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11.9.2020 A9-0135/96

Tarkistus 96
Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk, Joanna Kopcińska, Valdemar Tomaševski, Jadwiga 
Wiśniewska, Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław 
Krasnodębski, Veronika Vrecionová, Beata Szydło, Zbigniew Kuźmiuk, Anna Zalewska
ECR-ryhmän puolesta

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) JTF-rahaston koon olisi vastattava 
oikeudenmukaisen ilmasto- ja 
ympäristösiirtymän tarpeita. Kaikille 
jäsenvaltioille olisi myönnettävä 
rahoitusta siirtymän tukemiseksi 
keskittyen erityisesti hiilikaivosalueisiin, 
joilla hiiltä louhitaan edelleen, ja myös 
alueisiin, joilla toteutetaan merkittäviä 
rakenneuudistuksia hiilikaivostoiminnan 
asteittaisen lopettamisen jälkeen.

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/97

Tarkistus 97
Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk, Joanna Kopcińska, Valdemar Tomaševski, Jadwiga 
Wiśniewska, Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław 
Krasnodębski, Veronika Vrecionová, Beata Szydło, Zbigniew Kuźmiuk, Anna Zalewska
ECR-ryhmän puolesta

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Tässä asetuksessa yksilöidään 
investointityypit, joiden menoja voidaan 
tukea JTF-rahastosta. Kaikessa tuetussa 
toiminnassa olisi noudatettava 
täysimääräisesti unionin ilmasto- ja 
ympäristöprioriteetteja. Investointien 
luetteloon olisi sisällytettävä ne, joilla 
tuetaan paikallista taloutta ja jotka ovat 
kestäviä pitkällä aikavälillä, ottaen 
huomioon kaikki vihreän kehityksen 
ohjelman tavoitteet. Rahoitetuilla 
hankkeilla olisi edistettävä siirtymistä 
ilmastoneutraaliin ja kiertotalouteen. 
Taantuvilla aloilla, kuten kivi- ja 
ruskohiileen, turpeeseen tai öljyliuskeeseen 
tai näiden kiinteiden fossiilisten 
polttoaineiden louhintaan perustuvassa 
energian tuotannossa, tuki olisi liitettävä 
toiminnan asteittaiseen lopettamiseen ja 
vastaavaan työllisyystason alenemiseen. 
Muuttuvilla toiminta-aloilla, joilla 
kasvihuonekaasupäästöt ovat suuret, tuella 
olisi edistettävä uutta toimintaa ottamalla 
käyttöön uutta teknologiaa tai uusia 
prosesseja tai tuotteita, jotka johtavat 
päästöjen merkittävään pienenemiseen, 
vuotta 2030 koskevien EU:n 
ilmastotavoitteiden ja vuotta 2050 
koskevan EU:n ilmastoneutraaliuden 
tavoitteen13 mukaisesti siten, että kuitenkin 
säilytetään työllisyys ja parannetaan sitä ja 

(10) Tässä asetuksessa yksilöidään 
investointityypit, joiden menoja voidaan 
tukea JTF-rahastosta. Kaikessa tuetussa 
toiminnassa olisi noudatettava 
täysimääräisesti unionin ilmastoon ja 
ympäristöön liittyviä sekä 
yhteiskunnallisia sitoumuksia ja 
prioriteetteja. Investointien luetteloon olisi 
sisällytettävä ne, joilla tuetaan ihmisiä, 
yhteisöjä ja paikallista taloutta ja jotka 
ovat kestäviä pitkällä aikavälillä, ottaen 
huomioon kaikki Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman ja Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin tavoitteet. 
Rahoitetuilla hankkeilla olisi edistettävä 
vaiheittaista ja täydellistä siirtymistä 
kestävään, ilmastoneutraaliin ja 
saasteettomaan talouteen ja 
kiertotalouteen. Investointien 
siirtymävaiheen energialähteisiin, kuten 
maakaasuun, olisi oltava tukikelpoisia, 
jos kyseiset investoinnit johtavat 
merkittävään kasvihuonekaasupäästöjen 
pienenemiseen ja mahdollistavat 
uusiutuvan kaasun käytön kestävänä 
vaihtoehtona. Lisäksi niiden olisi oltava 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2020/85212 a mukaisia, 
paitsi jos jäsenvaltio perustelee 
alueellisessa oikeudenmukaista siirtymää 
koskevassa suunnitelmassa tarpeen tukea 
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vältetään ympäristön pilaantuminen. 
Erityishuomiota olisi kiinnitettävä myös 
toimiin, joilla vahvistetaan innovointia ja 
tutkimusta edistyneen ja kestävän 
teknologian alalla samoin kuin 
digitalisaation ja liitettävyyden alalla, 
edellyttäen että tällaisilla toimenpiteillä 
edistetään siirtymistä ilmastoneutraaliin ja 
kiertotalouteen ja lievennetään siitä 
aiheutuvia kielteisiä sivuvaikutuksia.

niitä ja niiden johdonmukaisuuden 
unionin ilmastoneutraaliutta koskevan 
tavoitteen kanssa. Taantuvilla aloilla, 
kuten kivi- ja ruskohiileen, turpeeseen tai 
öljyliuskeeseen tai näiden kiinteiden 
fossiilisten polttoaineiden louhintaan 
perustuvassa energian tuotannossa, tuki 
olisi liitettävä toiminnan asteittaiseen 
lopettamiseen ja vastaavaan työllisyystason 
alenemiseen. Muuttuvilla toiminta-aloilla, 
joilla kasvihuonekaasupäästöt ovat suuret, 
tuella olisi edistettävä uutta toimintaa 
ottamalla käyttöön uutta teknologiaa tai 
uusia prosesseja tai tuotteita, jotka johtavat 
päästöjen merkittävään pienenemiseen, 
vuotta 2030 koskevien EU:n 
ilmastotavoitteiden ja vuotta 2050 
koskevan EU:n ilmastoneutraaliuden 
tavoitteen13 mukaisesti siten, että kuitenkin 
säilytetään korkeaa osaamistasoa vaativat 
työpaikat ja parannetaan niitä ja vältetään 
ympäristön pilaantuminen. Erityishuomiota 
olisi kiinnitettävä myös toimiin, joilla 
vahvistetaan innovointia ja tutkimusta 
edistyneen ja kestävän teknologian alalla 
samoin kuin digitalisaation, liitettävyyden 
ja älykkään ja kestävän liikkuvuuden 
alalla, edellyttäen, että tällaisilla 
toimenpiteillä edistetään siirtymistä 
ilmastoneutraaliin ja kiertotalouteen ja 
lievennetään siitä aiheutuvia kielteisiä 
sivuvaikutuksia kunkin jäsenvaltion 
taloudelliset, yhteiskunnalliset ja 
energiaan liittyvät erityispiirteet 
huomioon ottaen. Kulttuurin, 
koulutuksen ja yhteisöllisyyden 
rakentamisen merkitys 
siirtymäprosessissa olisi myös otettava 
huomioon tukemalla kaivostoiminnan 
perintöön liittyviä toimia.

_________________ _________________
12 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2020/852, annettu 18 päivänä 
kesäkuuta 2020, kestävää sijoittamista 
helpottavasta kehyksestä ja asetuksen 
(EU) 2019/2088 muuttamisesta (EUVL L 
198, 22.6.2020, s. 13).
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13 Ks. komission tiedonanto Euroopan 
parlamentille, Eurooppa-neuvostolle, 
neuvostolle, Euroopan keskuspankille, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, 
alueiden komitealle ja Euroopan 
investointipankille Puhdas maapallo 
kaikille – Eurooppalainen visio 
kukoistavasta, nykyaikaisesta, 
kilpailukykyisestä ja ilmastoneutraalista 
taloudesta (COM(2018)773 final).

13 Ks. komission tiedonanto Euroopan 
parlamentille, Eurooppa-neuvostolle, 
neuvostolle, Euroopan keskuspankille, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, 
alueiden komitealle ja Euroopan 
investointipankille Puhdas maapallo 
kaikille – Eurooppalainen visio 
kukoistavasta, nykyaikaisesta, 
kilpailukykyisestä ja ilmastoneutraalista 
taloudesta (COM(2018)773 final).

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/98

Tarkistus 98
Alexandr Vondra, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Carlo Fidanza, Sergio 
Berlato, Veronika Vrecionová
ECR-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 työpaikkoja. 
Tällaiset investoinnit olisi perusteltava 
asianmukaisesti alueellisessa 

(12) Jotta parannettaisiin siirtymän 
vaikutuksista kärsivien alueiden talouden 
monipuolistamista, JTF-rahastosta olisi 
annettava tukea tuotannollisiin 
investointeihin ja keskityttävä erityisesti 
pk-yrityksiin tehtäviin 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, 
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 työpaikkoja. Tällaiset investoinnit 
olisi perusteltava asianmukaisesti 
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oikeudenmukaista siirtymää koskevassa 
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.

alueellisessa oikeudenmukaista siirtymää 
koskevassa suunnitelmassa. 
Sisämarkkinoiden ja koheesiopolitiikan 
yhtenäisyyden suojaamiseksi yrityksiä 
hyödyttävien toimenpiteiden olisi oltava 
SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklaan 
sisältyvien unionin valtiontukisääntöjen 
mukaisia.

_________________ _________________
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).

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/99

Tarkistus 99
Alexandr Vondra, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Carlo Fidanza, Sergio 
Berlato, Veronika Vrecionová
ECR-ryhmän puolesta

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

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) pk-yrityksiin, mukaan luettuna 
startup-yritykset, tehtävät tuotannolliset 
investoinnit, jotka johtavat talouden 
monipuolistamiseen ja uudistamiseen;

a) yrityksiin, erityisesti 
mikroyrityksiin, pk-yrityksiin ja startup-
yrityksiin tehtävät tuotannolliset ja 
kestävät investoinnit, jotka johtavat 
työpaikkojen luomiseen, 
nykyaikaistamiseen, talouden 
monipuolistamiseen ja uudistamiseen;

Or. en


