestäviin ja tuotannollisiin 
investointeihin, joilla niitä autetaan 
suuntaamaan liiketoimintaansa uudelleen 
ja luomaan uusia mahdollisuuksia. 
Tuotannollisen investoinnin olisi katsottava 
tarkoittavan yritysten kiinteään pääomaan 
tai aineettomaan omaisuuteen tavaroiden ja 
palvelujen tuottamiseksi tehtävää 
investointia, joka siten edistää pääoman 
bruttomuodostusta, laajentamista ja 
kestävää työllisyyttä. Kestävät investoinnit 
olisi ymmärrettävä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/208813a 
2 artiklan 17 kohdassa tarkoitetuiksi 
investoinneiksi. Tuotannollisia 
investointeja olisi tuettava vain, jos ne ovat 
tarpeen siirtymästä johtuvien työpaikkojen 
menetysten lieventämiseksi luomalla tai 
suojaamalla merkittävä määrä työpaikkoja 
eivätkä ne johda tuotannon siirtämiseen tai 
ole seurausta siitä. Olisi otettava käyttöön 
kestävyysarviointimekanismi sen 
määrittämiseksi, onko investoinneilla 
haitallisia ympäristö-, ilmasto- tai 
sosiaalisia vaikutuksia. Investoinnit 
olemassa oleviin tuotantolaitoksiin, 
mukaan luettuna unionin 
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suunnitelmassa. Sisämarkkinoiden ja 
koheesiopolitiikan yhtenäisyyden 
suojaamiseksi yrityksiä hyödyttävien 
toimenpiteiden olisi oltava 
SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklaan 
sisältyvien unionin valtiontukisääntöjen 
mukaisia ja erityisesti tuki muihin 
yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviin 
tuotannollisiin investointeihin olisi 
rajattava yrityksiin, jotka sijaitsevat 
SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan 
a ja c alakohdassa tarkoitetuilla 
tukialueilla.

päästökauppajärjestelmän piiriin kuuluviin 
tuotantolaitoksiin, olisi sallittava, jos ne 
edistävät siirtymistä ilmastoneutraaliin 
talouteen vuoteen 2050 mennessä ja 
alittavat merkittävästi Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/87/EY14 mukaiset ilmaisjaon 
laskemiseen käytettävät vertailuarvot ja jos 
niiden tuloksena suojellaan merkittävä 
määrä kunnollisia työpaikkoja. Tällaiset 
investoinnit olisi perusteltava 
asianmukaisesti alueellisessa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevassa 
suunnitelmassa, ja niiden olisi oltava 
kestäviä ja ”saastuttaja maksaa”- ja 
”energiatehokkuus etusijalle” 
-periaatteiden mukaisia. JTF-rahastosta 
olisi pyrittävä tukemaan ainoastaan 
sellaisia ilmastosiirtymään liittyviä 
investointeja, jotka ovat kannattavia 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä ja 
tuottavat lisäarvoa kyseiselle alueelle. 
Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
jatkuvasti seurattava JTF-rahastosta 
peräisin olevien investointien 
elinkelpoisuutta.

_________________ _________________
14 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2003/87/EY, annettu 13 päivänä 
lokakuuta 2003, kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksien kaupan järjestelmän 
toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston 
direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 
(EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32).

14 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2003/87/EY, annettu 13 päivänä 
lokakuuta 2003, kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksien kaupan järjestelmän 
toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston 
direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 
(EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32).
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