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Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus.

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli. 
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen 
siirtymän rahaston perustamisesta
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2020)0022) ja muutetun ehdotuksen (COM(2020)0460),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
2 kohdan sekä 175 artiklan kolmannen kohdan ja 322 artiklan 1 kohdan a alakohdan, 
joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C9-
0007/2020),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
3 kohdan,

– on kuullut tilintarkastustuomioistuinta,

– on kuullut Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa,

– on kuullut alueiden komiteaa,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

– ottaa huomioon budjettivaliokunnan, talous- ja raha-asioiden valiokunnan, työllisyyden 
ja sosiaaliasioiden valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, liikenne- ja 
matkailuvaliokunnan ja maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan 
lausunnot,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A9-0135/2020),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Unionin koheesiopolitiikkaa 
koskevalla sääntelykehyksellä vuosiksi 
2021–2027 seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen puitteissa edistetään 
unionin sitoumuksia panna täytäntöön 
Pariisin ilmastosopimus ja Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteet keskittämällä unionin rahoitus 
vihreisiin tavoitteisiin. Tällä asetuksella 
pannaan täytäntöön yksi prioriteeteista, 
joka esitetään Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmaa koskevassa tiedonannossa11, 
jäljempänä ’Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelma’, ja se muodostaa osan Kestävä 
Eurooppa -investointiohjelmaa12, josta 
myönnetään oikeudenmukaisen siirtymän 
mekanismin nojalla koheesiopolitiikan 
puitteissa rahoitusta, jolla on tarkoitus 
käsitellä niitä taloudellisia ja 
yhteiskunnallisia kustannuksia, joita 
aiheutuu ilmastoneutraaliin ja 
kiertotalouteen siirtymisestä, kun 
mahdolliset kasvihuonekaasupäästöt 
kompensoidaan vastaavalla hiilen 
sitomisella.

(1) Unionin koheesiopolitiikkaa 
koskevalla sääntelykehyksellä vuosiksi 
2021–2027 seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen puitteissa edistetään 
unionin sitoumuksia panna täytäntöön 
Pariisin ilmastosopimus, jolla pyritään 
rajaamaan maapallon keskilämpötilan 
nousu alle 1,5 celsiusasteeseen, 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteet ja Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilari 
keskittämällä unionin rahoitus vihreisiin 
tavoitteisiin. Tällä asetuksella pannaan 
täytäntöön yksi prioriteeteista, joka 
esitetään Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmaa koskevassa tiedonannossa, 
jäljempänä ’Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelma’11, ja se muodostaa osan Kestävä 
Eurooppa -investointiohjelmaa12, josta 
myönnetään oikeudenmukaisen siirtymän 
mekanismin nojalla koheesiopolitiikan 
puitteissa rahoitusta, jolla on tarkoitus 
käsitellä niitä taloudellisia, 
yhteiskunnallisia ja ympäristöön liittyviä 
kustannuksia, joita aiheutuu 
ilmastoneutraaliin ja kiertotalouteen 
siirtymisestä, kun mahdolliset 
kasvihuonekaasupäästöt kompensoidaan 
vastaavalla hiilen sitomisella covid-19-
pandemian vaikutukset huomioon ottaen.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(2) Siirtyminen ilmastoneutraaliin ja 
kiertotalouteen on yksi unionin 
tärkeimmistä poliittisista tavoitteista. 
Eurooppa-neuvosto vahvisti 12 päivänä 
joulukuuta 2019 tavoitteen 
ilmastoneutraalista unionista vuoteen 2050 
mennessä Pariisin ilmastosopimuksen 
tavoitteiden mukaisesti. 
Ilmastonmuutoksen ja ympäristön 
pilaantumisen torjuminen hyödyttää 
kaikkia pitkällä aikavälillä ja tarjoaa 
mahdollisuuksia ja haasteita kaikille 
keskipitkällä aikavälillä, mutta kaikki 
alueet ja jäsenvaltiot eivät aloita siirtymää 
samasta vaiheesta eikä niillä ole samoja 
toimintavalmiuksia. Jotkin ovat 
edistyneempiä kuin toiset, ja siirtymällä on 
laajoja yhteiskunnallisia ja taloudellisia 
vaikutuksia niillä alueilla, joilla 
nojaudutaan voimakkaasti fossiilisiin 
polttoaineisiin – etenkin kivi- ja 
ruskohiileen, turpeeseen ja öljyliuskeeseen 
– tai kasvihuonekaasuvaltaiseen 
teollisuuteen. Tällaisissa tilanteissa riskinä 
on eritahtinen siirtymä unionissa 
ilmastotoimien alalla mutta myös kasvavat 
erot alueiden välillä, mikä on haitallista 
yhteiskunnallisen, taloudellisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitteiden 
kannalta.

(2) Siirtyminen ilmastoneutraaliin ja 
kiertotalouteen on yksi unionin 
tärkeimmistä poliittisista tavoitteista. 
Eurooppa-neuvosto vahvisti 12 päivänä 
joulukuuta 2019 tavoitteen 
ilmastoneutraalista unionista vuoteen 2050 
mennessä Pariisin ilmastosopimuksen 
tavoitteiden mukaisesti. 
Ilmastonmuutoksen ja ympäristön 
pilaantumisen torjuminen hyödyttää 
kaikkia pitkällä aikavälillä ja tarjoaa 
mahdollisuuksia ja haasteita kaikille 
keskipitkällä aikavälillä, mutta kaikki 
alueet ja jäsenvaltiot eivät aloita siirtymää 
samasta vaiheesta eikä niillä ole samoja 
toimintavalmiuksia. Jotkin ovat 
edistyneempiä kuin toiset, ja siirtymällä on 
laajoja yhteiskunnallisia, taloudellisia ja 
ympäristöön liittyviä vaikutuksia niillä 
alueilla, joilla nojaudutaan voimakkaasti 
fossiilisiin polttoaineisiin – etenkin kivi- ja 
ruskohiileen, turpeen käyttöön 
energiantuotannossa ja öljyliuskeeseen – 
tai kasvihuonekaasuvaltaiseen 
teollisuuteen. Tällaisissa tilanteissa riskinä 
on eritahtinen siirtymä unionissa 
ilmastotoimien alalla mutta myös kasvavat 
erot alueiden ja erityisesti syrjäisimpien 
alueiden, syrjäisten alueiden, 
saarialueiden ja maantieteellisesti 
epäsuotuisien alueiden sekä 
väestökadosta kärsivien alueiden välillä, 
mikä on haitallista yhteiskunnallisen, 
taloudellisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden tavoitteiden kannalta.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale:
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Komission teksti Tarkistus

(3) Jotta siirtymä onnistuisi, sen on 
oltava oikeudenmukainen ja 
yhteiskunnallisesti hyväksyttävä kaikkien 
kannalta. Sen vuoksi sekä unionin että 
jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
siirtymän taloudelliset ja yhteiskunnalliset 
vaikutukset alusta lähtien ja otettava 
käyttöön kaikki mahdolliset välineet 
haitallisten vaikutusten lieventämiseksi. 
Unionin talousarviolla on tässä merkittävä 
tehtävä.

(3) Jotta siirtymä onnistuisi, sen on 
oltava oikeudenmukainen, osallistava ja 
yhteiskunnallisesti hyväksyttävä kaikkien 
kannalta. Sen vuoksi unionin, 
jäsenvaltioiden ja niiden alueiden on 
otettava huomioon siirtymän taloudelliset, 
yhteiskunnalliset ja ympäristöön liittyvät 
vaikutukset alusta lähtien ja otettava 
käyttöön kaikki mahdolliset välineet 
haitallisten vaikutusten lieventämiseksi. 
Unionin talousarviolla on tässä merkittävä 
tehtävä sen varmistamisessa, että ketään 
ei jätetä jälkeen.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Kuten Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmassa ja Kestävä Eurooppa -
investointiohjelmassa esitetään, 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismilla 
olisi täydennettävä muita toimia, joita 
toteutetaan seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen nojalla vuosina 2021–
2027. Sen avulla olisi käsiteltävä 
yhteiskunnallisia ja taloudellisia 
vaikutuksia, joita aiheutuu unionin 
siirtymisestä ilmastoneutraaliuteen, 
yhdistämällä alueellisella tasolla unionin 
talousarvion menot ilmastotavoitteisiin ja 
sosiaalisiin tavoitteisiin.

(4) Kuten Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmassa ja Kestävä Eurooppa -
investointiohjelmassa esitetään, 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismilla 
olisi täydennettävä muita toimia, joita 
toteutetaan seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen nojalla vuosina 2021–
2027. Sen avulla olisi käsiteltävä 
yhteiskunnallisia, taloudellisia ja 
ympäristöön liittyviä vaikutuksia, joita 
aiheutuu erityisesti prosessin 
vaikutuspiiriin kuuluville työntekijöille 
unionin siirtymisestä ilmastoneutraaliuteen 
vuoteen 2050 mennessä, yhdistämällä 
alueellisella tasolla unionin talousarvion 
menot ilmastotavoitteisiin ja sosiaalisiin 
tavoitteisiin edistäen kestävää taloutta, 
vihreitä työpaikkoja ja kansanterveyttä.

Tarkistus 5
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Asetuksella perustetaan 
oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, 
jäljempänä ’JTF-rahasto’, joka on yksi 
koheesiopolitiikan puitteissa toteutetun 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin 
pilareista. JTF-rahaston tavoitteena on 
lieventää ilmastosiirtymän haitallisia 
vaikutuksia tukemalla alueita ja 
työntekijöitä, joihin siirtymä vaikuttaa 
eniten. JTF-rahaston erityistavoitteen 
mukaisesti JTF-rahastosta tuetuilla toimilla 
olisi helpotettava suoraan siirtymän 
vaikutusta rahoittamalla paikallisen 
talouden monipuolistamista ja 
nykyaikaistamista ja lieventämällä 
kielteisiä vaikutuksia työllisyyteen. Tämä 
tuodaan esiin JTF-rahaston 
erityistavoitteessa, joka on vahvistettu 
samalla tasolla ja lueteltu yhdessä 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 4 artiklassa esitettyjen 
poliittisten tavoitteiden kanssa.

(5) Asetuksella perustetaan 
oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, 
jäljempänä ’JTF-rahasto’, joka on yksi 
koheesiopolitiikan puitteissa toteutetun 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin 
pilareista. JTF-rahaston tavoitteena on 
lieventää ja kompensoida ilmastosiirtymän 
haitallisia vaikutuksia tukemalla alueita ja 
työntekijöitä, joihin siirtymä vaikuttaa 
eniten, ja edistää tasapainoista 
sosioekonomista siirtymää, jolla torjutaan 
sosiaalista epävarmuutta ja epävakaata 
liiketoimintaympäristöä. JTF-rahaston 
erityistavoitteen mukaisesti JTF-rahastosta 
tuetuilla toimilla olisi helpotettava suoraan 
siirtymän vaikutusta rahoittamalla 
paikallisen talouden monipuolistamista ja 
nykyaikaistamista elvyttämällä 
luonnonvaroja ja lieventämällä kielteisiä 
vaikutuksia työllisyyteen ja elintasoon. 
Tämä tuodaan esiin JTF-rahaston 
erityistavoitteessa, joka on vahvistettu 
samalla tasolla ja lueteltu yhdessä 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 4 artiklassa esitettyjen 
poliittisten tavoitteiden kanssa.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Kun otetaan huomioon 
ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys 
Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa 
koskevien unionin sitoumusten, 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden sekä Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmassa esitettyjen 
unionin entistä kunnianhimoisempien 

(6) Kun otetaan huomioon 
ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys 
Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa 
koskevien unionin sitoumusten, 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden sekä Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmassa esitettyjen 
unionin entistä kunnianhimoisempien 
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tavoitteiden mukaisesti, JTF-rahastolla 
olisi oltava keskeinen tehtävä 
ilmastotoimien valtavirtaistamisen 
edistämisessä. Varat JTF:n omista 
määrärahoista ovat täydentäviä ja tulevat 
niiden investointien lisäksi, jotka tarvitaan, 
jotta saavutetaan yleinen 25 prosentin 
tavoitetaso unionin talousarviomenoista 
ilmastotavoitteiden edistämiseksi. 
EAKR:sta ja ESR+:sta siirrettävillä 
varoilla edistetään tämän tavoitteen 
täysimääräistä saavuttamista.

tavoitteiden mukaisesti, JTF-rahastolla 
olisi oltava keskeinen tehtävä ilmasto- ja 
ympäristötoimien valtavirtaistamisen 
edistämisessä. Varat JTF:n omista 
määrärahoista ovat täydentäviä ja tulevat 
niiden investointien lisäksi, jotka tarvitaan, 
jotta saavutetaan yleinen 30 prosentin 
tavoitetaso unionin talousarviomenoista 
ilmastotavoitteiden edistämiseksi. 
EAKR:sta ja ESR+:sta vapaaehtoisesti 
siirrettävillä varoilla voitaisiin edistää 
tämän tavoitteen täysimääräistä 
saavuttamista.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) JTF-varoilla olisi täydennettävä 
koheesiopolitiikan puitteissa käytettävissä 
olevia varoja.

(7) JTF-varoilla olisi täydennettävä 
koheesiopolitiikan puitteissa käytettävissä 
olevia varoja. JTF-rahaston perustaminen 
ei saisi johtaa muiden koheesiorahastojen 
leikkauksiin tai niistä tehtäviin pakollisiin 
siirtoihin.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Siirtyminen ilmastoneutraaliin 
talouteen on haaste kaikille jäsenvaltioille. 
Se on erityisen vaativaa niille 
jäsenvaltioille, joissa nojaudutaan 
voimakkaasti fossiilisiin polttoaineisiin tai 
kasvihuonekaasuvaltaiseen teolliseen 
toimintaan, jotka on poistettava vaiheittain 
käytöstä tai joita on mukautettava 
ilmastoneutraaliuteen siirtymisen vuoksi, ja 
joilla ei ole varoja tähän. JTF-rahaston olisi 

(8) Siirtyminen ilmastoneutraaliin 
talouteen on haaste kaikille jäsenvaltioille. 
Se on erityisen vaativaa niille 
jäsenvaltioille, joissa nojaudutaan tai on 
viime aikoihin asti nojauduttu 
voimakkaasti fossiilisiin polttoaineisiin tai 
kasvihuonekaasuvaltaiseen teolliseen 
toimintaan, jotka on poistettava vaiheittain 
käytöstä tai joita on mukautettava 
ilmastoneutraaliuteen siirtymisen vuoksi, ja 
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näin ollen katettava kaikki jäsenvaltiot, 
mutta rahoituksen jakamisessa olisi 
otettava huomioon jäsenvaltioiden 
valmiudet rahoittaa investointeja, jotka 
tarvitaan ilmastoneutraaliuteen 
siirtymisestä selviytymiseksi.

joilla ei ole varoja tähän. JTF-rahaston olisi 
näin ollen katettava kaikki jäsenvaltiot, 
mutta rahoituksen jakamisessa olisi 
keskityttävä alueisiin, joihin siirtyminen 
vaikuttaa eniten, ja otettava huomioon 
jäsenvaltioiden valmiudet rahoittaa 
investointeja, jotka tarvitaan 
ilmastoneutraaliuteen siirtymisestä 
selviytymiseksi, siten, että otetaan 
erityisesti huomioon vähiten kehittyneet 
alueet, syrjäisimmät alueet, 
vuoristoalueet, saaret, harvaan asutut 
alueet, maaseutualueet, syrjäiset alueet 
sekä maantieteellisesti epäsuotuisat 
alueet, joiden vähäinen väestömäärä 
vaikeuttaa energiasiirtymää kohti 
ilmastoneutraaliutta, sekä kunkin 
jäsenvaltion lähtötilanne.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Asianmukaisen rahoituskehyksen 
laatimiseksi JTF-rahastoa varten komissio 
vahvistaa Investoinnit työpaikkoihin ja 
kasvuun -tavoitteeseen käytettävissä 
olevien määrärahojen vuosijakauman 
jäsenvaltioittain objektiivisten kriteerien 
perusteella.

(9) Asianmukaisen rahoituskehyksen 
laatimiseksi JTF-rahastoa varten komissio 
vahvistaa Investoinnit työpaikkoihin ja 
kasvuun -tavoitteeseen käytettävissä 
olevien määrärahojen vuosijakauman 
jäsenvaltioittain objektiivisten kriteerien 
perusteella. Jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että kunnat ja kaupungit 
voivat saada suoraan JTF-varoja, jotka 
asetetaan niiden saataville niiden 
objektiivisten tarpeiden mukaisesti.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
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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 
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.

(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. 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 osaamiseen perustuva 
työllisyys ja parannetaan sitä 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 
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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.

__________________ __________________
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).

Tarkistus 11

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 ja koulutus. 
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 
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oltava ohjaavana periaatteena tuen 
myöntämisessä JTF-rahastosta.

Tarkistus 12

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 
oikeudenmukaista siirtymää koskevassa 
suunnitelmassa. Sisämarkkinoiden ja 
koheesiopolitiikan yhtenäisyyden 
suojaamiseksi yrityksiä hyödyttävien 
toimenpiteiden olisi oltava SEUT-

(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/EY mukaiset 
ilmaisjaon laskemiseen käytettävät 
vertailuarvot ja jos niiden tuloksena 
luodaan ja säilytetään merkittävä määrä 
työpaikkoja. Tällaiset investoinnit olisi 
perusteltava asianmukaisesti alueellisessa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevassa 
suunnitelmassa, ja niiden olisi oltava 
kestäviä ja noudatettava soveltuvin osin 
periaatteita ”saastuttaja maksaa” ja 
”energiatehokkuus etusijalle”. 
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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.

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).

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) JTF-rahastosta muihin yrityksiin 
kuin pk-yrityksiin tehtäviin tuotannollisiin 
investointeihin annettava tuki olisi 
rajattava asetuksen .../... [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 102 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuihin vähemmän 
kehittyneisiin alueisiin ja 
siirtymäalueisiin.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jotta voitaisiin tarjota joustavuutta 
JTF-varojen kohdentamiseen Investoinnit 
työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen 

(13) Jotta voitaisiin tarjota joustavuutta 
JTF-varojen kohdentamiseen Investoinnit 
työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen 
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puitteissa, pitäisi olla mahdollista laatia 
itsenäinen JTF-ohjelma tai kohdentaa JTF-
varat yhteen tai useampaan toimintalinjaan 
ohjelmassa, jota tuetaan Euroopan 
aluekehitysrahastosta (EAKR), Euroopan 
sosiaalirahasto plussasta (ESR+) tai 
koheesiorahastosta. Asetuksen (EU) [uusi 
yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 21 a 
artiklan mukaisesti JTF-varoja olisi 
vahvistettava täydentävällä rahoituksella 
EAKR:sta ja ESR+:sta. EAKR:sta ja 
ESR+:sta siirrettävien määrien olisi oltava 
johdonmukaisia alueellisissa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevissa 
suunnitelmissa vahvistettujen toimien 
tyypin kanssa.

puitteissa, pitäisi olla mahdollista laatia 
itsenäinen JTF-ohjelma tai kohdentaa JTF-
varat yhteen tai useampaan toimintalinjaan 
ohjelmassa, jota tuetaan Euroopan 
aluekehitysrahastosta (EAKR), Euroopan 
sosiaalirahasto plussasta (ESR+) tai 
koheesiorahastosta. Asetuksen (EU) [uusi 
yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
21 a artiklan mukaisesti JTF-varoja 
voitaisiin vahvistaa vapaaehtoisesti 
täydentävällä rahoituksella EAKR:sta ja 
ESR+:sta. EAKR:sta ja ESR+:sta 
siirrettävien määrien olisi oltava 
johdonmukaisia alueellisissa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevissa 
suunnitelmissa vahvistettujen toimien 
tyypin kanssa.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) JTF-tuen edellytyksenä olisi oltava 
siirtymäprosessin tosiasiallinen 
toteuttaminen tietyllä alueella, jotta 
saavutetaan ilmastoneutraali talous. 
Jäsenvaltioiden olisi laadittava yhteistyössä 
asiaan liittyvien sidosryhmien kanssa ja 
komission tuella alueelliset 
oikeudenmukaista siirtymää koskevat 
suunnitelmat, joissa esitetään 
siirtymäprosessi yksityiskohtaisesti ja jotka 
ovat johdonmukaisia kansallisten energia- 
ja ilmastosuunnitelmien kanssa. Komissio 
perustaa siirtymävaiheessa olevien 
kivihiilialueiden foorumiin pohjautuvan 
oikeudenmukaista siirtymää käsittelevän 
foorumin, joka mahdollistaa kahden- ja 
monenvälisen kokemusten vaihdon 
hankitusta tietämyksestä ja hyvistä 
käytännöistä kaikilla toiminta-aloilla, 
joihin vaikutukset kohdistuvat.

(14) JTF-tuen edellytyksenä olisi oltava 
siirtymäprosessin tosiasiallinen ja 
mitattavissa oleva toteuttaminen tietyllä 
alueella, jotta saavutetaan ilmastoneutraali 
talous. Jäsenvaltioiden olisi laadittava 
sosiaalisessa vuoropuhelussa ja 
yhteistyössä asiaan liittyvien sidosryhmien 
kanssa asetuksen (EU) .../... [uusi yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 6 artiklassa 
vahvistetun kumppanuusperiaatteen 
mukaisesti ja komission tuella alueelliset 
oikeudenmukaista siirtymää koskevat 
suunnitelmat, joissa esitetään 
siirtymäprosessi yksityiskohtaisesti ja jotka 
ovat johdonmukaisia kansallisten energia- 
ja ilmastosuunnitelmien kanssa ja menevät 
mahdollisesti niitä pitemmälle. Komissio 
perustaa siirtymävaiheessa olevien 
kivihiilialueiden foorumiin pohjautuvan 
oikeudenmukaista siirtymää käsittelevän 
foorumin, joka mahdollistaa kahden- ja 
monenvälisen kokemusten vaihdon 
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hankitusta tietämyksestä ja hyvistä 
käytännöistä kaikilla toiminta-aloilla, 
joihin vaikutukset kohdistuvat.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Alueellisissa oikeudenmukaista 
siirtymää koskevissa suunnitelmissa olisi 
yksilöitävä alueet, joihin vaikutukset 
kohdistuvat kielteisimmin ja joihin JTF-
tuki olisi keskitettävä, ja kuvattava 
toteutettavat toimet ilmastoneutraalin 
talouden saavuttamiseksi etenkin siltä osin 
kuin kyseessä on fossiilisten polttoaineiden 
tuotantoon liittyvien laitosten tai muun 
kasvihuonekaasuvaltaisen toiminnan 
muuntaminen tai lopettaminen. Nämä 
alueet olisi määriteltävä tarkasti, ja niiden 
olisi vastattava NUTS-tason 3 alueita tai 
oltava osa niitä. Suunnitelmissa olisi 
esitettävä yksityiskohtaisesti näiden 
alueiden haasteet ja tarpeet ja yksilöitävä 
tarvittavien toimien tyyppi siten, että 
varmistetaan sellaisten ilmastonmuutosta 
kestävien taloudellisten toimien 
johdonmukainen kehittäminen, jotka ovat 
myös ilmastoneutraaliuteen siirtymisen ja 
vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden 
mukaisia. Vain siirtymäsuunnitelmien 
mukaisesti tehdyt investoinnit voivat saada 
taloudellista tukea JTF-rahastosta. 
Alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien olisi oltava osa 
komissio hyväksymiä ohjelmia (jotka 
saavat tapauksen mukaan tukea EAKR:sta, 
ESR+:sta, koheesiorahastosta tai JTF-
rahastosta).

(15) Alueellisissa oikeudenmukaista 
siirtymää koskevissa suunnitelmissa olisi 
yksilöitävä alueet, joihin vaikutukset 
kohdistuvat kielteisimmin ja joihin JTF-
tuki olisi keskitettävä, ja kuvattava 
toteutettavat toimet vuotta 2030 koskevien 
unionin ilmastotavoitteiden 
saavuttamiseksi sekä ilmastoneutraalin 
talouden saavuttamiseksi vuoteen 2050 
mennessä etenkin siltä osin kuin kyseessä 
on fossiilisten polttoaineiden tuotantoon 
liittyvien laitosten tai muun 
kasvihuonekaasuvaltaisen toiminnan 
muuntaminen tai lopettaminen, siten, että 
säilytetään työllistymismahdollisuudet ja 
laajennetaan niitä alueilla, joihin siirtymä 
vaikuttaa eniten, jotta voidaan välttää 
sosiaalinen syrjäytyminen. 
Työttömyysasteen ja väestökadon kaltaiset 
vaikeuttavat tekijät olisi otettava 
huomioon. Nämä alueet olisi määriteltävä 
tarkasti, ja niiden olisi vastattava NUTS-
tason 3 alueita tai oltava osa niitä. 
Suunnitelmissa olisi esitettävä 
yksityiskohtaisesti näiden alueiden 
haasteet, tarpeet ja mahdollisuudet ja 
yksilöitävä tarvittavien toimien tyyppi 
siten, että varmistetaan sellaisten 
ilmastonmuutosta kestävien taloudellisten 
toimien johdonmukainen kehittäminen, 
jotka ovat myös ilmastoneutraaliuteen 
siirtymisen ja Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman tavoitteiden mukaisia. 
Vain siirtymäsuunnitelmien mukaisesti 
tehdyt investoinnit voivat saada 
taloudellista tukea JTF-rahastosta. 
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Alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien olisi oltava osa 
komissio hyväksymiä ohjelmia (jotka 
saavat tapauksen mukaan tukea EAKR:sta, 
ESR+:sta, koheesiorahastosta tai JTF-
rahastosta).

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän asetuksen 
tavoitteita eli tukea alueita, joihin 
kohdistuu taloudellisia ja yhteiskunnallisia 
muutoksia hiilineutraaliin talouteen 
siirtymisen vuoksi. Keskeisiä syitä tähän 
ovat yhtäältä eri alueiden väliset 
kehityserot ja muita heikommassa 
asemassa olevien alueiden 
jälkeenjääneisyys sekä jäsenvaltioiden ja 
alueiden taloudellisten resurssien 
rajoitukset ja toisaalta tarve yhtenäiseen 
täytäntöönpanokehykseen, joka kattaa 
useita unionin rahastoja yhteistyöhön 
perustuvan hallinnoinnin nojalla. Koska 
edellä mainitut tavoitteet voidaan saavuttaa 
paremmin unionin tasolla, unioni voi 
toteuttaa toimenpiteitä SEU-sopimuksen 
5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

(19) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän asetuksen 
tavoitteita eli tukea ihmisiä, taloutta ja 
ympäristöä alueilla, joihin kohdistuu 
taloudellisia ja yhteiskunnallisia muutoksia 
ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisen 
vuoksi. Keskeisiä syitä tähän ovat yhtäältä 
eri alueiden väliset kehityserot ja muita 
heikommassa asemassa olevien alueiden 
jälkeenjääneisyys sekä jäsenvaltioiden ja 
alueiden taloudellisten resurssien 
rajoitukset ja toisaalta tarve yhtenäiseen 
täytäntöönpanokehykseen, joka kattaa 
useita unionin rahastoja yhteistyöhön 
perustuvan hallinnoinnin nojalla ja 
varmistaa korkeiden yhteiskunnallisten ja 
ympäristöä koskevien normien 
noudattamisen sekä työntekijöiden 
osallistumisen edistämisen. Koska edellä 
mainitut tavoitteet voidaan saavuttaa 
paremmin unionin tasolla, unioni voi 
toteuttaa toimenpiteitä SEU-sopimuksen 
5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

Tarkistus 18
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä asetuksella perustetaan 
oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, 
jäljempänä ’JTF-rahasto’, tuen antamiseksi 
alueille, joihin kohdistuu vakavia 
sosioekonomisia haasteita sen vuoksi, että 
unioni siirtyy ilmastoneutraaliin talouteen 
vuoteen 2050 mennessä.

1. Tällä asetuksella perustetaan 
oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, 
jäljempänä ’JTF-rahasto’, tuen antamiseksi 
sellaisten alueiden ihmisille, taloudelle ja 
ympäristölle, joihin kohdistuu vakavia 
sosioekonomisia haasteita sen vuoksi, että 
unioni siirtyy kohti vuodelle 2030 
asetettujen energia- ja ilmastotavoitteiden 
saavuttamista ja ilmastoneutraalia 
taloutta vuoteen 2050 mennessä.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [4 artiklan 1 kohdan] 
toisen alakohdan mukaisesti JTF-rahastolla 
on edistettävä yhtä ainoaa erityistavoitetta, 
jolla annetaan ”alueille ja ihmisille 
mahdollisuus käsitellä yhteiskunnallisia, 
taloudellisia ja ympäristöön liittyviä 
vaikutuksia, joita ilmastoneutraaliin 
talouteen siirtymisellä on”.

Asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [4 artiklan 1 kohdan] 
toisen alakohdan mukaisesti JTF-rahastolla 
on edistettävä yhtä ainoaa erityistavoitetta, 
jolla annetaan alueille, ihmisille, yrityksille 
ja muille sidosryhmille mahdollisuus 
käsitellä yhteiskunnallisia, työllisyyteen 
liittyviä, taloudellisia ja ympäristöön 
liittyviä vaikutuksia, joita on 
ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisellä 
vuoteen 2050 mennessä sekä vuotta 2030 
koskevien välitavoitteiden saavuttamisella 
Pariisin sopimuksen tavoitteiden 
mukaisesti.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Investoinnit työpaikkoihin ja 
kasvuun -tavoitteen puitteissa JTF-rahaston 
talousarviositoumuksiin käytettävissä 
olevat määrärahat kaudella 2021–2027 
ovat 11 270 459 000 euroa käypinä 
hintoina, ja niitä voidaan tapauksen 
mukaan korottaa unionin talousarvioon 
osoitetuilla lisävaroilla ja muilla varoilla 
sovellettavan perussäädöksen mukaisesti.

2. Investoinnit työpaikkoihin ja 
kasvuun -tavoitteen puitteissa JTF-rahaston 
talousarviositoumuksiin käytettävissä 
olevat määrärahat kaudella 2021–2027 
ovat 25 358 532 750 euroa vuoden 2018 
hintoina (’pääoman määrä’), eikä niitä 
saa siirtää muiden asetuksen (EU) .../... 
[uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
kattamien rahastojen määrärahoista. 
Pääoman määrää voidaan tapauksen 
mukaan korottaa unionin talousarvioon 
osoitetuilla lisävaroilla ja muilla varoilla 
sovellettavan perussäädöksen mukaisesti.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
3 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
määrän vuotuinen jakautuminen 
jäsenvaltioittain sisällytetään 3 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettuun komission 
päätökseen liitteessä I esitetyn menetelmän 
mukaisesti.

3. Tämän artiklan 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu 
määrä asetetaan jäsenvaltion pyynnöstä 
saataville myös vuosiksi 2025–2027. 
Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
määrän vuotuinen jakautuminen kullekin 
jaksolle jäsenvaltioittain sisällytetään 
3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun 
komission päätökseen liitteessä I esitetyn 
menetelmän mukaisesti.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
3 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b artikla
Vihreä palkitsemismekanismi
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Edellä 3 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa ja 3 a artiklan 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen 
määrien summasta 18 prosenttia jaetaan 
sen mukaan, miten nopeasti jäsenvaltiot 
vähentävät kasvihuonekaasupäästöjään, 
jaettuna niiden viimeisimmällä 
keskimääräisellä BKTL:lla.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
3 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 c artikla
Syrjäisimpien alueiden ja saarten 

erityismäärärahat 
Edellä 3 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa ja 3 a artiklan 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen 
määrien summasta 1 prosentti muodostaa 
saarten erityismäärärahan ja 1 prosentti 
SEUT-sopimuksen 349 artiklassa 
tarkoitettujen syrjäisimpien alueiden 
erityismäärärahan, jotka osoitetaan 
asianomaisille jäsenvaltioille.

Tarkistus 24

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) mikroyrityksiin ja pk-yrityksiin, 
mukaan luettuna startup-yritykset ja 
kestävä matkailu, tehtävät tuotannolliset ja 
kestävät investoinnit, jotka johtavat 
työpaikkojen luomiseen, 
nykyaikaistamiseen, talouden 
monipuolistamiseen ja uudistamiseen;
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Tarkistus 25

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

Komission teksti Tarkistus

b) uusien yritysten perustamiseen 
tehtävät investoinnit, myös 
yrityshautomoiden ja konsulttipalvelujen 
kautta;

b) uusien yritysten perustamiseen ja 
nykyisten yritysten kehittämiseen myös 
yrityshautomoiden ja konsulttipalvelujen 
kautta tehtävät investoinnit, jotka johtavat 
työpaikkojen luomiseen;

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) sosiaalisiin infrastruktuureihin 
tehtävät investoinnit, jotka johtavat 
työpaikkojen luomiseen ja talouden 
monipuolistamiseen;

Tarkistus 27

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

Komission teksti Tarkistus

c) tutkimus- ja innovointitoimintaan 
tehtävät investoinnit, joilla edistetään 
edistyneen teknologian siirtoa;

c) tutkimus- ja innovointitoimintaan 
myös yliopistoissa ja julkisissa 
tutkimuslaitoksissa tehtävät investoinnit, 
joilla edistetään edistyneen ja 
markkinavalmiin teknologian siirtoa;

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

d) teknologian ja infrastruktuurien 
käyttöönottoon tehtävät investoinnit, joilla 
edistetään kohtuuhintaista puhdasta 
energiaa, kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä, energiatehokkuutta ja 
uusiutuvaa energiaa;

d) teknologian ja infrastruktuurien 
käyttöönottoon tehtävät investoinnit, joilla 
edistetään kohtuuhintaista puhdasta 
energiaa ja sen järjestelmiä, 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä, 
energiatehokkuutta, energian 
varastointiteknologioita ja kestävää 
uusiutuvaa energiaa, kun investoinnit 
johtavat työpaikkojen luomiseen ja 
kestävien työpaikkojen laajamittaiseen 
säilyttämiseen;

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) investoinnit älykkääseen ja 
kestävään liikkuvuuteen ja 
ympäristöystävälliseen 
liikenneinfrastruktuuriin;

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) investoinnit hankkeisiin, joilla 
torjutaan energiaköyhyyttä, erityisesti 
sosiaaliseen asuntotuotantoon, ja 
edistetään energiatehokkuutta, 
ilmastoneutraalia lähestymistapaa ja 
vähäpäästöistä kaukolämpöä alueilla, 
joihin siirtymä eniten vaikuttaa;

Tarkistus 31
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) digitalisaatioon ja digitaaliseen 
liitettävyyteen tehtävät investoinnit;

e) digitalisaatioon, digitaaliseen 
innovointiin ja digitaaliseen 
liitettävyyteen, digitaalinen viljely ja 
täsmäviljely mukaan luettuina, tehtävät 
investoinnit;

Tarkistus 32

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

Komission teksti Tarkistus

f) laitosalueen kunnostamiseen ja 
puhdistamiseen, maan saneeraukseen ja 
käyttötarkoituksen muuttamiseen tehtävät 
investoinnit;

f) vihreään infrastruktuuriin sekä 
laitosalueen ja hylättyjen 
teollisuusalueiden kunnostamiseen ja 
puhdistamiseen sekä maan 
käyttötarkoituksen muuttamiseen tehtävät 
investoinnit silloin, kun saastuttaja 
maksaa -periaatetta ei voida soveltaa;

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) yleishyödyllisten 
yhteiskunnallisten ja julkisten palvelujen 
luominen ja kehittäminen;

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – g b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

g b) investoinnit kulttuuriin, 
koulutukseen ja yhteisöllisyyden 
rakentamiseen, mukaan luettuna 
kaivostoiminnan aineellisen ja 
aineettoman perinnön ja yhteisöllisten 
keskusten arvon kohottaminen;

Tarkistus 35

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

Komission teksti Tarkistus

h) työntekijöiden uudelleenkoulutus ja 
uusien taitojen hankkiminen;

h) työntekijöiden ja työnhakijoiden 
uudelleenkoulutus, uusien taitojen 
hankkiminen ja koulutus;

Tarkistus 36

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

Komission teksti Tarkistus

i) työnhakuneuvonta työnhakijoille; i) työnhakuneuvonta työnhakijoille, 
aktiivisen ikääntymisen tukeminen ja 
toimeentulotuki työpaikasta toiseen 
siirtyville työntekijöille;

Tarkistus 37

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

Komission teksti Tarkistus

j) työnhakijoiden aktiivinen 
osallistaminen;

j) työnhakijoiden, etenkin naisten, 
vammaisten henkilöiden ja haavoittuvassa 
asemassa olevien ryhmien, aktiivinen 
osallistaminen;
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Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

JTF-rahastosta voidaan tukea lisäksi 
SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan 
a ja c alakohdassa tarkoitetuilla 
tukialueilla muihin yrityksiin kuin pk-
yrityksiin tehtäviä tuotannollisia 
investointeja, edellyttäen että tällaiset 
investoinnit on hyväksytty osana alueellista 
oikeudenmukaista siirtymää koskevaa 
suunnitelmaa 7 artiklan 2 kohdan h 
alakohdassa vaadittujen tietojen 
perusteella. Tällaiset investoinnit ovat 
tukikelpoisia vain, jos ne ovat tarpeen 
alueellisen oikeudenmukaista siirtymää 
koskevan suunnitelman täytäntöönpanoa 
varten.

JTF-rahastosta voidaan tukea lisäksi 
asetuksen N:o .../... [uusi yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 102 artiklan 
2 kohdassa vahvistetuilla vähemmän 
kehittyneillä alueilla ja siirtymäalueilla 
muihin yrityksiin kuin pk-yrityksiin 
tehtäviä tuotannollisia investointeja, 
edellyttäen että tällaiset investoinnit on 
hyväksytty osana alueellista 
oikeudenmukaista siirtymää koskevaa 
suunnitelmaa 7 artiklan 2 kohdan 
h alakohdassa vaadittujen tietojen 
perusteella. Tällaiset investoinnit ovat 
tukikelpoisia vain, jos ne ovat tarpeen 
alueellisen oikeudenmukaista siirtymää 
koskevan suunnitelman täytäntöönpanoa 
varten ja uusien työpaikkojen luomiseksi 
ja kun ne ovat työpaikkojen luomiseen, 
sukupuolten tasa-arvoon ja 
samapalkkaisuuteen sekä 
ympäristötavoitteisiin liittyvien 
sosiaalisten tavoitteiden mukaisia ja 
helpottavat siirtymistä ilmastoneutraaliin 
talouteen tukematta yritysten siirtymistä 
asetuksen .../... [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 60 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

JTF-rahastosta voidaan tukea myös 
investointeja, joilla pyritään vähentämään 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 

JTF-rahastosta voidaan tukea myös 
investointeja, joilla pyritään vähentämään 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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direktiivin 2003/87/EY liitteessä I 
luetellusta toiminnasta syntyviä 
kasvihuonekaasupäästöjä, edellyttäen että 
tällaiset investoinnit on hyväksytty osana 
alueellista oikeudenmukaista siirtymää 
koskevaa suunnitelmaa 7 artiklan 2 kohdan 
h alakohdassa vaadittujen tietojen 
perusteella. Tällaiset investoinnit ovat 
tukikelpoisia vain, jos ne ovat tarpeen 
alueellisen oikeudenmukaista siirtymää 
koskevan suunnitelman täytäntöönpanoa 
varten.

direktiivin 2003/87/EY liitteessä I 
luetellusta toiminnasta syntyviä 
kasvihuonekaasupäästöjä, edellyttäen että 
tällaiset investoinnit on hyväksytty osana 
alueellista oikeudenmukaista siirtymää 
koskevaa suunnitelmaa tämän asetuksen 
7 artiklan 2 kohdan i alakohdassa 
vaadittujen tietojen perusteella ja että ne 
täyttävät muut tämän kohdan 
toisessa alakohdassa säädetyt edellytykset. 
Tällaiset investoinnit ovat tukikelpoisia 
vain, jos ne ovat tarpeen alueellisen 
oikeudenmukaista siirtymää koskevan 
suunnitelman täytäntöönpanoa varten.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) komission asetuksen (EU) N:o 
651/201416 2 artiklan 18 kohdassa 
määriteltyjä vaikeuksissa olevia yrityksiä;

c) komission asetuksen (EU) 
N:o 651/201416 2 artiklan 18 kohdassa 
määriteltyjä vaikeuksissa olevia yrityksiä, 
lukuun ottamatta tapauksia, joissa 
vaikeudet johtuvat energiasiirtymästä tai 
joissa vaikeudet alkoivat 15 päivän 
helmikuuta 2020 jälkeen ja johtuvat 
covid-19-kriisistä;

__________________ __________________
16 Komission asetus (EU) N:o 651/2014, 
annettu 17 päivänä kesäkuuta 2014, 
tiettyjen tukimuotojen toteamisesta 
sisämarkkinoille soveltuviksi 
perussopimuksen 107 ja 108 artiklan 
mukaisesti (EUVL L 187, 26.6.2014, s. 1).

16 Komission asetus (EU) N:o 651/2014, 
annettu 17 päivänä kesäkuuta 2014, 
tiettyjen tukimuotojen toteamisesta 
sisämarkkinoille soveltuviksi 
perussopimuksen 107 ja 108 artiklan 
mukaisesti (EUVL L 187, 26.6.2014, s. 1).

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

d) fossiilisten polttoaineiden 
tuotantoon, käsittelyyn, jakeluun, 
varastointiin tai polttamiseen liittyviä 
investointeja;

d) fossiilisten polttoaineiden 
tuotantoon, käsittelyyn, kuljetukseen, 
jakeluun, varastointiin tai polttamiseen 
liittyviä investointeja, paitsi jos ne ovat 1 a 
kohdan mukaisia;

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) investointeja 
laajakaistainfrastruktuuriin alueilla, joilla 
on vähintään kaksi vastaavaan luokkaan 
kuuluvaa laajakaistaverkkoa.

e) investointeja 
laajakaistainfrastruktuuriin alueilla, joilla 
markkinat tarjoavat vastaavia ratkaisuja 
asiakkaille kilpailukykyisin ehdoin; 

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) muihin kuin pk-yrityksiin tehtäviä 
investointeja, joihin liittyy työpaikkojen ja 
tuotantoprosessien siirtymistä eri 
jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan;

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e b) NUTS 2 -alueella toteutettavia 
toimia, joissa ohjelman aikana on määrä 
toteuttaa uuden kivihiili-, ruskohiili- tai 
öljyliuskekaivoksen tai 
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turpeennostokentän avaaminen taikka 
tilapäisesti käytöstä poistetun kivihiili-, 
ruskohiili- tai öljyliuskekaivoksen tai 
turpeennostokentän uudelleen 
avaaminen.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
5 kohta – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä tämän asetuksen 5 
artiklan ensimmäisen kohdan d 
alakohdassa säädetään, komissio voi 
hyväksyä kivihiilen, ruskohiilen tai 
öljyliuskeen louhinnasta tai 
turpeennostosta ja niiden polttamisesta 
voimakkaasti riippuvaisten alueiden 
osalta alueellisia oikeudenmukaista 
siirtymää koskevia suunnitelmia, joihin 
sisältyy investointeja maakaasuun 
liittyviin toimintoihin, sillä edellytyksellä, 
että tällaiset toiminnot katsotaan 
ympäristön kannalta kestäviksi asetuksen 
(EU) .../2020 [luokitusjärjestelmäasetus] 
3 artiklan mukaisesti ja että ne täyttävät 
seuraavat kumulatiiviset edellytykset:
a) niitä käytetään siirtymävaiheen 
teknologiana kivihiilen, ruskohiilen, 
turpeen tai öljyliuskeen korvaamiseksi;
b) ne ovat kestävän saatavuuden 
rajoissa tai yhteensopivia puhtaan vedyn, 
biokaasun ja biometaanin käytön kanssa;
c) ne edistävät ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja siihen sopeutumista 
koskevien unionin ympäristötavoitteiden 
saavuttamista nopeuttamalla luopumista 
kokonaan kivihiilen, ruskohiilen, turpeen 
tai öljyliuskeen käytöstä;
d) ne vähentävät merkittävästi 
kasvihuonekaasupäästöjä ja ilman 
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pilaantumista ja parantavat 
energiatehokkuutta;
e) ne edistävät energiaköyhyyden 
torjumista;
f) ne eivät haittaa uusiutuvien 
energialähteiden kehittämistä kyseisillä 
alueilla ja ovat yhteensopivia ja 
synergiassa uusiutuvien energialähteiden 
myöhemmän käytön kanssa.
Asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa komissio voi myös hyväksyä 
muihin kuin asetuksen (EU) .../2020 
[luokitusjärjestelmäasetus] 3 artiklan 
mukaiset vaatimukset täyttäviin 
toimintoihin tehtävät investoinnit, jos ne 
täyttävät kaikki muut tämän kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa säädetyt 
edellytykset ja jäsenvaltio pystyy 
alueellisessa oikeudenmukaista siirtymää 
koskevassa suunnitelmassa 
perustelemaan tarpeen tukea näitä 
toimintoja ja se osoittaa, että kyseiset 
toiminnot ovat johdonmukaisia unionin 
energia- ja ilmastotavoitteiden ja 
-lainsäädännön sekä kansallisen energia- 
ja ilmastosuunnitelman kanssa.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

JTF-varat kohdennetaan alueluokkiin, 
joihin asianomaiset alueet kuuluvat, 7 
artiklan mukaisesti laadittujen alueellisten 
oikeudenmukaista siirtymää koskevien 
suunnitelmien perusteella, jotka komissio 
on hyväksynyt osana ohjelmaa tai 
ohjelman muutosta. Kohdennetut varat 
asetetaan saataville yhdessä tai 
useammassa erityisohjelmassa tai ohjelman 
yhdessä tai useammassa toimintalinjassa.

JTF-varat kohdennetaan alueluokkiin, 
joihin asianomaiset alueet tai taloudelliset 
toimet kuuluvat, 7 artiklan mukaisesti 
laadittujen alueellisten oikeudenmukaista 
siirtymää koskevien suunnitelmien 
perusteella, jotka komissio on hyväksynyt 
osana ohjelmaa tai ohjelman muutosta. 
Kohdennetut varat asetetaan saataville 
yhdessä tai useammassa erityisohjelmassa 
tai ohjelman yhdessä tai useammassa 
toimintalinjassa.
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Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy vain ohjelman, jossa 
alueiden, joihin siirtymäprosessin 
vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin ja 
jotka sisältyvät alueelliseen 
oikeudenmukaista siirtymää koskevaan 
suunnitelmaan, yksilöinti on perusteltu 
asianmukaisesti ja asiaan liittyvä 
alueellinen oikeudenmukaista siirtymää 
koskeva suunnitelma on johdonmukainen 
kyseisen jäsenvaltion kansallisen energia- 
ja ilmastosuunnitelman kanssa.

Paitsi jos komissio perustelee 
asianmukaisesti hyväksyntänsä 
epäämisen, se hyväksyy ohjelman, jossa 
on asianmukaisesti yksilöity kyseiseen 
alueelliseen oikeudenmukaista siirtymää 
koskevaan suunnitelmaan sisältyvät alueet, 
joihin siirtymäprosessin vaikutukset 
kohdistuvat kielteisimmin, ja asiaan 
liittyvä alueellinen oikeudenmukaista 
siirtymää koskeva suunnitelma on 
johdonmukainen kyseisen jäsenvaltion 
kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman, vuotta 2050 
koskevan ilmastoneutraaliustavoitteen, 
vuoteen 2030 mennessä saavutettavien 
välitavoitteiden ja Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin kanssa.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. JTF-toimintalinjan tai -
toimintalinjojen on sisällettävä JTF-varat, 
jotka koostuvat kokonaan tai osittain 
jäsenvaltioiden JTF-määrärahoista ja 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [21 a] artiklan mukaisesti 
siirretyistä varoista. JTF-toimintalinjaan 
siirrettyjen EAKR- ja ESR+ -varojen 
määrän on oltava yhteensä vähintään 
puolitoistakertainen mutta enintään 
kolminkertainen toimintalinjaan JTF-
rahastosta myönnetyn tuen määrään 

2. JTF-toimintalinjan tai -
toimintalinjojen on sisällettävä JTF-varat, 
jotka koostuvat kokonaan tai osittain 
jäsenvaltioiden JTF-määrärahoista. Näitä 
varoja voidaan täydentää asetuksen (EU) 
[uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
[21 a] artiklan mukaisesti vapaaehtoisesti 
siirretyistä varoista. JTF-toimintalinjaan 
siirrettyjen EAKR- ja ESR+-varojen 
kokonaismäärä saa olla enintään 
puolitoistakertainen toimintalinjaan JTF-
rahastosta myönnetyn tuen määrään 
nähden. EAKR:sta ja ESR+:sta 
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nähden lukuun ottamatta 3 a artiklan 1 
kohdassa tarkoitettuja varoja.

siirrettävien varojen on säilytettävä 
alkuperäiset tavoitteensa ja sisällyttävä 
EAKR:n ja ESR+:n temaattisen 
keskittämisen tasoihin.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. JTF-rahasto on tarkoitettu kunkin 
alueen heikoimmassa asemassa olevia 
yhteisöjä varten, ja sen vuoksi 2 artiklassa 
tarkoitetun erityistavoitteen saavuttamista 
edistäviin JTF-rahastosta rahoitettaviin 
tukikelpoisiin hankkeisiin voidaan 
myöntää yhteisrahoitusta enintään 
85 prosenttia asiaankuuluvista 
kustannuksista.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
liitteessä II esitetyn mallin mukaisesti 
yhdessä asianomaisten alueiden 
viranomaisten kanssa yksi tai useampia 
alueellisia oikeudenmukaista siirtymää 
koskevia suunnitelmia, jotka kattavat 
yhden tai useamman vaikutusten kohteeksi 
joutuneen alueen, joka vastaa yhteisen 
tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistön 
tasoa 3, jäljempänä ’NUTS 3 -tason 
alueet’, sellaisena kuin se on määritelty 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1059/200317, 
sellaisena kuin se on muutettuna komission 
asetuksella (EY) N:o 868/2014, tai sen 
osia. Tuettavien alueiden on oltava alueita, 

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
liitteessä II esitetyn mallin mukaisesti 
yhdessä asianomaisten alueiden 
paikallisten ja alueellisten viranomaisten 
kanssa ja asetuksen (EU) .../... [uusi 
yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
6 artiklassa vahvistetun 
kumppanuusperiaatteen mukaisesti sekä 
tapauksen mukaan EIP:n ja EIR:n tuella 
yksi tai useampia alueellisia 
oikeudenmukaista siirtymää koskevia 
suunnitelmia, jotka kattavat yhden tai 
useamman vaikutusten kohteeksi joutuneen 
alueen, joka vastaa yhteisen tilastollisten 
alueyksiköiden nimikkeistön tasoa 3, 
jäljempänä ’NUTS 3 -tason alueet’, 
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joihin siirtymän taloudelliset ja 
yhteiskunnalliset vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin, etenkin siltä osin kuin on 
kyse fossiilisten polttoaineiden tuotannossa 
odotetuista työpaikkojen menetyksistä ja 
kasvihuonekaasuvaltaisimpien 
teollisuuslaitosten tuotantoprosessien 
muuttamistarpeista.

sellaisena kuin se on määritelty Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 1059/200317, sellaisena kuin se on 
muutettuna komission asetuksella (EU) 
N:o 2016/2066, tai sen osia. Tuettavien 
alueiden on oltava alueita, joihin siirtymän 
taloudelliset ja yhteiskunnalliset 
vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin, 
etenkin siltä osin kuin on kyse fossiilisten 
polttoaineiden tuotannossa odotetuista 
työpaikkojen menetyksistä ja 
kasvihuonekaasuvaltaisimpien 
teollisuuslaitosten tuotantoprosessien 
muuttamistarpeista.

__________________ __________________
17 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 
26 päivänä toukokuuta 2003, yhteisestä 
tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä 
(NUTS) (EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1).

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 
26 päivänä toukokuuta 2003, yhteisestä 
tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä 
(NUTS) (EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1).

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kuvaus kansallisen tason 
siirtymäprosessista ilmastoneutraaliin 
talouteen, mukaan luettuna aikataulu 
keskeisille siirtymävaiheille, jotka ovat 
kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman tuoreimman version 
mukaisia;

a) kuvaus kansallisen tason 
siirtymäprosessista kohti unionin vuoden 
2030 ilmastotavoitteiden saavuttamista 
sekä ilmastoneutraaliin talouteen 
vuoteen 2050 mennessä, mukaan luettuna 
aikataulu keskeisille siirtymävaiheille, 
jotka ovat kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman tuoreimman version 
mukaisia;

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) perustelu alueiden yksilöimiseksi a 
alakohdassa tarkoitetuiksi alueiksi, joihin 
siirtymäprosessin vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin ja joita olisi tuettava JTF-
rahastosta 1 kohdan mukaisesti;

b) perustelu alueiden yksilöimiseksi 
a alakohdassa tarkoitetuiksi alueiksi, joihin 
siirtymäprosessin vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin ja joita olisi tuettava JTF-
rahastosta 1 kohdan mukaisesti, mukaan 
luettuina sellaiset indikaattorit kuin 
työttömyysaste ja väestökadon aste;

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) arviointi siirtymähaasteista alueilla, 
joihin vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin, mukaan luettuna 
ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisen 
yhteiskunnalliset, taloudelliset ja 
ympäristöön liittyvät vaikutukset; 
arvioinnissa olisi yksilöitävä niiden 
työpaikkojen ja työpaikkojen menetysten 
määrä, joihin vaikutus mahdollisesti 
kohdistuu, kehitystarpeet sekä tavoitteet, 
jotka olisi saavutettava vuoteen 2030 
mennessä ja jotka liittyvät 
kasvihuonekaasuvaltaisen toiminnan 
muuttamiseen tai lopettamiseen näillä 
alueilla;

c) vaikutustenarviointi 
siirtymähaasteista alueilla, joihin 
vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin, 
mukaan luettuna ilmastoneutraaliin 
talouteen siirtymisen yhteiskunnalliset, 
taloudelliset ja ympäristöön liittyvät 
vaikutukset; arvioinnissa olisi yksilöitävä 
niiden työpaikkojen ja työpaikkojen 
menetysten määrä, joihin vaikutus 
mahdollisesti kohdistuu, mahdolliset 
vaikutukset valtion tuloihin, kehitystarpeet 
sekä tavoitteet, jotka liittyvät 
kasvihuonekaasuvaltaisen toiminnan 
muuttamiseen tai lopettamiseen näillä 
alueilla, ja energiaköyhyyttä koskevat 
haasteet;

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kuvaus JTF-tuen odotetusta 
panoksesta ilmastoneutraaliin talouteen 
siirtymisen yhteiskunnallisten, 

d) kuvaus JTF-tuen odotetusta 
panoksesta ilmastoneutraaliin talouteen 
siirtymisen yhteiskunnallisten, 
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taloudellisten ja ympäristöön liittyvien 
vaikutusten käsittelyyn;

väestörakenteeseen liittyvien, 
taloudellisten, terveydellisten ja 
ympäristöön liittyvien vaikutusten 
käsittelyyn;

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) arviointi tuen johdonmukaisuudesta 
muihin kansallisiin ja alueellisiin 
strategioihin ja suunnitelmiin nähden;

e) tapauksen mukaan arviointi tuen 
johdonmukaisuudesta muihin kansallisiin 
ja alueellisiin strategioihin ja suunnitelmiin 
nähden;

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) jos tukea myönnetään muihin 
yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviin 
tuotannollisiin investointeihin, kattava 
luettelo tällaisista toimista ja yrityksistä 
sekä perustelu tällaisen tuen 
tarpeellisuudesta puuteanalyysillä, jossa 
osoitetaan, että jos investointia ei tehdä, 
odotettu työpaikkojen menetysten määrä 
ylittäisi odotetun uusien työpaikkojen 
määrän;

h) jos tukea myönnetään muihin 
yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviin 
tuotannollisiin investointeihin, suuntaa-
antava luettelo tällaisista toimista ja 
yrityksistä sekä perustelu tällaisen tuen 
tarpeellisuudesta puuteanalyysillä, jossa 
osoitetaan, että jos investointia ei tehdä, 
odotettu työpaikkojen menetysten määrä 
ylittäisi odotetun uusien työpaikkojen 
määrän;

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Alueellisten oikeudenmukaista 
siirtymää koskevien suunnitelmien 

3. Alueellisten oikeudenmukaista 
siirtymää koskevien suunnitelmien 
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valmisteluun ja täytäntöönpanoon on 
otettava mukaan asiaan liittyvät kumppanit 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [6] artiklan mukaisesti.

valmisteluun ja täytäntöönpanoon on 
otettava mukaan asiaan liittyvät kumppanit 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [6] artiklan mukaisesti ja 
tapauksen mukaan EIP ja EIR.

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tuotosindikaattoreiden lähtötasona 
käytetään nollaa. Vuodelle 2024 asetetut 
välitavoitteet ja vuodelle 2029 asetetut 
tavoitteet ovat kumulatiivisia. Tavoitteita 
ei saa tarkistaa sen jälkeen, kun komissio 
on hyväksynyt ohjelman muuttamista 
koskevan pyynnön, joka on toimitettu 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [14 artiklan 2 kohdan] 
mukaisesti.

2. Tuotosindikaattoreiden lähtötasona 
käytetään nollaa. Vuodelle 2024 asetetut 
välitavoitteet ja vuodelle 2029 asetetut 
tavoitteet ovat kumulatiivisia.

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos komissio katsoo ohjelman lopullisen 
tuloksellisuuskertomuksen tarkastelun 
perusteella, että JTF-varojen yhden tai 
useamman tuotos- ja tulosindikaattorin 
osalta vahvistetusta tavoitteesta ei ole 
saavutettu vähintään 65:tä prosenttia, se 
voi tehdä rahoitusoikaisuja asetuksen (EU) 
[uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
[98] artiklan mukaisesti vähentämällä 
JTF-rahastosta kyseiseen toimintalinjaan 
maksettavaa tukea suhteessa 
saavutuksiin.

Ohjelman lopullisen 
tuloksellisuuskertomuksen tarkastelun 
perusteella komissio voi tehdä 
rahoitusoikaisuja asetuksen (EU) [uusi 
yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
mukaisesti.
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Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla
Siirtymäsäännökset

Jäsenvaltioille myönnetään ... päivään 
...kuuta ... saakka [yksi vuosi tämän 
asetuksen voimaantulosta] siirtymäkausi 
alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien laatimista ja 
hyväksymistä varten. Kaikkien 
jäsenvaltioiden on oltava siirtymäkauden 
aikana täysin oikeutettuja tämän 
asetuksen mukaiseen rahoitukseen, jota 
komissio ei ota huomioon määrärahan 
vapauttamista tai rahoituksen 
menettämistä koskevaa päätöstä 
käsitellessään.

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
10 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 b artikla
Uudelleentarkastelu

Komissio tarkastelee viimeistään 
seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen väliarvioinnin loppuun 
mennessä JTF-rahaston täytäntöönpanoa 
ja arvioi, onko aiheellista muuttaa sen 
soveltamisalaa asetukseen (EU) 2020/... 
[luokitusjärjestelmäasetus] mahdollisesti 
tehtyjen muutosten, asetuksessa (EU) 
2020/... [EU:n ilmastolaki] vahvistettujen 
unionin ilmastotavoitteiden sekä kestävää 
rahoitusta koskevan 
toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa 
tapahtuneen kehityksen mukaisesti. 
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Komissio antaa tältä pohjalta Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, 
johon voidaan liittää 
lainsäädäntöehdotuksia.
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PERUSTELUT

A. Johdanto

Koheesiopolitiikan rahoituksen käyttöä kaudella 2021–2027 koskevissa 
lainsäädäntöehdotuksissa yksi tärkeimmistä EU:n investointeja ohjaavista tavoitteista on 
”vihreämpi, vähähiilinen Eurooppa edistämällä puhdasta ja oikeudenmukaista 
energiakäännettä, vihreitä ja sinisiä investointeja, kiertotaloutta, ilmastonmuutokseen 
sopeutumista ja riskien ehkäisemistä ja hallinnointia”. Tällä edistetään myös Pariisin 
ilmastosopimuksen täytäntöönpanoa. Lisäksi 25 prosenttia monivuotisen rahoituskehyksen 
kokonaismäärästä on käytettävä ilmastotoimiin. 

Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa vahvistetaan entisestään EU:n sitoutumista 
vihreämpään tulevaisuuteen ja määritellään Euroopan uusi kasvupolitiikka, jonka 
kunnianhimoisena tavoitteena, jonka Eurooppa-neuvosto hyväksyi 12. joulukuuta 2019, on 
saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä. 

Vihreään talouteen ja ilmastoneutraaliuteen pyrkimisessä on kuitenkin erityisiä vaikeuksia, 
joihin olisi puututtava pikaisesti. On esimerkiksi suuri määrä alueita, jotka ovat edelleen 
riippuvaisia fossiilisista polttoaineista tai runsaasti kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavista 
teollisista prosesseista. Näiden alueiden siirtyminen ilmastoneutraaliin talouteen on sen 
vuoksi valtava haaste. Taloudellinen panos ja työllisyysaste pienenevät välttämättä 
taloudellisessa toiminnassa, jonka kasvihuonekaasupäästöt ovat suuria tai joka perustuu 
kivihiilen ja ruskohiilen kaltaisten fossiilisten polttoaineiden tuotantoon ja käyttöön. Muiden 
alojen, joilla kasvihuonekaasupäästöt ovat suuria, on luovuttava hiili-intensiivisistä 
prosesseista: niiden on muututtava. Lisäksi lukuisten muiden edellä mainitusta toiminnasta 
välillisesti riippuvaisten työpaikkojen on nyt myös muututtava, tai ne voivat lakata olemasta. 
Kaikilla näillä muutoksilla on suora vaikutus ihmisten elämään, ja niistä aiheutuu väistämättä 
huomattava määrä yhteiskunnallisia haasteita.

Tämän vuoksi esittelijä on erittäin tyytyväinen siihen, että laatimalla erillisen uuden 
asetusluonnoksen oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta vuoden 2020 jälkeiseksi 
rahoituskaudeksi komissio on kiinnittänyt huomionsa näihin yhteiskunnallisiin, taloudellisiin 
ja ympäristöön liittyviin haasteisiin ja osoittanut pitävänsä tärkeänä EU:n yhteistä vastausta 
oikeudenmukaista siirtymää koskevaan tarpeeseen. 

Esittelijä haluaa kuitenkin tehdä joitain muutoksia, lisäyksiä ja mukautuksia tähän 
ehdotukseen, joka on ensimmäinen lainsäädäntöehdotus, jossa pannaan täytäntöön Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmassa vahvistetut painopisteet ja joka on osa Kestävä Eurooppa 
-investointiohjelmaa. Esittelijä on erityisen huolestunut sosioekonomisista vaikutuksista, joita 
siirtymisprosessi kohti ilmastoneutraalia taloutta aiheuttaa, ja katsoo vakaasti, että EU:n on 
toteutettava siirtyminen siten, että alueiden välisten erojen ei anneta kasvaa yhtään enempää ja 
että yhtään kansalaista ei jätetä yksin.
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B. Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin rakenne

Esittelijä suhtautuu myönteisesti oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta, InvestEU-
ohjelmaan kuuluvasta erityisjärjestelystä ja EIP-ryhmän kanssa toteutettavasta julkisen 
sektorin lainajärjestelystä koostuvan oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin kolmen pilarin 
rakenteeseen. Oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa käytetään ensisijaisesti avustusten 
myöntämiseen, ja siinä keskitytään talouden monipuolistamiseen ja työntekijöiden ja 
työnhakijoiden uudelleenkoulutukseen ja aktiiviseen osallistamiseen. Kahdella muulla 
pilarilla houkutellaan puolestaan yksityisiä investointeja ja julkista rahoitusta. 

Esittelijä korostaa myös, että oikeudenmukaisen siirtymän rahasto toteutetaan yhteistyöhön 
perustuvan hallinnoinnin kautta tiiviissä yhteistyössä kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten sekä sidosryhmien kanssa, koska näin varmistetaan siirtymästrategiaan 
sitoutuminen. Kumppanuusperiaatteen noudattaminen on myös erittäin tärkeää, koska näin 
varmistetaan, että taloudellisia kumppaneita ja työmarkkinaosapuolia kuullaan 
ohjelmasuunnitteluun ja täytäntöönpanoon liittyvistä kysymyksistä.

C. Tuen soveltamisala

Esittelijä pitää myönteisenä, että ehdotetusta JTF-rahastosta tuetaan toimia talouden 
monipuolistamisen, työntekijöiden uudelleenkoulutuksen ja ympäristön kunnostamisen 
aloilla. Kyseessä on laaja soveltamisala, johon sisältyvät erityisesti investoinnit pk-yrityksiin, 
tutkimukseen ja kehittämiseen, energiaan liittyvän teknologiaan ja infrastruktuureihin, 
digitalisaatioon, kunnostamiseen, kiertotalouteen, työntekijöiden uudelleenkoulutukseen ja 
uusien taitojen hankkimiseen sekä työnhakijoiden neuvontaan ja osallistamiseen. Toimintojen 
luettelon olisi kuitenkin oltava vieläkin laajempi, jotta alueet, ihmiset, yritykset ja muut 
sidosryhmät voivat vastata tehokkaasti ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisen sosiaalisiin 
vaikutuksiin sekä työllisyys-, talous- ja ympäristövaikutuksiin. 

Esittelijä haluaisi jättää JTF-rahoituksen ulkopuolelle muihin yrityksiin kuin pk-yrityksiin 
tehtävät investoinnit, kun työpaikkoja ja tuotantoprosesseja siirretään toiseen jäsenvaltioon tai 
kolmanteen maahan. Lisäksi esittelijä kannattaa fossiilisiin polttoaineisiin liittyvien 
investointien jättämistä rahoituksen ulkopuolelle mutta katsoo, että erityisesti maakaasuun 
liittyviin toimintoihin tehtävien investointien olisi oltava tukikelpoisia tietyin tiukoin ehdoin.

D. Talousarvio

Esittelijä suhtautuu myönteisesti siihen, että ehdotettu JTF-rahasto edistää energiasiirtymää ja 
tukee paljon suurempaa määrää erilaisia toimia kolmessa laajassa ryhmässä, jotka ovat 
sosiaalinen tuki, talouden elvyttäminen ja maan saneeraus. Esittelijä pitää myös myönteisenä 
komission muutettua ehdotusta, jossa ehdotetaan huomattavasti suurempia määrärahoja ja 
lisävaroja Euroopan unionin elpymisvälineestä. Koska EU:n kunnianhimoiset 
toimintapoliittiset tavoitteet voidaan kuitenkin saavuttaa vain kunnianhimoisella 
talousarviolla, tarvitaan vielä enemmän resursseja, eivätkä ne saisi vaarantaa muiden 
koheesiorahastojen rahoitusta. Lisäksi JTF-varoja voidaan täydentää vapaaehtoisilla siirroilla 
EAKR:sta ja ESR+:sta.
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Lisäksi esittelijä on sitä mieltä, että jäsenvaltioita olisi palkittava niiden toteuttamista 
täydentävistä toimenpiteistä, jotka johtavat tavoitteen ylittäviin päästövähennyksiin. Siksi 
esittelijä kannattaa sitä, että otetaan käyttöön vihreän palkitsemismekanismin kaltaisia 
kannustimia, joilla palkitaan lisämäärärahoilla jäsenvaltiot, jotka vähentävät 
kasvihuonekaasupäästöjään nopeammin. Esittelijä katsoo, että olisi myös kiinnitettävä 
erityistä huomiota saariin ja syrjäisimpiin alueisiin ja varmistettava niille osoitettu 
erityismääräraha. 

E. Päätelmät

Tämä mietintö on tiiviin keskustelun ja kompromissin tulos. Esittelijä haluaa erityisesti kiittää 
muiden poliittisten ryhmien varjoesittelijöitä sekä viiden yhteistyöhön osallistuvan 
valiokunnan ja kahden muun lausunnon antavan valiokunnan valmistelijoita. Esittelijä odottaa 
nyt tiiviitä toimielinten välisiä neuvotteluja kesätauon jälkeen.
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26.6.2020

BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO

aluekehitysvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän 
rahaston perustamisesta
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Valmistelija (*): Siegfried Mureşan 

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 57 artikla

LYHYET PERUSTELUT

Monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 ja omista varoista 10. lokakuuta 2019 annetun 
parlamentin päätöslauselman1 tavoin valmistelija antaa täyden tukensa oikeudenmukaisen 
siirtymän rahastolle.

Päätöslauselmassa parlamentti ”vaatii komissiota varmistamaan, että seuraava monivuotinen 
rahoituskehys on täysin Pariisin sopimuksen mukainen, ja korostaa, että tarvitaan kiireellisesti 
uutta poliittista ja taloudellista kvanttiloikkaa, jotta voidaan saavuttaa sen tavoitteet sekä 
siirtyminen kohti hiilineutraalia taloutta sosiaalisen oikeudenmukaisuuden korkeimpien 
kriteerien pohjalta, jotta kukaan missään ei jää jälkeen”. 

Valmistelija katsoo, että oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa on vahvistettava lisäämällä sen 
määrärahoja, jotta se voi saavuttaa kunnianhimoiset tavoitteensa. Oikeudenmukaisen 
siirtymän rahaston rahoitusta olisi saatava muista EU:n rakenne- ja investointirahastoista 
riippumattomasti. Näin ollen valmistelija katsoo, että vaikka on tarpeen varmistaa EU:n 
rahastojen välinen mahdollisimman suuri täydentävyys, oikeudenmukaisen siirtymän rahaston 
käytön ehtona ei pitäisi olla muiden koheesiorahastojen ”vastaavuus” seuraavista syistä:

1. Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto on lisäväline muihin EU:n koheesiopolitiikan 
puitteissa käyttöön otettuihin välineisiin nähden. Sillä on keskeinen rooli pyrittäessä 
ratkaisemaan yksi suurimmista haasteista siirryttäessä ilmastoneutraaliuteen. Rahaston 
poliittisen merkityksen vuoksi sen toiminnan ja rahoituksen olisi oltava 
mahdollisimman riippumatonta muista rahoitusvälineistä siten, että samalla säilytetään 
täydentävyys niiden kanssa.

2. Vaatimus, jonka mukaan oikeudenmukaisen siirtymän rahaston määrärahat on 
sovitettava yhteen vastaavien rakennerahastojen kanssa, vähentää kyseisten rahastojen 

1 Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. lokakuuta 2019 monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 ja 
omista varoista: aika vastata kansalaisten odotuksiin (2019/2833(RSP)).
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käyttöä. Jäsenvaltioiden olisi voitava päättää, miten ne jakavat kansalliset 
määrärahansa taloudellisten, sosiaalisten ja alueellisten erityispiirteidensä perusteella 
ja edellyttäen, että tämä jako on EU:n oikeudellisen kehyksen mukainen. 
Edellyttämällä, että oikeudenmukaisen siirtymän rahaston määrärahat sovitetaan 
yhteen koheesiorahoituksen kanssa, asetettaisiin jäsenvaltioille lisäehto ja luotaisiin 
siten lisärasite.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa ottamaan huomioon 
seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Unionin koheesiopolitiikkaa 
koskevalla sääntelykehyksellä vuosiksi 
2021–2027 seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen puitteissa edistetään 
unionin sitoumuksia panna täytäntöön 
Pariisin ilmastosopimus ja Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteet keskittämällä unionin rahoitus 
vihreisiin tavoitteisiin. Tällä asetuksella 
pannaan täytäntöön yksi prioriteeteista, 
joka esitetään Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmaa koskevassa tiedonannossa11, 
jäljempänä ’Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelma’, ja se muodostaa osan Kestävä 
Eurooppa -investointiohjelmaa12, josta 
myönnetään oikeudenmukaisen siirtymän 
mekanismin nojalla koheesiopolitiikan 
puitteissa rahoitusta, jolla on tarkoitus 
käsitellä niitä taloudellisia ja 
yhteiskunnallisia kustannuksia, joita 
aiheutuu ilmastoneutraaliin ja 
kiertotalouteen siirtymisestä, kun 
mahdolliset kasvihuonekaasupäästöt 
kompensoidaan vastaavalla hiilen 
sitomisella.

(1) Unionin koheesiopolitiikkaa 
koskevalla sääntelykehyksellä vuosiksi 
2021–2027 seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen puitteissa edistetään 
unionin sitoumuksia panna täytäntöön 
Pariisin ilmastosopimus, jolla pyritään 
rajaamaan maapallon keskilämpötilan 
nousu 1,5 celsiusasteeseen, ja 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteet keskittämällä unionin 
rahoitus vihreisiin tavoitteisiin sekä 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari. 
Tällä asetuksella pannaan täytäntöön yksi 
prioriteeteista, joka esitetään Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmaa koskevassa 
tiedonannossa11, jäljempänä ’Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma’, ja se 
muodostaa osan Kestävä Eurooppa -
investointiohjelmaa12, josta myönnetään 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin 
nojalla koheesiopolitiikan puitteissa 
rahoitusta, jolla on tarkoitus käsitellä niitä 
taloudellisia ja yhteiskunnallisia 
kustannuksia, joita aiheutuu 
ilmastoneutraaliin ja kiertotalouteen 
siirtymisestä, kun mahdolliset 
kasvihuonekaasupäästöt kompensoidaan 
vastaavalla hiilen sitomisella.
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_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Jotta siirtymä onnistuisi, sen on 
oltava oikeudenmukainen ja 
yhteiskunnallisesti hyväksyttävä kaikkien 
kannalta. Sen vuoksi sekä unionin että 
jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
siirtymän taloudelliset ja yhteiskunnalliset 
vaikutukset alusta lähtien ja otettava 
käyttöön kaikki mahdolliset välineet 
haitallisten vaikutusten lieventämiseksi. 
Unionin talousarviolla on tässä merkittävä 
tehtävä.

(3) Jotta siirtymä onnistuisi, sen on 
oltava osallistava ja yhteiskunnallisesti 
hyväksyttävä kaikkien kannalta, sen on 
vähennettävä eriarvoisuutta eikä se saa 
jättää ketään jälkeen. Sen vuoksi sekä 
unionin että jäsenvaltioiden ja erilaisten 
alueellisten ja paikallisten toimijoiden 
olisi otettava huomioon siirtymän 
ympäristöön liittyvät, yhteiskunnalliset, 
työmarkkinoihin liittyvät ja taloudelliset 
vaikutukset alusta lähtien ja otettava 
käyttöön kaikki mahdolliset välineet 
haitallisten vaikutusten lieventämiseksi ja 
myönteisten vaikutusten, esimerkiksi 
uusien, ihmisarvoisten ja kestävien 
työpaikkojen luomisen tai ilmanlaadun 
parantamisen, tehostamiseksi. Unionin 
talousarviolla on tässä merkittävä tehtävä.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Kuten Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmassa ja Kestävä Eurooppa -
investointiohjelmassa esitetään, 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismilla 
olisi täydennettävä muita toimia, joita 
toteutetaan seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen nojalla vuosina 2021–
2027. Sen avulla olisi käsiteltävä 
yhteiskunnallisia ja taloudellisia 

(4) Kuten esitetään Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmassa ja Kestävä 
Eurooppa -investointiohjelmassa, joilla 
otetaan käyttöön vähintään 1 biljoona 
euroa kestävien investointien tukemiseen 
tulevan vuosikymmenen aikana unionin 
talousarvion ja siihen liittyvien välineiden 
kautta, oikeudenmukaisen siirtymän 
mekanismilla olisi erityisesti tuettava 
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vaikutuksia, joita aiheutuu unionin 
siirtymisestä ilmastoneutraaliuteen, 
yhdistämällä alueellisella tasolla unionin 
talousarvion menot ilmastotavoitteisiin ja 
sosiaalisiin tavoitteisiin.

niiden alueiden työntekijöitä ja 
kansalaisia, joihin siirtymä vaikuttaa, ja 
samalla täydennettävä vuosien 2021–2027 
monivuotiseen rahoituskehykseen 
sisältyvien asiaankuuluvien ohjelmien 
vihreää siirtymää koskevia toimia. Sen 
avulla olisi käsiteltävä yhteiskunnallisia ja 
taloudellisia vaikutuksia, joita aiheutuu 
erityisesti prosessin vaikutuspiiriin 
kuuluville työntekijöille unionin 
siirtymisestä ilmastoneutraaliuteen vuoteen 
2050 mennessä, yhdistämällä alueellisella 
tasolla unionin talousarvion menot 
ilmastotavoitteisiin ja sosiaalisiin 
tavoitteisiin.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Asetuksella perustetaan 
oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, 
jäljempänä ’JTF-rahasto’, joka on yksi 
koheesiopolitiikan puitteissa toteutetun 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin 
pilareista. JTF-rahaston tavoitteena on 
lieventää ilmastosiirtymän haitallisia 
vaikutuksia tukemalla alueita ja 
työntekijöitä, joihin siirtymä vaikuttaa 
eniten. JTF-rahaston erityistavoitteen 
mukaisesti JTF-rahastosta tuetuilla toimilla 
olisi helpotettava suoraan siirtymän 
vaikutusta rahoittamalla paikallisen 
talouden monipuolistamista ja 
nykyaikaistamista ja lieventämällä 
kielteisiä vaikutuksia työllisyyteen. Tämä 
tuodaan esiin JTF-rahaston 
erityistavoitteessa, joka on vahvistettu 
samalla tasolla ja lueteltu yhdessä 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 4 artiklassa esitettyjen 
poliittisten tavoitteiden kanssa.

(5) Asetuksella perustetaan 
oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, 
jäljempänä ’JTF-rahasto’, joka on yksi 
koheesiopolitiikan puitteissa toteutetun 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin 
pilareista. JTF-rahaston tavoitteena ei ole 
ainoastaan lieventää ja kompensoida 
ilmastosiirtymän haitallisia vaikutuksia, 
vaan myös luoda ja tehostaa tulevia 
myönteisiä vaikutuksia tukemalla alueita, 
joihin siirtymä vaikuttaa eniten, sekä 
tukemalla näillä alueilla asuvia ihmisiä ja 
erityisesti työntekijöitä, joihin siirtymä 
vaikuttaa, ja auttaa toteuttamaan 
oikeudenmukainen siirtymä 
ilmastoneutraaliuteen viimeistään 
vuoteen 2050 mennessä. JTF-rahaston 
erityistavoitteen mukaisesti JTF-rahastosta 
tuetuilla toimilla olisi helpotettava ja 
vauhditettava suoraan siirtymän vaikutusta 
rahoittamalla paikallisen talouden 
monipuolistamista, uudelleen asemointia 
ja nykyaikaistamista ja lieventämällä 
kielteisiä vaikutuksia työllisyyteen ja 
elintasoon. Tämä tuodaan esiin JTF-
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rahaston erityistavoitteessa, joka on 
vahvistettu samalla tasolla ja lueteltu 
yhdessä asetuksen (EU) [uusi yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 4 artiklassa 
esitettyjen poliittisten tavoitteiden kanssa. 
Tukea olisi tarjottava myös alueille, joilla 
tapahtuu merkittäviä rakennemuutoksia 
kaivostoiminnan asteittaisen lopettamisen 
jälkeen.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) JTF-rahastosta myönnettävän 
unionin tuen ja rahoituksen käyttämisellä 
olisi varmistettava, että kaikissa 
jäsenvaltioissa kaikki tukikelpoiset 
hankkeet vastaavat unionin vastuuta 
ilmastoneutraaliuden saavuttamisesta 
vuoteen 2050 mennessä.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Kun otetaan huomioon 
ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys 
Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa 
koskevien unionin sitoumusten, 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden sekä Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmassa esitettyjen 
unionin entistä kunnianhimoisempien 
tavoitteiden mukaisesti, JTF-rahastolla 
olisi oltava keskeinen tehtävä 
ilmastotoimien valtavirtaistamisen 
edistämisessä. Varat JTF:n omista 
määrärahoista ovat täydentäviä ja tulevat 
niiden investointien lisäksi, jotka tarvitaan, 
jotta saavutetaan yleinen 25 prosentin 
tavoitetaso unionin talousarviomenoista 

(6) Kun otetaan huomioon 
ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys 
Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa 
koskevien unionin sitoumusten, 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden sekä Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmassa esitettyjen 
unionin entistä kunnianhimoisempien 
tavoitteiden mukaisesti, 
koheesiopolitiikalla ja JTF-rahastolla olisi 
oltava keskeinen tehtävä ilmastotoimien 
valtavirtaistamisen edistämisessä. Varat 
JTF:n omista määrärahoista ovat 
täydentäviä ja tulevat niiden investointien 
lisäksi, jotka tarvitaan, jotta saavutetaan 
yleinen 25 prosentin tavoitetaso unionin 
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ilmastotavoitteiden edistämiseksi. 
EAKR:sta ja ESR+:sta siirrettävillä 
varoilla edistetään tämän tavoitteen 
täysimääräistä saavuttamista.

talousarviomenoista ilmastotavoitteiden 
edistämiseksi. EAKR:sta ja ESR+:sta 
vapaaehtoisesti siirrettävillä varoilla 
voidaan edistää edelleen tämän tavoitteen 
täysimääräistä saavuttamista ja helpottaa 
vihreää siirtymää samalla, kun edistetään 
täysimääräisesti uusien laadukkaiden 
työpaikkojen luomista, osallistavaa ja 
kestävää kasvua sekä aluekehitystä.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Kun otetaan huomioon covid-19-
pandemia ja jotta voidaan osoittaa 
unionin sitoutuminen talouden 
elpymiseen kestävän kehityksen tiellä, 
seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen ja Euroopan 
elpymissuunnitelman yhteydessä on 
välttämätöntä lisätä JTF-rahastolle 
osoitettua määrää. 

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 b) JTF-rahaston varat olisi 
suhteutettava sen kunnianhimoiseen 
tavoitteeseen. Ilmastoneutraaliuteen 
siirtymisen vaikutusten lieventämiseksi 
JTF-rahastolla olisi oltava erilliset 
määrärahat riippumatta muiden EU:n 
rakenne- ja investointirahastojen 
määrärahoista. JTF-rahaston käytön 
ehtona ei saisi olla varojen siirtäminen 
muista EU:n rahastoista. Tällainen 
riippumaton oikeus varojen käyttöön 
mahdollistaa sen, että JTF-rahasto voi 
toimia asianmukaisesti, tuottaa odotetut 
tulokset ja tarjota ennustettavuutta 
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edunsaajille.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) JTF-varoilla olisi täydennettävä 
koheesiopolitiikan puitteissa käytettävissä 
olevia varoja.

(7) JTF-rahaston varat eivät yksin 
riitä vastaamaan kaikkiin 
ilmastoneutraaliuteen siirtymiseen 
liittyviin haasteisiin. Tästä syystä JTF-
varoilla olisi täydennettävä 
koheesiopolitiikan puitteissa käytettävissä 
olevia varoja. EAKR:sta ja ESR+:sta JTF-
rahastoon siirrettävät vapaaehtoiset 
rahoitusosuudet eivät rajoita muita 
koheesio-politiikan tavoitteita ja 
EAKR:sta ja ESR+:sta muihin 
tavoitteisiin kohdennettuja määrärahoja. 
Siirrettävät rahoitusosuudet eivät saisi 
olla yli 20 prosenttia jäsenvaltiolle 
EAKR:sta ja ESR+:sta alun perin 
osoitetuista varoista.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Nämä määrärahat muodostavat 
toimielinten sopimuksen [Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 
välillä talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä 
ja moitteettomasta varainhoidosta tehdyn 
sopimuksen] [17] artiklan mukaisesti 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
ensisijaisen rahoitusohjeen vuosittaisen 
talousarviomenettelyn aikana+, ja niitä 
voidaan lisätä budjettivallan käyttäjän 
päätöksellä. Lisäksi JTF-rahaston 
määrärahoja voidaan korottaa 
jäsenvaltioiden lisärahoitusosuuksilla ja 
muilla varoilla sovellettavan 
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perussäädöksen mukaisesti, ja ne ovat 
ulkoisia käyttötarkoitukseensa sidottuja 
tuloja varainhoitoasetuksen 21 artiklan 
2 kohdan a alakohdassa vahvistettujen 
tapausten lisäksi.
_____________
+ Viittaus päivitetään tarvittaessa kaudella 
2021–2027 sovellettavaan toimielinten 
väliseen sopimukseen.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Siirtyminen ilmastoneutraaliin 
talouteen on haaste kaikille jäsenvaltioille. 
Se on erityisen vaativaa niille 
jäsenvaltioille, joissa nojaudutaan 
voimakkaasti fossiilisiin polttoaineisiin tai 
kasvihuonekaasuvaltaiseen teolliseen 
toimintaan, jotka on poistettava vaiheittain 
käytöstä tai joita on mukautettava 
ilmastoneutraaliuteen siirtymisen vuoksi, ja 
joilla ei ole varoja tähän. JTF-rahaston olisi 
näin ollen katettava kaikki jäsenvaltiot, 
mutta rahoituksen jakamisessa olisi 
otettava huomioon jäsenvaltioiden 
valmiudet rahoittaa investointeja, jotka 
tarvitaan ilmastoneutraaliuteen 
siirtymisestä selviytymiseksi.

(8) Siirtyminen ilmastoneutraaliin 
talouteen on haaste kaikille jäsenvaltioille. 
Se on erityisen vaativaa niille 
jäsenvaltioille, joissa nojaudutaan 
voimakkaasti fossiilisiin polttoaineisiin ja, 
vähäisemmässä määrin, 
kasvihuonekaasuvaltaiseen teolliseen 
toimintaan, jotka on poistettava vaiheittain 
käytöstä tai joita on mukautettava 
ilmastoneutraaliuteen siirtymisen vuoksi, ja 
joilla ei ole varoja tähän. JTF-rahaston olisi 
näin ollen katettava kaikki jäsenvaltiot, 
mutta rahoituksen jakamisessa olisi 
tuettava jäsenvaltioiden 
rahoitusvalmiuksien perusteella niitä 
jäsenvaltioita, joiden täytyy tehdä 
investointeja, jotka tarvitaan 
ilmastoneutraaliuteen siirtymisestä 
selviytymiseksi. Erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä saarialueisiin tai harvaan 
asuttuihin ja syrjäisiin alueisiin, joilla 
energiasiirtymä kohti ilmastoneutraaliutta 
on haastavampaa toteuttaa.
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Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Tähän asetukseen sovelletaan 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 
322 artiklan nojalla hyväksymiä 
horisontaalisia varainhoitosääntöjä. 
Kyseisissä varainhoitoasetukseen 
sisältyvissä säännöissä vahvistetaan muun 
muassa menettely, joka koskee talousarvion 
laatimista ja toteuttamista käyttäen 
avustuksia, hankintoja, palkintoja ja 
välillistä toteutusta, sekä säädetään 
taloushallinnon toimijoiden toiminnan 
valvonnasta. SEUT-sopimuksen 
322 artiklan nojalla hyväksyttävät säännöt 
koskevat myös unionin talousarvion 
suojelua siinä tapauksessa, että 
jäsenvaltioissa ilmenee 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen 
liittyviä yleisiä puutteita, koska 
oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on 
moitteettoman varainhoidon ja unionin 
rahoituksen tuloksellisuuden välttämätön 
ennakkoedellytys.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) JTF-rahaston yhteydessä olisi 
toteutettava asetuksen (EU).../... [Euroopan 
unionin elpymisväline] mukaisesti ja siinä 
osoitettujen määrärahojen rajoissa elpymis- 
ja palautumistoimenpiteitä, joilla voidaan 
lievittää covid-19-kriisin 
ennennäkemättömiä vaikutuksia. Tällaiset 
lisävarat olisi käytettävä siten, että 
varmistetaan asetuksessa (EU) 
.../...[Euroopan unionin elpymisväline] 
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säädettyjen määräaikojen noudattaminen.

Tarkistus 14

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 205013 
koskevan EU:n ilmastoneutraaliuden 
tavoitteen13 mukaisesti siten, että kuitenkin 
säilytetään työllisyys ja parannetaan sitä ja 
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 

(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 ja suojellen, säilyttäen 
ja kohentaen samalla unionin 
luonnonpääomaa sekä parantaen 
terveyttä ja hyvinvointia ympäristöön 
liittyvien riskien ja ympäristövaikutusten 
osalta. 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 205013 
koskevan EU:n ilmastoneutraaliuden 
tavoitteen13 mukaisesti siten, että kuitenkin 
säilytetään työllisyys ja parannetaan sitä ja 
vältetään ympäristön pilaantuminen. Tukea 
olisi oltava saatavilla myös sellaisia aloja 
ja työpaikkoja varten, jotka ovat 
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edistetään siirtymistä ilmastoneutraaliin ja 
kiertotalouteen ja lievennetään siitä 
aiheutuvia kielteisiä sivuvaikutuksia.

epäsuorasti riippuvaisia fossiilisten 
polttoaineiden arvoketjuista ja 
kasvihuonekaasuintensiivisistä teollisista 
prosesseista, esimerkiksi työntekijöiden 
uusien taitojen hankkimiseen. 
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.

_________________ _________________
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).

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) JTF-rahastoa olisi käytettävä myös 
tukemaan investointeja sosiaali-, 
koulutus-, terveys- ja kulttuurihankkeisiin 
edellyttäen, että luodaan uusia 
työpaikkoja erityisesti alueilla, jotka ovat 
riippuvaisia hiili-intensiivisestä taloudesta 
ja joihin rakenteellinen siirtyminen 
resurssitehokkaaseen ja vähähiiliseen 
talouteen vaikuttaa. Tällainen 
investoiminen auttaisi varmistamaan, että 
siirtymäalueilla asuvilla ihmisillä on 
mahdollisuus käyttää laadukkaita julkisia 
palveluja ja yleishyödyllisiä palveluja, 
jotta voidaan tukea sosiaalisesti 



RR\1210220FI.docx 53/348 PE648.609v04-00

FI

oikeudenmukaista siirtymää, jossa ketään 
ei jätetä jälkeen.

Tarkistus 16

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, 
kuten heitä, joihin energiaköyhyys 
vaikuttaa ja heitä, joita pidetään kaikkein 
haavoittuvimpina asetuksen (EU) .../... 
[ESF+] mukaisesti, JTF-rahastosta olisi 
katettava myös vaikutusten kohteeksi 
joutuneiden työntekijöiden 
uudelleenkoulutus ja uusien taitojen 
hankkiminen. Tavoitteena on auttaa heitä 
sopeutumaan uusiin 
työllisyysmahdollisuuksiin ja huolehtia 
sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta 
eri aloilla sekä tarjota työnhakuneuvontaa 
työnhakijoille ja edistää heidän aktiivista 
integroitumistaan työmarkkinoille. 
Ilmastosiirtymän, oikeudenmukaisen 
siirtymän mekanismin ja JTF-rahaston 
yleisenä tavoitteena olisi oltava 
nettotyöllisyysvaikutuksen luominen siten, 
että luodaan uusia laadukkaita 
työpaikkoja.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Osallistavat politiikat ja strategiat 
ovat tarpeen, jotta voidaan välttää 
eriarvoisuuden kärjistyminen 
oikeudenmukaisen siirtymän yhteydessä. 
Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
edistämisen olisi oltava ohjaavana 
periaatteena myönnettäessä tukea JTF-
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rahastosta, ja rahaston tuella olisi 
edistettävä sukupuolten tasa-arvoa, 
parannettava maahanmuuttajien ja 
pakolaisten, nuorten ja ikääntyneiden 
työntekijöiden sekä alhaisen osaamistason 
työntekijöiden oloja ja varmistettava, että 
ketään ei jätetä jälkeen.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 b) Jäsenvaltioiden ja komission olisi 
varmistettava, että JTF-rahastosta 
rahoitettujen prioriteettien 
täytäntöönpanolla edistetään naisten ja 
miesten tasa-arvon kunnioittamista ja 
edistämistä SEUT-sopimuksen 8 artiklan 
mukaisesti. 

Tarkistus 19

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 

(12) Jotta parannettaisiin siirtymän 
vaikutuksista kärsivien alueiden talouden 
monipuolistamista ja uudelleen 
asemointia, 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 
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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 
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.

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 
oikeudenmukaista siirtymää koskevassa 
suunnitelmassa, ja niiden olisi oltava 
kestäviä ja noudatettava 
energiatehokkuus etusijalle -periaatetta. 
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 
kaikkien SEUT-sopimuksen 107 artiklan 
3 kohdassa lueteltujen kategorioiden 
mukaisilla tukialueilla. Yritysten 
tuotannolliset investoinnit eivät saisi 
vääristää yritysten välistä kilpailua.

_________________ _________________
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).

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(12 a) EU:n valtiontukisääntöjen on 
oltava joustavia, jotta voidaan varmistaa, 
että siirtymäalueet voivat houkutella 
puoleensa yksityisiä investointeja. Siksi 
komission olisi uusien suuntaviivojen 
valmistelussa otettava huomioon myös 
rakenteellisten muutosten ongelmat 
kyseisillä alueilla samalla, kun taataan 
reilu kilpailu sisämarkkinoilla. 
Valtiontukisääntöjen olisi 
mahdollistettava se, että kaikki JTF-
rahaston kautta tukea saavat alueet voivat 
torjua tehokkaasti työpaikkojen 
menettämisen uhkaa varhaisessa 
vaiheessa. Sovellettavien sääntöjen olisi 
mahdollistettava riittävä joustavuus 
tukialueiden asemasta riippumatta. 

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jotta voitaisiin tarjota joustavuutta 
JTF-varojen kohdentamiseen Investoinnit 
työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen 
puitteissa, pitäisi olla mahdollista laatia 
itsenäinen JTF-ohjelma tai kohdentaa 
JTF-varat yhteen tai useampaan 
toimintalinjaan ohjelmassa, jota tuetaan 
Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), 
Euroopan sosiaalirahasto plussasta (ESR+) 
tai koheesiorahastosta. Asetuksen (EU) 
[uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
21 a artiklan mukaisesti JTF-varoja olisi 
vahvistettava täydentävällä rahoituksella 
EAKR:sta ja ESR+:sta. EAKR:sta ja 
ESR+:sta siirrettävien määrien olisi oltava 
johdonmukaisia alueellisissa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevissa 
suunnitelmissa vahvistettujen toimien 

(13) Jotta voitaisiin tarjota joustavuutta 
ja johdonmukaisuutta JTF-varojen 
kohdentamiseen Investoinnit työpaikkoihin 
ja kasvuun -tavoitteen puitteissa, 
jäsenvaltioiden olisi tiiviissä yhteistyössä 
paikallisten ja alueellisten viranomaisten 
ja työmarkkinaosapuolten kanssa 
kohdennettava JTF-varat yhteen tai 
useampaan toimintalinjaan ohjelmassa, jota 
tuetaan Euroopan aluekehitysrahastosta 
(EAKR), Euroopan sosiaalirahasto 
plussasta (ESR+) tai koheesiorahastosta. 
Asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 21 a artiklan mukaisesti 
JTF-varoja voidaan vahvistaa 
vapaaehtoisesti täydentävällä rahoituksella 
EAKR:sta ja ESR+:sta, jos tällainen 
täydentävyys on perusteltua eikä haittaa 
niiden tavoitteiden saavuttamista, joihin 
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tyypin kanssa. osoitetaan varoja EAKR:sta ja ESR+:sta. 
Vaihtoehtoisesti voitaisiin laatia erillinen 
JTF-ohjelma, jos sellaisen laatiminen on 
objektiivisten olosuhteiden vuoksi 
perusteltua.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a)  EAKR:sta ja ESR+:sta 
siirrettävien määrien olisi oltava 
johdonmukaisia alueellisissa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevissa 
suunnitelmissa vahvistettujen toimien 
tyypin kanssa. 

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 b) JTF-varojen käytön yhteydessä 
olisi minimoitava rahaston edunsaajille ja 
kaikille toimijoille aiheutuvat 
hallinnolliset rasitteet ja kustannukset 
asetuksella (EU).../... [uusi yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] käyttöön 
otettujen yksinkertaistamistoimenpiteiden 
mukaisesti.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) JTF-tuen edellytyksenä olisi oltava 
siirtymäprosessin tosiasiallinen 
toteuttaminen tietyllä alueella, jotta 

(14) JTF-tuen edellytyksenä olisi oltava 
siirtymäprosessin tosiasiallinen 
toteuttaminen tietyllä alueella, jotta 
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saavutetaan ilmastoneutraali talous. 
Jäsenvaltioiden olisi laadittava 
yhteistyössä asiaan liittyvien sidosryhmien 
kanssa ja komission tuella alueelliset 
oikeudenmukaista siirtymää koskevat 
suunnitelmat, joissa esitetään 
siirtymäprosessi yksityiskohtaisesti ja jotka 
ovat johdonmukaisia kansallisten energia- 
ja ilmastosuunnitelmien kanssa. Komissio 
perustaa siirtymävaiheessa olevien 
kivihiilialueiden foorumiin pohjautuvan 
oikeudenmukaista siirtymää käsittelevän 
foorumin, joka mahdollistaa kahden- ja 
monenvälisen kokemusten vaihdon 
hankitusta tietämyksestä ja hyvistä 
käytännöistä kaikilla toiminta-aloilla, 
joihin vaikutukset kohdistuvat.

saavutetaan ilmastoneutraali talous. 
Jäsenvaltiot laativat tiiviissä yhteistyössä 
kaikkien asiaan liittyvien sidosryhmien 
kanssa ja komission tuella alueelliset 
oikeudenmukaista siirtymää koskevat 
suunnitelmat, joissa esitetään 
siirtymäprosessi yksityiskohtaisesti ja jotka 
ovat johdonmukaisia kansallisten energia- 
ja ilmastosuunnitelmien kanssa. Komissio 
perustaa siirtymävaiheessa olevien 
kivihiilialueiden foorumiin pohjautuvan 
oikeudenmukaista siirtymää käsittelevän 
foorumin, joka mahdollistaa kahden- ja 
monenvälisen kokemusten vaihdon 
hankitusta tietämyksestä ja hyvistä 
käytännöistä kaikilla toiminta-aloilla, 
joihin vaikutukset kohdistuvat. Lisäksi 
alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien olisi oltava 
johdonmukaisia asetuksen (EU).../... [uusi 
yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [23] 
artiklassa tarkoitettujen asiaankuuluvien 
alueellisten strategioiden kanssa, mukaan 
luettuina älykkään erikoistumisen 
strategiat (S3), kansalliset energia- ja 
ilmastosuunnitelmat ja Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilari, jotta 
voidaan suunnitella ja panna täytäntöön 
JTF-rahasto, joka koostuu paikallisten, 
alueellisten, kansallisten ja unionin 
toimien strategisesta koordinoinnista 
alueellisten talouksien 
monipuolistamiseksi, samalla kun 
varmistetaan oikeudenmukainen ja 
tasapuolinen siirtymä.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Kaikkien jäsenvaltioiden olisi 
hyväksyttävä unionin tavoite 
ilmastoneutraaliudesta vuoteen 2050 
mennessä, jotta ekologinen siirtymä 
onnistuisi. Jäsenvaltioiden, jotka eivät ole 
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sitoutuneet panemaan kyseistä tavoitetta 
täytäntöön, olisi saatava vain osittainen 
oikeus saada käyttöönsä JTF-rahaston 
mukaiset jäsenvaltiokohtaiset 
määrärahansa. Tällöin olisi suosittava 
niitä jäsenvaltioiden alueita, jotka ovat 
sitoutuneet toteuttamaan tämän 
tavoitteen.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Alueellisissa oikeudenmukaista 
siirtymää koskevissa suunnitelmissa olisi 
yksilöitävä alueet, joihin vaikutukset 
kohdistuvat kielteisimmin ja joihin JTF-
tuki olisi keskitettävä, ja kuvattava 
toteutettavat toimet ilmastoneutraalin 
talouden saavuttamiseksi etenkin siltä osin 
kuin kyseessä on fossiilisten polttoaineiden 
tuotantoon liittyvien laitosten tai muun 
kasvihuonekaasuvaltaisen toiminnan 
muuntaminen tai lopettaminen. Nämä 
alueet olisi määriteltävä tarkasti, ja niiden 
olisi vastattava NUTS-tason 3 alueita tai 
oltava osa niitä. Suunnitelmissa olisi 
esitettävä yksityiskohtaisesti näiden 
alueiden haasteet ja tarpeet ja yksilöitävä 
tarvittavien toimien tyyppi siten, että 
varmistetaan sellaisten ilmastonmuutosta 
kestävien taloudellisten toimien 
johdonmukainen kehittäminen, jotka ovat 
myös ilmastoneutraaliuteen siirtymisen ja 
vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden 
mukaisia. Vain siirtymäsuunnitelmien 
mukaisesti tehdyt investoinnit voivat saada 
taloudellista tukea JTF-rahastosta. 
Alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien olisi oltava osa 
komissio hyväksymiä ohjelmia (jotka 
saavat tapauksen mukaan tukea EAKR:sta, 
ESR+:sta, koheesiorahastosta tai JTF-

(15) Alueellisissa oikeudenmukaista 
siirtymää koskevissa suunnitelmissa olisi 
yksilöitävä alueet, joihin vaikutukset 
kohdistuvat kielteisimmin ja joihin JTF-
tuki olisi keskitettävä, ja kuvattava 
toteutettavat toimet ilmastoneutraalin 
talouden saavuttamiseksi, lisättävä 
työllisyyttä ja estettävä ympäristön 
pilaantuminen etenkin siltä osin kuin 
kyseessä on fossiilisten polttoaineiden 
tuotantoon liittyvien laitosten tai muun 
kasvihuonekaasuvaltaisen toiminnan 
muuntaminen tai lopettaminen. Nämä 
alueet olisi määriteltävä tarkasti, ja ne 
voivat olla osa suurempia yksiköitä, kuten 
NUTS-tason 3 alueita, tai vastata niitä. 
Suunnitelmissa olisi esitettävä 
yksityiskohtaisesti näiden alueiden haasteet 
ja tarpeet ja yksilöitävä tarvittavien toimien 
tyyppi siten, että varmistetaan sellaisten 
ilmastonmuutosta kestävien taloudellisten 
toimien johdonmukainen kehittäminen, 
jotka ovat myös ilmastoneutraaliuteen 
siirtymisen ja vihreän kehityksen ohjelman 
tavoitteiden mukaisia. Suunnitelmissa olisi 
esitettävä yksityiskohtaisesti synergia ja 
täydentävyys muiden unionin ohjelmien 
ja oikeudenmukaisen siirtymän 
mekanismin pilarien sekä tarvittaessa 
modernisaatiorahaston kanssa 
yksilöityjen kehitystarpeiden 
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rahastosta). käsittelyssä. Vain siirtymäsuunnitelmien 
mukaisesti tehdyt investoinnit voivat saada 
taloudellista tukea JTF-rahastosta. 
Alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien olisi oltava osa 
komissio hyväksymiä ohjelmia (jotka 
saavat tapauksen mukaan tarvittaessa 
tukea EAKR:sta, ESR+:sta, 
koheesiorahastosta tai JTF-rahastosta). 
Komission olisi jäsenvaltioiden pyynnöstä 
annettava teknistä tukea, jos niillä ei ole 
tarvittavia hallinnollisia valmiuksia tai jos 
niillä on vaikeuksia laatia alueellisia 
oikeudenmukaista siirtymää koskevia 
suunnitelmia.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Kun otetaan huomioon valtavat 
ponnistelut, joita pk-yritysten on tehtävä 
torjuakseen covid-19-kriisin seurauksia, 
paikallisia, alueellisia ja kansallisia 
viranomaisia, yrityksiä ja muita tahoja, 
jotka hakevat rahoitusta JTF-rahastosta, 
olisi tuettava yksinkertaisella, kattavalla 
ja helposti hallinnoitavalla haku- ja 
raportointiprosessilla, joka mahdollistaa 
kohdennetun tuen.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) JTF-varojen 
tulossuuntautuneisuuden vahvistamiseksi 
komission olisi voitava 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 
soveltaa rahoitusoikaisuja, jos JTF-
rahaston erityistavoitteen osalta vahvistetut 

(16) JTF-varojen käytöstä odotettujen 
tulosten saavuttamisen varmistamiseksi 
komission olisi voitava 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 
soveltaa rahoitusoikaisuja, jos JTF-
rahaston erityistavoitteen osalta vahvistetut 
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tavoitteet ovat merkittävässä määrin 
jääneet saavuttamatta.

tavoitteet ovat merkittävässä määrin 
jääneet saavuttamatta.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Asianmukaisen rahoituskehyksen 
laatimiseksi JTF-rahastoa varten 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa vahvistaa 
käytettävissä olevien määrärahojen 
vuosijakauma jäsenvaltioittain liitteen I 
mukaisesti.

(18) Asianmukaisen rahoituskehyksen 
laatimiseksi JTF-rahastoa varten 
komissiolle olisi siirrettävä säädösvaltaa 
vahvistaa käytettävissä olevien 
määrärahojen vuosijakauma 
jäsenvaltioittain liitteen I mukaisesti. 

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä asetuksella perustetaan 
oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, 
jäljempänä ’JTF-rahasto’, tuen antamiseksi 
alueille, joihin kohdistuu vakavia 
sosioekonomisia haasteita sen vuoksi, että 
unioni siirtyy ilmastoneutraaliin talouteen 
vuoteen 2050 mennessä.

1. Tällä asetuksella perustetaan 
oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, 
jäljempänä ’JTF-rahasto’, tuen antamiseksi 
alueille, joihin kohdistuu vakavia 
sosioekonomisia ja maantieteellisiä 
haasteita sen vuoksi, että unioni siirtyy 
ilmastoneutraaliin talouteen vuoteen 2050 
mennessä.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [4 artiklan 1 kohdan] 
toisen alakohdan mukaisesti JTF-rahastolla 
on edistettävä yhtä ainoaa erityistavoitetta, 
jolla annetaan ”alueille ja ihmisille 

Asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [4 artiklan 1 kohdan] 
toisen alakohdan mukaisesti JTF-rahastolla 
on edistettävä yhtä ainoaa erityistavoitetta, 
jolla annetaan ”alueille ja ihmisille 
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mahdollisuus käsitellä yhteiskunnallisia, 
taloudellisia ja ympäristöön liittyviä 
vaikutuksia, joita ilmastoneutraaliin 
talouteen siirtymisellä on”.

mahdollisuus käsitellä yhteiskunnallisia, 
taloudellisia ja ympäristöön liittyviä 
vaikutuksia, joita ilmastoneutraaliin 
talouteen siirtymisellä on”. Investoinneilla 
olisi pyrittävä lieventämään siirtymästä 
johtuvia työpaikkojen menetyksiä 
tukemalla uudistamista ja uusien 
työpaikkojen luomista.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -
tavoitteen puitteissa JTF-rahaston 
talousarviositoumuksiin käytettävissä 
olevat määrärahat kaudella 2021–2027 
ovat 7,5 miljardia euroa vuoden 2018 
hintoina, ja niitä voidaan tapauksen 
mukaan korottaa unionin talousarvioon 
osoitetuilla lisävaroilla ja muilla varoilla 
sovellettavan perussäädöksen mukaisesti.

Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -
tavoitteen puitteissa JTF-rahaston 
talousarviositoumuksiin käytettävissä 
olevat määrärahat kaudella 2021–2027 
ovat 25 000 000 000 euroa vuoden 2018 
hintoina. JTF-rahaston määrärahoja 
voidaan edelleen korottaa jäsenvaltioiden 
vapaaehtoisilla rahoitusosuuksilla ja 
muilla varoilla sovellettavan 
perussäädöksen mukaisesti, ja ne ovat 
ulkoisia käyttötarkoitukseensa sidottuja 
tuloja varainhoitoasetuksen 21 artiklan 
2 kohdan a alakohdassa lueteltujen 
tapausten lisäksi.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta 
määrästä on osoitettava 0,35 prosenttia 
tekniseen tukeen, jota tarjotaan komission 
aloitteesta.

Vähintään 0,35 prosenttia ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetusta määrästä on 
osoitettava tekniseen tukeen, jota tarjotaan 
komission aloitteesta, ja tätä osuutta 
voidaan korottaa jäsenvaltion pyynnöstä 
alueellisen oikeudenmukaista siirtymää 
koskevan suunnitelman erityispiirteiden 
perusteella.
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Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen, 
jossa vahvistetaan varojen, mukaan 
luettuna 2 kohdassa tarkoitetut mahdolliset 
lisävarat, vuotuinen jakautuminen 
jäsenvaltioittain liitteessä I vahvistetun 
menetelmän mukaisesti.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
10 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla täydennetään tätä 
asetusta hyväksymällä päätös, jossa 
vahvistetaan varojen, mukaan luettuna 
2 kohdassa tarkoitetut mahdolliset 
lisävarat, vuotuinen jakautuminen 
jäsenvaltioittain liitteessä I vahvistetun 
menetelmän mukaisesti. 

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ne jäsenvaltiot, jotka eivät ole vielä 
sitoutuneet unionin tavoitteeseen 
saavuttaa ilmastoneutraalius 
vuoteen 2050 mennessä, voivat saada 
JTF-rahastosta varoja enintään yhden 
kolmanneksen jäsenvaltiokohtaisista 
määrärahoistaan, jäljempänä 
’jäädyttämätön osa’, ja loput kaksi 
kolmasosaa annetaan käyttöön niiden 
hyväksyttyä tällaisen sitoumuksen. 
Tällaisessa tapauksessa alueiden, jotka 
sitoutuvat panemaan kyseisen tavoitteen 
täytäntöön, on saatava ensisijaisesti 
jäsenvaltiokohtaisten määrärahojen 
jäädytetty osa.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Poiketen siitä, mitä asetuksen 
(EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] [21 a] artiklassa säädetään, 
2 kohdassa tarkoitetut mahdolliset 
lisävarat, jotka osoitetaan JTF-rahastoon 
unionin talousarviossa tai myönnetään 
muista varoista, eivät saa edellyttää 
täydentävää tukea EAKR:sta tai 
ESR+:sta.

Poistetaan.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
3 a artikla – otsikko (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Euroopan unionin elpymisvälineen varat

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
3 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen (EU).../.. [Euroopan unionin 
elpymisväline] 2 artiklassa tarkoitetut 
toimenpiteet pannaan täytäntöön JTF-
rahaston osalta 30 000 000 000 euron 
(vuoden 2018 hintoina) määrällä 
mainitun asetuksen 3 artiklan 2 kohdan 
a alakohdan vi alakohdassa tarkoitetusta 
määrästä, jollei mainitun asetuksen 
4 artiklan 3, 4 ja 8 kohdasta muuta johdu.
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Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
3 a artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Määrä katsotaan 3 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetuiksi muiksi varoiksi, ja se 
lasketaan ulkoisiin käyttötarkoitukseensa 
sidottuihin tuloihin Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, 
Euratom) 2018/10461 a 21 artiklan 
5 kohdan mukaisesti. 
Varat asetetaan saataville Investoinnit 
työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen 
puitteissa vuosien 2021–2024 
talousarviositoumuksia varten 3 artiklassa 
vahvistettujen kokonaismäärärahojen 
lisäksi seuraavasti:
– 2021: 7 495 797 242 euroa; 
– 2022: 7 496 636 094 euroa; 
– 2023: 7 496 371 621 euroa; 
– 2024: 7 496 371 621 euroa;
____________________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 
18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin 
yleiseen talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) 
N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, 
(EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 
1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) 
N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) 
N:o 283/2014 ja päätöksen 
N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
kumoamisesta (EUVL L 193, 30.7.2018, 
s. 1–222).
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Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
3 a artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetuista varoista 15 295 823 euroa 
vuoden 2018 hintoina varataan 
hallintomenoihin.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
3 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vähintään 0,35 prosenttia 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta 
määrästä on osoitettava tekniseen tukeen, 
jota tarjotaan komission aloitteesta, ja 
tätä osuutta voidaan korottaa jäsenvaltion 
pyynnöstä alueellisen oikeudenmukaista 
siirtymää koskevan suunnitelman 
erityispiirteiden perusteella.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
3 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
määrän vuotuinen jakautuminen 
jäsenvaltioittain sisällytetään 3 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettuun komission 
päätökseen liitteessä I esitetyn 
menetelmän mukaisesti.
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Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
3 a artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Poiketen siitä, mitä 
varainhoitoasetuksen 14 artiklan 
3 kohdassa säädetään, 1 kohdassa 
tarkoitettuihin varoihin perustuviin 
talousarviositoumuksiin sovelletaan 
asetuksen (EU).../... [uusi yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] [VII osaston 
IV luvussa] vahvistettuja vapauttamista 
koskevia sääntöjä. Poiketen siitä, mitä 
varainhoitoasetuksen 12 artiklan 
4 kohdan c alakohdassa säädetään, 
kyseisiä varoja ei saa käyttää ohjelmaa tai 
toimea seuraavaan ohjelmaan tai 
toimeen.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. JTF-rahastosta tuetaan vain toimia, 
jotka liittyvät suoraan sen 2 artiklassa 
vahvistettuun erityistavoitteeseen ja joilla 
edistetään 7 artiklan mukaisesti laadittujen 
alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien täytäntöönpanoa.

1. JTF-rahastosta tuetaan vain toimia, 
jotka liittyvät suoraan sen 2 artiklassa 
vahvistettuun erityistavoitteeseen ja joilla 
edistetään 7 artiklan mukaisesti laadittujen 
alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien täytäntöönpanoa. 
JTF-varat ovat täydentäviä, eivätkä ne 
korvaa EAKR:sta, ESR+:sta tai muista 
unionin ohjelmista tuettuja toimia.

Tarkistus 45

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

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

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

Tarkistus 46

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

Komission teksti Tarkistus

b) uusien yritysten perustamiseen 
tehtävät investoinnit, myös 
yrityshautomoiden ja konsulttipalvelujen 
kautta;

b) uusien yritysten perustamiseen, jo 
perustettujen yritysten 
monipuolistamiseen tai vaihtoehtoiseen 
kestävään taloudelliseen toimintaan 
tehtävät investoinnit, myös 
yrityshautomoiden ja konsulttipalvelujen 
kautta;

Tarkistus 47

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

Komission teksti Tarkistus

c) tutkimus- ja innovointitoimintaan 
tehtävät investoinnit, joilla edistetään 
edistyneen teknologian siirtoa;

c) tutkimus- ja innovointitoimintaan 
muun muassa tutkimuslaitoksissa ja 
yliopistoissa tehtävät investoinnit, joilla 
edistetään edistyneen teknologian siirtoa ja 
käyttöönottoa;

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) investoinnit sellaisten 
liikennejärjestelmien edistämiseen, jotka 
parantavat kaupunkiliikennettä ja tekevät 
siitä kestävämpää, myös käyttämällä 
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älykkäitä teknologiaratkaisuja;

Tarkistus 49

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

Komission teksti Tarkistus

d) teknologian ja infrastruktuurien 
käyttöönottoon tehtävät investoinnit, joilla 
edistetään kohtuuhintaista puhdasta 
energiaa, kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä, energiatehokkuutta ja 
uusiutuvaa energiaa;

d) teknologian ja infrastruktuurien 
käyttöönottoon tehtävät investoinnit, joilla 
edistetään kohtuuhintaista puhdasta ja 
kestävää energiaa, erityisesti jos 
kysyntäpuolen toimenpiteet ovat 
riittämättömiä, investoinnit, joilla 
vähennetään riippuvuutta hiili-
intensiivisestä energiasta ja 
energiaköyhyyttä, sekä investoinnit 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, 
mukaan luettuina kestävään liikenteeseen 
ja infrastruktuuriin tehtävät investoinnit, 
joilla muun muassa edistetään 
sähköistämistä ja biopolttoaineiden 
käyttöä, sekä investoinnit 
kohdennettuihin energiatehokkaisiin 
toimenpiteisiin ja uusiutuvaan energiaan;

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) energiatehokkuuteen ja 
uusiutuviin energialähteisiin tehtävät 
investoinnit, mukaan luettuina 
investoinnit kaukolämmitykseen;

Tarkistus 51

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

Komission teksti Tarkistus
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e) digitalisaatioon ja digitaaliseen 
liitettävyyteen tehtävät investoinnit;

e) digitalisaatioon ja digitaaliseen 
liitettävyyteen tehtävät investoinnit, 
mukaan luettuina nopeat verkot, kuten 
valokuitukaapelit yksittäisille 
kotitalouksille saarialueilla, syrjäisillä 
alueilla, maaseutualueilla ja harvaan 
asutuilla alueilla; 

Tarkistus 52

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

Komission teksti Tarkistus

f) laitosalueen kunnostamiseen ja 
puhdistamiseen, maan saneeraukseen ja 
käyttötarkoituksen muuttamiseen tehtävät 
investoinnit;

f) laitosalueen kunnostamiseen ja 
puhdistamiseen, maan saneeraukseen ja 
käyttötarkoituksen muuttamiseen tehtävät 
investoinnit varmistaen samalla, että 
saastuttaja maksaa -periaatetta 
noudatetaan;

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) sosiaaliseen infrastruktuuriin ja 
yleishyödyllisten julkisten palvelujen 
kehittämiseen tehtävät investoinnit;

Tarkistus 54

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

Komission teksti Tarkistus

h) työntekijöiden uudelleenkoulutus ja 
uusien taitojen hankkiminen;

h) työntekijöiden ja työnhakijoiden, 
erityisesti niiden, jotka eivät ole 
koulutustaan vastaavassa työssä tai joiden 
koulutustaso on alhainen, 
uudelleenkoulutus ja uusien taitojen 
hankkiminen;
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Tarkistus 55

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

Komission teksti Tarkistus

i) työnhakuneuvonta työnhakijoille; i) aktiivinen työmarkkina- ja 
osaamispolitiikka, joka kohdistuu 
tulevaisuuteen suuntautuviin aloihin ja 
työpaikkoihin, sekä työnhakuneuvonta 
työnhakijoille;

Tarkistus 56

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

Komission teksti Tarkistus

j) työnhakijoiden aktiivinen 
osallistaminen;

j) työnhakijoiden aktiivinen 
osallistaminen, yhtäläisten 
mahdollisuuksien varmistaminen sekä 
sukupuolten tasa-arvo;

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

JTF-rahastosta voidaan tukea lisäksi 
SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan 
a ja c alakohdassa tarkoitetuilla 
tukialueilla muihin yrityksiin kuin pk-
yrityksiin tehtäviä tuotannollisia 
investointeja, edellyttäen että tällaiset 
investoinnit on hyväksytty osana alueellista 
oikeudenmukaista siirtymää koskevaa 
suunnitelmaa 7 artiklan 2 kohdan h 
alakohdassa vaadittujen tietojen 
perusteella. Tällaiset investoinnit ovat 
tukikelpoisia vain, jos ne ovat tarpeen 
alueellisen oikeudenmukaista siirtymää 
koskevan suunnitelman täytäntöönpanoa 
varten.

JTF-rahastosta voidaan tukea lisäksi 
kaikkien SEUT-sopimuksen 107 artiklan 
3 kohdassa lueteltujen kategorioiden 
mukaisilla tukialueilla muihin yrityksiin 
kuin pk-yrityksiin tehtäviä tuotannollisia 
investointeja, edellyttäen että tällaiset 
investoinnit on hyväksytty osana alueellista 
oikeudenmukaista siirtymää koskevaa 
suunnitelmaa 7 artiklan 2 kohdan 
h alakohdassa vaadittujen tietojen 
perusteella. Tällaiset investoinnit ovat 
tukikelpoisia vain, jos ne ovat tarpeen 
alueellisen oikeudenmukaista siirtymää 
koskevan suunnitelman täytäntöönpanoa 
varten.
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Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) komission asetuksen (EU) 
N:o 651/201416 2 artiklan 18 kohdassa 
määriteltyjä vaikeuksissa olevia yrityksiä;

c) komission asetuksen (EU) N:o 
651/201416 2 artiklan 18 kohdassa 
määriteltyjä vaikeuksissa olevia yrityksiä, 
lukuun ottamatta yrityksiä, jotka voivat 
saada tukea vihreisiin investointeihin, 
uuteen teknologiaan ja infrastruktuuriin, 
jotka voivat edistää kaasupäästöjen 
vähentämistä, energiatehokkuutta ja/tai 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian tuotantoa;

_____________________ _______________________
16 Komission asetus (EU) N:o 651/2014, 
annettu 17 päivänä kesäkuuta 2014, 
tiettyjen tukimuotojen toteamisesta 
sisämarkkinoille soveltuviksi 
perussopimuksen 107 ja 108 artiklan 
mukaisesti (EUVL L 187, 26.6.2014, s. 1).

16 Komission asetus (EU) N:o 651/2014, 
annettu 17 päivänä kesäkuuta 2014, 
tiettyjen tukimuotojen toteamisesta 
sisämarkkinoille soveltuviksi 
perussopimuksen 107 ja 108 artiklan 
mukaisesti (EUVL L 187, 26.6.2014, s. 1).

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) investointeja 
laajakaistainfrastruktuuriin alueilla, joilla 
on vähintään kaksi vastaavaan luokkaan 
kuuluvaa laajakaistaverkkoa.

e) investointeja 
laajakaistainfrastruktuuriin alueilla, joilla 
on vähintään kaksi vastaavaan luokkaan 
kuuluvaa laajakaistaverkkoa. Tätä 
poikkeusta ei sovelleta saarialueisiin, 
syrjäisiin alueisiin ja harvaan asuttuihin 
alueisiin, joilla tarvitaan uusia yksittäisiä 
suurten nopeuksien infrastruktuureja 
yksittäisten kotitalouksien tavoittamiseksi.

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

JTF-varat kohdennetaan alueluokkiin, 
joihin asianomaiset alueet kuuluvat, 
7 artiklan mukaisesti laadittujen 
alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien perusteella, jotka 
komissio on hyväksynyt osana ohjelmaa tai 
ohjelman muutosta. Kohdennetut varat 
asetetaan saataville yhdessä tai 
useammassa erityisohjelmassa tai 
ohjelman yhdessä tai useammassa 
toimintalinjassa.

JTF-varat kohdennetaan alueluokkiin, 
joihin asianomaiset alueet kuuluvat, 
7 artiklan mukaisesti laadittujen 
alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien perusteella, jotka 
komissio on hyväksynyt osana ohjelmaa tai 
ohjelman muutosta. Kohdennetut varat 
asetetaan saataville ohjelman yhdessä tai 
useammassa toimintalinjassa, joita 
tuetaan Euroopan aluekehitysrahastosta, 
jäljempänä ’EAKR’, Euroopan 
sosiaalirahasto plussasta, jäljempänä 
’ESR+’, tai koheesiorahastosta, tai 
yhdessä tai useammassa erityisohjelmassa, 
jos näin toimiminen on objektiivisten 
olosuhteiden vuoksi perusteltua.

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

JTF-varojen ohjelmasuunnittelussa on 
noudatettava asetuksen (EU) .../... [uusi 
yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
6 artiklaa ja varmistettava kohdealueiden 
viranomaisten suora osallistuminen 
NUTS 2- tai NUTS 3 -tasolla, 
kohdentamalla varoja alueellisten 
ohjelmien kautta, jos tällaisia ohjelmia on 
käytössä, tai hyödyntämällä 
asetuksen (EU) .../... [uusi yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 22–
28 artiklassa tarkoitettuja yhdennettyjä 
alueellisia välineitä.

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy vain ohjelman, jossa 
alueiden, joihin siirtymäprosessin 
vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin ja 
jotka sisältyvät alueelliseen 
oikeudenmukaista siirtymää koskevaan 
suunnitelmaan, yksilöinti on perusteltu 
asianmukaisesti ja asiaan liittyvä 
alueellinen oikeudenmukaista siirtymää 
koskeva suunnitelma on johdonmukainen 
kyseisen jäsenvaltion kansallisen energia- 
ja ilmastosuunnitelman kanssa.

Komissio hyväksyy vain ohjelman, jossa 
alueiden, joihin siirtymäprosessin 
vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin ja 
jotka sisältyvät alueelliseen 
oikeudenmukaista siirtymää koskevaan 
suunnitelmaan, yksilöinti on perusteltu 
asianmukaisesti ja asiaan liittyvä 
alueellinen oikeudenmukaista siirtymää 
koskeva suunnitelma on johdonmukainen 
kyseisen jäsenvaltion kansallisen energia- 
ja ilmastosuunnitelman sekä olemassa 
olevien asiaankuuluvien alueellisten ja 
paikallisten strategioiden kanssa.

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. JTF-toimintalinjan tai -
toimintalinjojen on sisällettävä JTF-varat, 
jotka koostuvat kokonaan tai osittain 
jäsenvaltioiden JTF-määrärahoista ja 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [21 a] artiklan mukaisesti 
siirretyistä varoista. JTF-toimintalinjaan 
siirrettyjen EAKR- ja ESR+ -varojen 
määrän on oltava yhteensä vähintään 
puolitoistakertainen mutta enintään 
kolminkertainen toimintalinjaan JTF-
rahastosta myönnetyn tuen määrään 
nähden.

2. JTF-toimintalinja tai -
toimintalinjat voivat sisältää JTF-varat, 
jotka koostuvat kokonaan tai osittain 
jäsenvaltioiden JTF-määrärahoista ja 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [21 a] artiklan mukaisesti 
vapaaehtoisesti siirretyistä varoista. JTF-
toimintalinjaan vapaaehtoisesti siirrettyjen 
EAKR- ja ESR+ -varojen määrä ei saa 
vaarantaa EAKR:n ja ESR+:n 
toimintalinjojen riittävää rahoitusta. 
Siirrettävät rahoitusosuudet eivät saa olla 
yli 20 prosenttia jäsenvaltiolle EAKR:sta 
ja ESR+:sta alun perin osoitetuista 
varoista ja niiden on oltava enintään 
60 prosenttia toimintalinjaan JTF-
rahastosta myönnetyn tuen määrästä.

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
liitteessä II esitetyn mallin mukaisesti 
yhdessä asianomaisten alueiden 
viranomaisten kanssa yksi tai useampia 
alueellisia oikeudenmukaista siirtymää 
koskevia suunnitelmia, jotka kattavat 
yhden tai useamman vaikutusten 
kohteeksi joutuneen alueen, joka vastaa 
yhteisen tilastollisten alueyksiköiden 
nimikkeistön tasoa 3, jäljempänä ’NUTS 3 
-tason alueet’, sellaisena kuin se on 
määritelty Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
1059/200317, sellaisena kuin se on 
muutettuna komission asetuksella (EY) 
N:o 868/2014, tai sen osia. Tuettavien 
alueiden on oltava alueita, joihin siirtymän 
taloudelliset ja yhteiskunnalliset 
vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin, 
etenkin siltä osin kuin on kyse fossiilisten 
polttoaineiden tuotannossa odotetuista 
työpaikkojen menetyksistä ja 
kasvihuonekaasuvaltaisimpien 
teollisuuslaitosten tuotantoprosessien 
muuttamistarpeista.

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
liitteessä II esitetyn mallin mukaisesti 
kumppanuusperiaatetta kaikilta osin 
noudattaen yhdessä kaikkien 
asianomaisten alueiden viranomaisten ja 
työmarkkinaosapuolten kanssa etenkin 
paikallisella ja alueellisella tasolla 
asetuksen (EU) .../... [uusi yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 6 artiklan 
mukaisesti yksi tai useampia alueellisia 
oikeudenmukaista siirtymää koskevia 
suunnitelmia, jotka voivat olla osa tai 
vastata laajempaa tasoa, kuten yhteisen 
tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistön 
tasoa 3, jäljempänä ’NUTS 3 -tason 
alueet’, sellaisena kuin se on määritelty 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1059/200317, 
sellaisena kuin se on muutettuna komission 
asetuksella (EY) N:o 868/2014, tai sen 
osia. Tuettavien alueiden on oltava alueita, 
joihin siirtymän taloudelliset, 
työmarkkinoihin liittyvät ja 
yhteiskunnalliset vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin, etenkin siltä osin kuin on 
kyse fossiilisten polttoaineiden tuotannossa 
odotetuista työpaikkojen menetyksistä ja 
kasvihuonekaasuvaltaisimpien 
teollisuuslaitosten tuotantoprosessien 
muuttamistarpeista. Kohdealueiden 
määrittelyssä ja rahoituksen jakamisessa 
niiden kesken on käytettävä objektiivisia 
ja avoimia kriteereitä. Komissio antaa 
jäsenvaltioiden pyynnöstä teknistä tukea 
alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien laatimiseen.

_________________ _________________
17 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 
26 päivänä toukokuuta 2003, yhteisestä 
tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä 
(NUTS) (EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1).

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 
26 päivänä toukokuuta 2003, yhteisestä 
tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä 
(NUTS) (EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1).

Tarkistus 65



PE648.609v04-00 76/348 RR\1210220FI.docx

FI

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) arviointi siirtymähaasteista alueilla, 
joihin vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin, mukaan luettuna 
ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisen 
yhteiskunnalliset, taloudelliset ja 
ympäristöön liittyvät vaikutukset; 
arvioinnissa olisi yksilöitävä niiden 
työpaikkojen ja työpaikkojen menetysten 
määrä, joihin vaikutus mahdollisesti 
kohdistuu, kehitystarpeet sekä tavoitteet, 
jotka olisi saavutettava vuoteen 2030 
mennessä ja jotka liittyvät 
kasvihuonekaasuvaltaisen toiminnan 
muuttamiseen tai lopettamiseen näillä 
alueilla;

c) arviointi siirtymähaasteista alueilla, 
joihin vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin, mukaan luettuna täysin 
uusiutuviin energialähteisiin perustuvaan 
ja erittäin resurssi- ja 
energiatehokkaaseen ja ilmastoneutraaliin 
talouteen siirtymisen yhteiskunnalliset, 
taloudelliset ja ympäristöön liittyvät 
vaikutukset ja sivuhyödyt, erityisesti 
terveyden ja hyvinvoinnin osalta; 
arvioinnissa olisi yksilöitävä niiden 
työpaikkojen ja työpaikkojen menetysten 
määrä, joihin vaikutus mahdollisesti 
kohdistuu, sekä mahdolliset uudet 
työpaikat, kehitystarpeet sekä tavoitteet, 
jotka olisi saavutettava vuoteen 2030 
mennessä ja jotka liittyvät 
kasvihuonekaasuvaltaisen toiminnan 
muuttamiseen tai lopettamiseen näillä 
alueilla;

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kuvaus JTF-tuen odotetusta 
panoksesta ilmastoneutraaliin talouteen 
siirtymisen yhteiskunnallisten, 
taloudellisten ja ympäristöön liittyvien 
vaikutusten käsittelyyn;

d) kuvaus JTF-tuen odotetusta 
panoksesta täysin uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvaan, erittäin 
resurssi- ja energiatehokkaaseen 
ilmastoneutraaliin kiertotalouteen 
siirtymisen yhteiskunnallisten, 
taloudellisten ja ympäristöön liittyvien 
haasteiden ja mahdollisuuksien 
käsittelyyn sekä yksityiskohtainen luettelo 
suunnitelluista toimista;

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
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2 artikla – 2 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) synergia ja täydentävyys muiden 
unionin ohjelmien ja oikeudenmukaisen 
siirtymän mekanismin pilarien kanssa 
yksilöityjen kehitystarpeiden käsittelyssä.

j) synergia ja täydentävyys muiden 
unionin ohjelmien ja oikeudenmukaisen 
siirtymän mekanismin pilarien sekä 
tarvittaessa modernisaatiorahaston kanssa 
yksilöityjen kehitystarpeiden käsittelyssä 
alueella, jota suunnitelma koskee.

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Alueellisten oikeudenmukaista 
siirtymää koskevien suunnitelmien 
valmisteluun ja täytäntöönpanoon on 
otettava mukaan asiaan liittyvät kumppanit 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [6] artiklan mukaisesti.

3. Alueellisten oikeudenmukaista 
siirtymää koskevien suunnitelmien 
valmisteluun ja täytäntöönpanoon on 
otettava mukaan asiaan liittyvät kumppanit 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [6] artiklan mukaisesti ja 
asiaankuuluvat sidosryhmät tämän 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilta 
maantieteellisiltä alueilta, joihin siirtymä 
vaikuttaa, alhaalta ylöspäin suuntautuvaa 
lähestymistapaa noudattaen.

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
 7 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien on oltava 
johdonmukaisia asetuksen (EU) [uusi 
yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [23] 
artiklassa tarkoitettujen alueellisten 
strategioiden, älykkään erikoistumisen 
strategioiden, kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmien ja Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin kanssa.

Alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien on oltava 
johdonmukaisia asetuksen (EU) [uusi 
yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [23] 
artiklassa tarkoitettujen asianomaisten 
alueellisten strategioiden, älykkään 
erikoistumisen strategioiden, joissa 
mieluiten määritellään painopisteiden ja 
täytäntöönpanoprosessien puitteet, 
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kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmien ja Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin ja olemassa 
olevien alueellisten ja paikallisten 
strategioiden kanssa.

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle [tämän 
asetuksen voimaantulopäivästä] 
määräämättömäksi ajaksi 8 artiklan 4 
kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle [tämän 
asetuksen voimaantulopäivästä] 
määräämättömäksi ajaksi 3 artiklan 
3 kohdassa ja 8 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä.

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 8 artiklan 
4 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 
päätös julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, tai jonakin 
myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 
mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 
3 kohdassa ja 8 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 
päätös julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, tai jonakin 
myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 
mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

6. Edellä olevan 8 artiklan 4 kohdan 
nojalla annettu delegoitu säädös tulee 
voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

6. Edellä olevan 3 artiklan 3 kohdan 
ja 8 artiklan 4 kohdan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) a alakohdan soveltamisesta johtuvia 
määrärahoja mukautetaan sen 
varmistamiseksi, että kunkin jäsenvaltion 
saama määrä on enintään 2 miljardia 
euroa. Määrät, jotka ylittävät 2 miljardia 
euroa jäsenvaltiota kohti, jaetaan 
uudelleen suhteutettuna muiden 
jäsenvaltioiden saamiin määriin. 
Jäsenvaltioiden osuudet lasketaan 
uudelleen vastaavasti;

b) a alakohdan soveltamisesta johtuvia 
määrärahoja mukautetaan sen 
varmistamiseksi, että kunkin jäsenvaltion 
saama määrä on enintään 20 prosenttia 
JTF-rahaston kokonaismäärästä. Määrät, 
jotka ylittävät 20 prosentin rajan, jaetaan 
uudelleen suhteutettuna muiden 
jäsenvaltioiden saamiin määriin. 
Jäsenvaltioiden osuudet lasketaan 
uudelleen vastaavasti;

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Jäsenvaltiokohtaisen määrärahan 
kahden kolmasosan myöntäminen riippuu 
siitä, miten jäsenvaltio tukee vuotta 2050 
koskevaa unionin 
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ilmastoneutraaliustavoitetta ja sitoutuu 
siihen. Kyseinen määrä otetaan 
varaukseen, kunnes asianomainen 
jäsenvaltio hyväksyy sitoumuksen. 
Tällaisessa tapauksessa jäsenvaltion 
alueille, jotka tukevat vuotta 2050 
koskevaa EU:n 
ilmastoneutraaliustavoitetta ja sitoutuvat 
panemaan sen täytäntöön, on annettava 
ensisijaisesti mahdollisuus saada varoja.
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TALOUS- JA RAHA-ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

aluekehitysvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän 
rahaston perustamisesta
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Valmistelija: Henrike Hahn

TARKISTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa ottamaan 
huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Unionin koheesiopolitiikkaa 
koskevalla sääntelykehyksellä vuosiksi 
2021–2027 seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen puitteissa edistetään 
unionin sitoumuksia panna täytäntöön 
Pariisin ilmastosopimus ja Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteet keskittämällä unionin rahoitus 
vihreisiin tavoitteisiin. Tällä asetuksella 
pannaan täytäntöön yksi prioriteeteista, 
joka esitetään Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmaa koskevassa tiedonannossa11, 
jäljempänä ’Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelma’, ja se muodostaa osan Kestävä 
Eurooppa -investointiohjelmaa12, josta 
myönnetään oikeudenmukaisen siirtymän 
mekanismin nojalla koheesiopolitiikan 
puitteissa rahoitusta, jolla on tarkoitus 
käsitellä niitä taloudellisia ja 

(1) Unionin koheesiopolitiikkaa 
koskevalla sääntelykehyksellä vuosiksi 
2021–2027 seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen puitteissa edistetään 
unionin sitoumuksia panna täytäntöön 
Pariisin ilmastosopimus, jolla pyritään 
rajoittamaan maapallon lämpötilan nousu 
1,5 celsiusasteeseen esiteollisella kaudella 
vallinneeseen tasoon verrattuna, 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari ja 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteet keskittämällä unionin 
rahoitus vihreisiin ja sosiaalisiin 
tavoitteisiin. Tällä asetuksella pannaan 
täytäntöön yksi prioriteeteista, joka 
esitetään Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmaa koskevassa tiedonannossa11, 
jäljempänä ’Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelma’, ja se muodostaa osan Kestävä 
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yhteiskunnallisia kustannuksia, joita 
aiheutuu ilmastoneutraaliin ja 
kiertotalouteen siirtymisestä, kun 
mahdolliset kasvihuonekaasupäästöt 
kompensoidaan vastaavalla hiilen 
sitomisella.

Eurooppa -investointiohjelmaa12, josta 
myönnetään oikeudenmukaisen siirtymän 
mekanismin nojalla koheesiopolitiikan 
puitteissa rahoitusta, jolla on tarkoitus 
käsitellä niitä taloudellisia, 
yhteiskunnallisia, energian kestävyyttä, 
energiaturvallisuutta ja energian 
kohtuuhintaisuutta koskevia sekä 
alueellisia haasteita ja mahdollisuuksia, 
joita aiheutuu siirtymisestä viimeistään 
vuoteen 2050 mennessä kestävään, 
ilmastoneutraaliin ja ilmastonmuutoksen 
kestävään, resurssitehokkaaseen ja täysin 
kiertoon perustuvaan talouteen, jossa ei 
ole lainkaan kasvihuonekaasujen 
nettopäästöjä eikä muita muun muassa 
biologisen monimuotoisuuden 
köyhtymiseen ja ekosysteemien tilan 
heikkenemiseen, luonnonvarojen 
liikakulutukseen, ilmansaasteisiin ja 
kemiallisiin saasteisiin ja jätteisiin 
liittyviä ihmisten terveyteen ja 
ympäristöön kohdistuvia 
haittavaikutuksia.

__________________ __________________
11 COM(2019)0640, 11.12.2019. 11 COM(2019)0640, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Siirtyminen ilmastoneutraaliin ja 
kiertotalouteen on yksi unionin 
tärkeimmistä poliittisista tavoitteista. 
Eurooppa-neuvosto vahvisti 12 päivänä 
joulukuuta 2019 tavoitteen 
ilmastoneutraalista unionista vuoteen 2050 
mennessä Pariisin ilmastosopimuksen 
tavoitteiden mukaisesti. 
Ilmastonmuutoksen ja ympäristön 
pilaantumisen torjuminen hyödyttää 
kaikkia pitkällä aikavälillä ja tarjoaa 

(2) Siirtyminen kestävään, 
ilmastoneutraaliin ja ilmastonmuutosta 
kestävään, resurssitehokkaaseen ja täysin 
kiertoon perustuvaan talouteen 
viimeistään vuoteen 2050 mennessä on 
yksi unionin tärkeimmistä poliittisista 
tavoitteista ja edellyttää huomattavia 
uusia investointeja erityisesti uusiin ja 
innovatiivisiin teknologioihin. Eurooppa-
neuvosto antoi 12 päivänä joulukuuta 2019 
tukensa Euroopan vihreän kehityksen 
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mahdollisuuksia ja haasteita kaikille 
keskipitkällä aikavälillä, mutta kaikki 
alueet ja jäsenvaltiot eivät aloita siirtymää 
samasta vaiheesta eikä niillä ole samoja 
toimintavalmiuksia. Jotkin ovat 
edistyneempiä kuin toiset, ja siirtymällä on 
laajoja yhteiskunnallisia ja taloudellisia 
vaikutuksia niillä alueilla, joilla 
nojaudutaan voimakkaasti fossiilisiin 
polttoaineisiin – etenkin kivi- ja 
ruskohiileen, turpeeseen ja 
öljyliuskeeseen – tai 
kasvihuonekaasuvaltaiseen teollisuuteen. 
Tällaisissa tilanteissa riskinä on 
eritahtinen siirtymä unionissa 
ilmastotoimien alalla mutta myös kasvavat 
erot alueiden välillä, mikä on haitallista 
yhteiskunnallisen, taloudellisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitteiden 
kannalta.

ohjelmalle ja vahvisti tavoitteen 
ilmastoneutraalista unionista vuoteen 2050 
mennessä Pariisin ilmastosopimuksen 
tavoitteiden mukaisesti. Euroopan 
parlamentti korosti 17 päivänä 
huhtikuuta 2020, että 
ilmastoneutraaliuden tavoitteen olisi 
oltava perustana politiikkatoimille, joilla 
torjutaan covid-19-pandemiaa ja sen 
seurauksia, ja että vihreän kehityksen 
ohjelman olisi oltava Euroopan talouden 
elpymisen ja jälleenrakennuksen 
keskiössä. Ilmastonmuutoksen ja 
ympäristön pilaantumisen torjuminen 
hyödyttää kaikkia pitkällä aikavälillä ja 
tarjoaa mahdollisuuksia ja haasteita 
kaikille keskipitkällä aikavälillä, mutta 
kaikki alueet ja jäsenvaltiot eivät aloita 
siirtymää samasta vaiheesta eikä niillä ole 
samoja toimintavalmiuksia. Jotkin ovat 
edistyneempiä kuin toiset, ja siirtymällä on 
laajoja yhteiskunnallisia ja taloudellisia 
vaikutuksia niillä alueilla, joilla 
nojaudutaan tällä hetkellä voimakkaasti 
fossiilisiin polttoaineisiin tai 
kasvihuonekaasuvaltaiseen teollisuuteen 
tai teollisuuteen, joka valmistaa tuotteita, 
jotka eivät ole ilmastoneutraaliutta 
koskevan tavoitteen mukaisia. Tällainen 
tilanne saattaa sekä vaarantaa siirtymän 
unionissa ilmastotoimien alalla että myös 
johtaa kasvaviin eroihin alueiden välillä, 
mikä on haitallista yhteiskunnallisen, 
taloudellisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden tavoitteiden kannalta. 
Jäsenvaltioille olisi annettava tarvittavat 
keinot, joilla ne voivat saavuttaa 
hiilineutraaliutta koskevat unionin 
tavoitteet ja estää alueiden jäämisen 
jälkeen.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(3) Jotta siirtymä onnistuisi, sen on 
oltava oikeudenmukainen ja 
yhteiskunnallisesti hyväksyttävä kaikkien 
kannalta. Sen vuoksi sekä unionin että 
jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
siirtymän taloudelliset ja yhteiskunnalliset 
vaikutukset alusta lähtien ja otettava 
käyttöön kaikki mahdolliset välineet 
haitallisten vaikutusten lieventämiseksi. 
Unionin talousarviolla on tässä merkittävä 
tehtävä.

(3) Jotta siirtymä onnistuisi, sen on 
oltava oikeudenmukainen ja sosiaalisesti 
osallistava ja sillä on edistettävä 
ihmisarvoisia ja laadukkaita työpaikkoja, 
köyhyyden poistamista ja unionin 
kestävää kehitystä, samalla kun torjutaan 
työttömyyttä, sosiaalista syrjäytymistä ja 
talouden heikentymistä eniten 
altistuneilla alueilla ja otetaan huomioon 
energian kestävyyttä, 
energiaturvallisuutta ja energian 
kohtuuhintaisuutta koskevat haasteet. Sen 
vuoksi sekä unionin että jäsenvaltioiden on 
otettava huomioon siirtymän taloudelliset, 
ympäristöön liittyvät, yhteiskunnalliset ja 
alueelliset vaikutukset alusta lähtien ja 
otettava käyttöön kaikki mahdolliset 
välineet tarvittavien rakenteellisten 
muutosten helpottamiseksi ja niihin 
työntekijöihin, joihin siirtymä vaikuttaa, 
sekä muihin sidosryhmiin, joihin siirtymä 
vaikuttaa erityisen voimakkaasti, 
kohdistuvien haitallisten vaikutusten 
lieventämiseksi. Unionin talousarviolla 
olisi oltava tässä merkittävä tehtävä.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Siirtymän odotetaan luovan 
1,2 miljoonaa lisätyöpaikkaa unionissa 
vuoteen 2030 mennessä nykyisellään 
odotettavissa olevien 12 miljoonan uuden 
työpaikan lisäksi. Komission arvioiden1 a 
mukaan kivihiilialueilla, joilla yli 200 000 
työpaikkaa liittyy suoraan kivihiilen 
tuotantoon, voidaan puhtaan energian 
teknologian käyttöönoton avulla luoda 
vuoteen 2030 mennessä jopa 315 000 
työpaikkaa ja vuoteen 2050 mennessä yli 
460 000 työpaikkaa. Kivihiilialueet 
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voisivat yksin tyydyttää 60 prosenttia 
arvioidusta puhtaan energiateknologian 
käyttöönottotarpeesta, jota 
kunnianhimoisten 
hiilineutraaliustavoitteiden saavuttaminen 
edellyttää. Lisäksi puhtaan energian 
hankkeiden kehittämisessä 
kivihiilialueilla on se etu puolellaan, että 
infrastruktuuria ja maata on saatavilla, 
paikalla on valmiiksi koulutettua 
henkilöstöä, jolla on sähkö- ja 
mekaniikka-alan osaamista ja joka 
soveltuu erityisen hyvin 
uudelleentyöllistettäväksi uusiutuvan 
energian alan teollisuuteen, ja näillä 
alueilla on jo ennestään teollista perintöä.
__________________
1 a Euroopan komissio, Yhteinen 
tutkimuskeskus, Clean energies 
technologies in coal regions: 
opportunities for jobs and growth, 2020, 
https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/cdd4593e-1d56-11ea-
95ab-01aa75ed71a1

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Kuten Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmassa ja Kestävä Eurooppa -
investointiohjelmassa esitetään, 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismilla 
olisi täydennettävä muita toimia, joita 
toteutetaan seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen nojalla vuosina 2021–
2027. Sen avulla olisi käsiteltävä 
yhteiskunnallisia ja taloudellisia 
vaikutuksia, joita aiheutuu unionin 
siirtymisestä ilmastoneutraaliuteen, 
yhdistämällä alueellisella tasolla unionin 
talousarvion menot ilmastotavoitteisiin ja 
sosiaalisiin tavoitteisiin.

(4) Kuten Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmassa ja Kestävä Eurooppa -
investointiohjelmassa esitetään, 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismia 
ei pitäisi nähdä erillisenä 
rahoitusvälineenä, vaan sillä olisi 
täydennettävä muita toimia, joita 
toteutetaan seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen nojalla vuosina 2021–
2027, ottaen erityisesti huomioon niihin 
työntekijöihin ja yhteisöihin, joihin 
siirtymä nykyisestä hiili- ja 
kivihiiliriippuvuudesta vaikuttaa kaikkein 
eniten, kohdistuvat sosioekonomiset ja 
ympäristöön liittyvät vaikutukset. Sen 
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avulla olisi käsiteltävä yhteiskunnallisia, 
taloudellisia ja alueellisia vaikutuksia, 
joita aiheutuu unionin siirtymisestä 
ilmastoneutraaliuteen ja unionin kaikkien 
muiden ympäristötavoitteiden 
saavuttamisesta, yhdistämällä alueellisella 
tasolla unionin talousarvion menot 
ilmastotavoitteisiin ja sosiaalisiin 
tavoitteisiin ja myötävaikuttaen sellaisen 
vakaan ja kestävän talouden 
saavuttamiseen, jossa työpaikat tarjoavat 
mahdollisuuden kohtuulliseen elintasoon 
ja tuottavat myönteisiä vaikutuksia 
kansanterveyteen.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Asetuksella perustetaan 
oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, 
jäljempänä ’JTF-rahasto’, joka on yksi 
koheesiopolitiikan puitteissa toteutetun 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin 
pilareista. JTF-rahaston tavoitteena on 
lieventää ilmastosiirtymän haitallisia 
vaikutuksia tukemalla alueita ja 
työntekijöitä, joihin siirtymä vaikuttaa 
eniten. JTF-rahaston erityistavoitteen 
mukaisesti JTF-rahastosta tuetuilla toimilla 
olisi helpotettava suoraan siirtymän 
vaikutusta rahoittamalla paikallisen 
talouden monipuolistamista ja 
nykyaikaistamista ja lieventämällä 
kielteisiä vaikutuksia työllisyyteen. Tämä 
tuodaan esiin JTF-rahaston 
erityistavoitteessa, joka on vahvistettu 
samalla tasolla ja lueteltu yhdessä 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 4 artiklassa esitettyjen 
poliittisten tavoitteiden kanssa.

(5) Asetuksella perustetaan 
oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, 
jäljempänä ’JTF-rahasto’, joka on yksi 
koheesiopolitiikan puitteissa toteutetun 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin 
pilareista. JTF-rahastolla olisi pyrittävä 
kehittämään synergioita 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin 
muiden pilarien kanssa ja täydentämään 
niitä sen varmistamiseksi, että kaikilla 
kolmella pilarilla on yhteiset tavoitteet, 
eikä rahasto saisi syrjäyttää yksityisen 
sektorin investointeja, joita 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin 
avulla edistetään. Rahastolla olisi tuettava 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
yleisiä tavoitteita, ja sen olisi oltava 
asetuksessa (EU) .../... [unionin 
luokitusjärjestelmäasetus] säädettyjen 
kestäviä toimia koskevien puitteiden 
mukainen, jotta voidaan vastata ilmasto- 
ja ympäristöhaasteisiin ketään jälkeen 
jättämättä. JTF-rahaston tavoitteena on 
käsitellä ilmastosiirtymään liittyviä 
haasteita ja mahdollisuuksia tarjoamalla 
kohdennettuja investointeja alueille, 
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joihin ilmastosiirtymä vaikuttaa, 
kiinnittäen erityistä huomiota kestävään 
taloudelliseen toimintaan, varmistamalla 
uusien ja innovatiivisten kestävien 
hankkeiden käynnistäminen ja tukemalla 
sellaisia asianomaisia alueita, 
työntekijöitä ja paikallisyhteisöjä, joihin 
siirtymä vaikuttaa eniten, mukauttamaan 
teollisia ja taloudellisia rakenteitaan 
samalla kun palautetaan alueiden pitkän 
aikavälin kilpailukyky ja tehostetaan 
sosiaalista ja taloudellista 
yhteenkuuluvuutta. JTF-rahaston 
erityistavoitteen mukaisesti JTF-rahastosta 
tuetuilla toimilla olisi helpotettava ja 
tuettava suoraan siirtymäprosessia 
rahoittamalla paikallisen talouden 
monipuolistamista ja nykyaikaistamista ja 
mahdollistamalla uusien 
työllisyysmahdollisuuksien luominen 
muun muassa siten, että kaikkia asiaan 
liittyviä sidosryhmiä kuullaan varhaisessa 
vaiheessa. Tämä tuodaan esiin JTF-
rahaston erityistavoitteessa, joka on 
vahvistettu samalla tasolla ja lueteltu 
yhdessä asetuksen (EU) [uusi yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 4 artiklassa 
esitettyjen poliittisten tavoitteiden kanssa. 
JTF-rahaston varojen vastaanottajien 
olisi kunnioitettava unionin 
perussopimukseen perustuvia 
perusarvoja.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Kun otetaan huomioon 
ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys 
Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa 
koskevien unionin sitoumusten, 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden sekä Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmassa esitettyjen 
unionin entistä kunnianhimoisempien 

(6) Kun otetaan huomioon 
ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys 
Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa 
koskevien unionin sitoumusten, 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden, Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin sekä 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa 
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tavoitteiden mukaisesti, JTF-rahastolla 
olisi oltava keskeinen tehtävä 
ilmastotoimien valtavirtaistamisen 
edistämisessä. Varat JTF:n omista 
määrärahoista ovat täydentäviä ja tulevat 
niiden investointien lisäksi, jotka tarvitaan, 
jotta saavutetaan yleinen 25 prosentin 
tavoitetaso unionin talousarviomenoista 
ilmastotavoitteiden edistämiseksi. 
EAKR:sta ja ESR+:sta siirrettävillä 
varoilla edistetään tämän tavoitteen 
täysimääräistä saavuttamista.

esitettyjen unionin entistä 
kunnianhimoisempien tavoitteiden 
mukaisesti, JTF-rahastolla olisi oltava 
keskeinen tehtävä ilmastotoimien 
valtavirtaistamisen edistämisessä. Varat 
JTF:n omista määrärahoista ovat 
täydentäviä ja tulevat niiden investointien 
lisäksi, jotka tarvitaan, jotta saavutetaan 
yleinen vähintään 25 prosentin tavoitetaso 
unionin talousarviomenoista 
ilmastotavoitteiden edistämiseksi. 
EAKR:sta ja ESR+:sta jäsenvaltioiden 
vapaaehtoisesti siirtämillä varoilla 
edistetään oikeudenmukaista siirtymää 
koskevissa kansallisissa suunnitelmissa 
alueellisella ja paikallisella tasolla 
havaittujen kehitystarpeiden mukaisesti 
tämän tavoitteen saavuttamista.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) JTF-varoilla olisi täydennettävä 
koheesiopolitiikan puitteissa käytettävissä 
olevia varoja.

(7) JTF-varojen olisi oltava riittävät ja 
oikeassa suhteessa rahaston 
kunnianhimoisiin tavoitteisiin, ja niillä 
olisi täydennettävä koheesiopolitiikan 
puitteissa käytettävissä olevia varoja, 
mutta ne eivät missään tapauksessa saisi 
korvata tällaisia investointeja eivätkä ne 
saisi johtaa asetuksen (EU) .../... [uusi 
yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
soveltamisalaan kuuluvien EU:n 
rahastojen määrärahojen leikkauksiin tai 
pakollisiin siirtoihin. Euroopan 
investointipankin suuntaviivojen 
perusteella JTF-rahastosta rahoitetuille 
hankkeille voidaan myöntää rahoitusta 
enintään 75 prosenttia oletetuista 
kustannuksista tai enemmän, jos talous 
joutuu vakavaan taantumaan.
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Rahastoa olisi rahoitettava 
vahvistetulla monivuotisella 
rahoituskehyksellä 2021–2027, ja 
edellyttäen, että asiasta tehdään etukäteen 
vaikutustenarviointi, uusilla varoilla, joita 
voidaan saada unionin uusien varojen 
käyttöönotosta, kuten muun muassa 
yrityksille, digitaalitaloudelle, 
rahoitusalalle, muoveille ja hiilelle 
määrättävistä veroista sekä 
päästökauppajärjestelmistä saatavista 
tuloista.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Siirtyminen ilmastoneutraaliin 
talouteen on haaste kaikille jäsenvaltioille. 
Se on erityisen vaativaa niille 
jäsenvaltioille, joissa nojaudutaan 
voimakkaasti fossiilisiin polttoaineisiin tai 
kasvihuonekaasuvaltaiseen teolliseen 
toimintaan, jotka on poistettava vaiheittain 
käytöstä tai joita on mukautettava 
ilmastoneutraaliuteen siirtymisen vuoksi, ja 
joilla ei ole varoja tähän. JTF-rahaston olisi 
näin ollen katettava kaikki jäsenvaltiot, 
mutta rahoituksen jakamisessa olisi 
otettava huomioon jäsenvaltioiden 
valmiudet rahoittaa investointeja, jotka 
tarvitaan ilmastoneutraaliuteen 
siirtymisestä selviytymiseksi.

(8) Siirtyminen kestävään ja 
ilmastoneutraaliin talouteen on kaikille 
jäsenvaltioille sekä haaste että 
mahdollisuus, jotta voidaan vastata 
paremmin tuleviin kriiseihin ja saavuttaa 
taloudellinen ja yhteiskunnallinen 
vauraus maapallon kestävyyden rajoissa. 
Siirtymä on erityisen vaativaa niille 
jäsenvaltioille, joissa nojaudutaan 
voimakkaasti fossiilisiin polttoaineisiin tai 
kasvihuonekaasuvaltaiseen teolliseen 
toimintaan tai 
ilmastoneutraaliustavoitteen vastaisten 
tuotteiden valmistukseen, jotka on 
poistettava vaiheittain käytöstä tai joita on 
mukautettava ilmastoneutraaliuteen 
siirtymisen vuoksi, ja joilla ei ole varoja 
tähän. Mitään aluetta tai ketään 
kansalaista ei saisi jättää jälkeen. JTF-
rahaston olisi näin ollen katettava kaikki 
jäsenvaltiot, mutta rahoituksen jakamisessa 
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olisi otettava huomioon jäsenvaltioiden 
tarpeet ja valmiudet rahoittaa investointeja, 
jotka tarvitaan mahdollistamaan, 
helpottamaan ja nopeuttamaan siirtymistä 
ilmastoneutraaliuteen ja kestävään 
Eurooppaan.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Asianmukaisen rahoituskehyksen 
laatimiseksi JTF-rahastoa varten komissio 
vahvistaa Investoinnit työpaikkoihin ja 
kasvuun -tavoitteeseen käytettävissä 
olevien määrärahojen vuosijakauman 
jäsenvaltioittain objektiivisten kriteerien 
perusteella.

(9) Asianmukaisen rahoituskehyksen 
laatimiseksi JTF-rahastoa varten komissio 
vahvistaa Investoinnit työpaikkoihin ja 
kasvuun -tavoitteeseen käytettävissä 
olevien määrärahojen vuosijakauman 
jäsenvaltioittain objektiivisten kriteerien 
perusteella. Komission olisi myös 
julkistettava kaikki asiaa koskevat tilastot 
ja tiedot, jotta on helpompi ymmärtää ja 
arvioida jakoperustetta, jonka mukaan 
määrärahat jakautuvat jäsenvaltioiden 
kesken.

Tarkistus 12

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. 

(10) Tässä asetuksessa yksilöidään 
investointityypit, joiden menoja voidaan 
tukea JTF-rahastosta. Kaikessa tuetussa 
toiminnassa olisi noudatettava 
täysimääräisesti unionin ilmasto- ja 
ympäristötavoitteita ja -prioriteetteja, ja 
toimien olisi oltava asetuksessa (EU) .../... 
[unionin luokitusjärjestelmäasetus] 
säädettyjen kestäviä toimia koskevien 
puitteiden mukaisia. Investointien 
luettelossa olisi painotettava niitä, joilla 
tuetaan ihmisiä, työntekijöitä, yhteisöjä ja 
paikallista taloutta ja jotka ovat kestäviä 
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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 
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.

keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä sekä 
kaikilta osin kaikkien vihreän kehityksen 
ohjelman, Pariisin sopimuksen ja 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
tavoitteiden mukaisia. Rahoitetuilla 
hankkeilla olisi edistettävä siirtymistä 
kestävään, ilmastoneutraaliin, 
ilmastonmuutoksen kestävään, 
resurssitehokkaaseen ja täysin kiertoon 
perustuvaan talouteen vahingoittamatta 
kuitenkaan mitään unionin 
ympäristötavoitetta, ja niillä olisi tuettava 
tavoitetta palauttaa asianomaisten 
alueiden pitkän aikavälin kilpailukyky. 
Taantuvilla aloilla, kuten fossiilisiin 
polttoaineisiin tai näiden kiinteiden 
fossiilisten polttoaineiden louhintaan 
perustuvassa energian tuotannossa, tuki 
olisi liitettävä toiminnan asteittaiseen 
lopettamiseen ja vastaavaan työllisyystason 
alenemiseen samalla kun varmistetaan 
tehokas yhteistyö kaikkien 
asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa, 
jotta tällaisille toimille saadaan 
tasapainoinen mutta kunnianhimoinen 
aikataulu. 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 viimeistään vuotta 
2050 koskevan EU:n ilmastoneutraaliuden 
tavoitteen mukaisesti siten, että kuitenkin 
säilytetään työllisyys ja parannetaan sitä ja 
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 ja helpotetaan siirtymistä 
ilmastoneutraaliin ja kiertotalouteen.

__________________
13 Ks. komission tiedonanto Euroopan 
parlamentille, Eurooppa-neuvostolle, 
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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).

Tarkistus 13

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) Kestävän työllisyyden turvaaminen 
työntekijöille ja alueille, joihin 
ilmastosiirtymä vaikuttaa, on JTF-
rahaston perustavoite. Jotta voidaan 
suojella kansalaisia ja työntekijöitä, joihin 
ilmastosiirtymä vaikuttaa eniten, JTF-
rahastosta olisi katettava myös vaikutusten 
kohteeksi joutuneiden työntekijöiden ja 
työnhakijoiden ammatillinen koulutus, 
uusien taitojen kehittäminen, 
uudelleenkoulutus ja uusien taitojen 
hankkiminen. Tavoitteena on auttaa heitä 
pätevöitymään uudelleen ja sopeutumaan 
uusiin kestäviin työllisyysmahdollisuuksiin 
ja tarjota työnhakuneuvontaa työnhakijoille 
ja edistää heidän aktiivista 
integroitumistaan työmarkkinoille ottaen 
samalla huomioon, että on tarpeen taata 
kaikille yhtäläiset mahdollisuudet ja 
huolehtia sukupuolten tasapuolisesta 
edustuksesta eri aloilla.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Covid-19-pandemia ja sen 
vaikutukset terveyteen ja talouteen ovat 
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vaikuttaneet unioniin ja komission 
painopisteisiin. Covid-19-kriisi paljasti 
myös ekosysteemien ja taloutemme 
keskinäisen riippuvuuden sekä unionin 
talousjärjestelmän voimakkaan 
riippuvuuden pitkistä toimitusketjuista. 
Tämä on vahvistanut JTF-rahaston 
merkitystä ja tarvetta osoittaa riittävästi 
resursseja, jotta voidaan vastata 
haasteisiin, jotka liittyvät kestävään ja 
täysin kiertoon perustuvaan talouteen 
siirtymiseen ja unionin talouksien 
muutosjoustavuuden vahvistamiseen 
erityisesti eniten kärsineillä alueilla. Olisi 
vältettävä sitä, että JTF- ja 
koheesiorahastojen varojen osoittaminen 
lisäisi jäsenvaltioiden välisiä eroja 
erityisesti covid-19-kriisin jälkeen. JTF-
rahastoa koskevassa komission 
muutetussa ehdotuksessa ehdotetaan 
oikeudenmukaisen siirtymän rahaston 
koon kasvattamista yli 40 miljardiin 
euroon.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 b) Jäsenvaltioiden ja komission olisi 
varmistettava, että JTF-rahastosta 
rahoitettujen prioriteettien 
täytäntöönpanolla myötävaikutetaan 
naisten ja miesten tasa-arvon 
kunnioittamiseen ja edistämiseen SEUT-
sopimuksen 8 artiklan mukaisesti. 
Sukupuolten tasa-arvoa koskevat 
tavoitteet ja naisten taloudellinen 
riippumattomuus olisi varmistettava 
oikea-aikaisesti ja johdonmukaisesti 
kaikissa toimenpideohjelmiin liittyvissä 
näkökohdissa ja kaikissa 
toimenpideohjelmien valmistelu-, 
seuranta-, täytäntöönpano- ja 
arviointivaiheissa.
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Tarkistus 16

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 
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 

(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) 2019/208813 

a 2 artiklan 17 kohdassa tarkoitetuiksi 
investoinneiksi. Muihin yrityksiin kuin pk-
yrityksiin tehtäviä kestäviä ja 
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 
päästökauppajärjestelmän piiriin kuuluviin 
tuotantolaitoksiin, olisi sallittava, jos ne 
edistävät siirtymistä ilmastoneutraaliin 
talouteen vuoteen 2050 mennessä ja 
alittavat merkittävästi Euroopan 
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yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviin 
tuotannollisiin investointeihin olisi 
rajattava yrityksiin, jotka sijaitsevat SEUT-
sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan a ja c 
alakohdassa tarkoitetuilla tukialueilla.

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 oikeudenmukaista siirtymää 
koskevassa suunnitelmassa. 
Sisämarkkinoiden ja koheesiopolitiikan 
yhtenäisyyden suojaamiseksi ja yritysten 
välisen vääristävän kilpailun välttämiseksi 
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. 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.

__________________ __________________
13 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2019/2088, annettu 27 
päivänä marraskuuta 2019, kestävyyteen 
liittyvien tietojen antamisesta 
rahoituspalvelusektorilla (EUVL L 317, 
9.12.2019, s. 1). 

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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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Sen varmistamiseksi, että rahastoa 
ei käytetä yrityksen ympäristövastuun 
piiriin kuuluvien ympäristövahinkojen 
korjaamisesta aiheutuvien kustannusten 
maksamiseen, laitosalueen 
kunnostamiseen, käyttötarkoituksen 
muuttamiseen ja puhdistamiseen sekä 
maaperän ja ekosysteemien 
ennallistamiseen liittyvien investointien 
tukeminen olisi sallittava ainoastaan 
silloin, kun yhdenkään yrityksen ei voida 
katsoa olevan oikeudellisesti vastuussa 
tällaisten toimien rahoittamisesta SEUT-
sopimuksen 191 artiklassa vahvistetun 
aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jotta voitaisiin tarjota joustavuutta 
JTF-varojen kohdentamiseen Investoinnit 
työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen 
puitteissa, pitäisi olla mahdollista laatia 
itsenäinen JTF-ohjelma tai kohdentaa JTF-
varat yhteen tai useampaan toimintalinjaan 
ohjelmassa, jota tuetaan Euroopan 
aluekehitysrahastosta (EAKR), Euroopan 
sosiaalirahasto plussasta (ESR+) tai 
koheesiorahastosta. Asetuksen (EU) [uusi 
yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 21 a 
artiklan mukaisesti JTF-varoja olisi 
vahvistettava täydentävällä rahoituksella 
EAKR:sta ja ESR+:sta. EAKR:sta ja 
ESR+:sta siirrettävien määrien olisi oltava 
johdonmukaisia alueellisissa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevissa 

(13) Jotta voitaisiin tarjota joustavuutta 
ja yhtenäisyyttä JTF-varojen 
kohdentamiseen Investoinnit työpaikkoihin 
ja kasvuun -tavoitteen puitteissa, pitäisi 
olla mahdollista laatia itsenäinen JTF-
ohjelma tai kohdentaa JTF-varat yhteen tai 
useampaan toimintalinjaan ohjelmassa, jota 
tuetaan Euroopan aluekehitysrahastosta 
(EAKR), Euroopan sosiaalirahasto 
plussasta (ESR+) tai koheesiorahastosta. 
Asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 21 a artiklan mukaisesti 
JTF-varoja voidaan vahvistaa 
vapaaehtoisesti täydentävällä rahoituksella 
EAKR:sta ja ESR+:sta. EAKR:sta ja 
ESR+:sta siirrettävien määrien olisi oltava 
johdonmukaisia alueellisissa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevissa 
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suunnitelmissa vahvistettujen toimien 
tyypin kanssa.

suunnitelmissa vahvistettujen toimien 
tyypin kanssa. JTF-rahasto olisi saatava 
toimintaan mahdollisimman nopeasti 
siirtymäalueiden tukemiseksi erityisesti 
covid-19-kriisin yhteydessä. Komission 
olisi varmistettava, että asianmukaiset 
hallinnolliset prosessit hoidetaan 
sujuvasti.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) JTF-tuen edellytyksenä olisi oltava 
siirtymäprosessin tosiasiallinen 
toteuttaminen tietyllä alueella, jotta 
saavutetaan ilmastoneutraali talous. 
Jäsenvaltioiden olisi laadittava yhteistyössä 
asiaan liittyvien sidosryhmien kanssa ja 
komission tuella alueelliset 
oikeudenmukaista siirtymää koskevat 
suunnitelmat, joissa esitetään 
siirtymäprosessi yksityiskohtaisesti ja jotka 
ovat johdonmukaisia kansallisten energia- 
ja ilmastosuunnitelmien kanssa. Komissio 
perustaa siirtymävaiheessa olevien 
kivihiilialueiden foorumiin pohjautuvan 
oikeudenmukaista siirtymää käsittelevän 
foorumin, joka mahdollistaa kahden- ja 
monenvälisen kokemusten vaihdon 
hankitusta tietämyksestä ja hyvistä 
käytännöistä kaikilla toiminta-aloilla, 
joihin vaikutukset kohdistuvat.

(14) JTF-tuen edellytyksenä olisi oltava 
siirtymäprosessin tosiasiallinen ja 
mitattavissa oleva toteuttaminen tietyllä 
alueella tavoitteiden sekä tuotos- ja 
tulosindikaattoreiden ja tehokkaan 
seurannan perusteella, jotta saavutetaan 
ilmastoneutraali talous. Jäsenvaltioiden 
olisi laadittava yhdessä asiaankuuluvien 
alue- ja paikallisviranomaisten kanssa ja 
tiiviissä yhteistyössä paikallis- ja 
aluetason kaikkien asiaan liittyvien 
sidosryhmien, talouselämän osapuolten ja 
työmarkkinaosapuolten, 
kansalaisyhteiskunnan edustajien, 
asiantuntijoiden, koulutus- ja 
tutkimuslaitosten, työnantajien, myös 
asianomaisten teollisuusalojen 
työnantajien, työntekijäryhmien ja 
yhteisöperustaisten organisaatioiden sekä 
muiden asiaan liittyvien sidosryhmien 
kanssa  ja komission tuella alueelliset 
oikeudenmukaista siirtymää koskevat 
suunnitelmat, joissa esitetään 
siirtymäprosessi yksityiskohtaisesti ja jotka 
ovat johdonmukaisia kansallisten energia- 
ja ilmastosuunnitelmien kanssa. Komissio 
perustaa siirtymävaiheessa olevien 
kivihiilialueiden foorumiin pohjautuvan 
oikeudenmukaista siirtymää käsittelevän 
foorumin, joka mahdollistaa kahden- ja 
monenvälisen kokemusten vaihdon 
hankitusta tietämyksestä ja hyvistä 
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käytännöistä kaikilla toiminta-aloilla, 
joihin vaikutukset kohdistuvat. Jotta 
voidaan varmistaa tehokas ja osallistava 
oikeudenmukaisen siirtymän strategia, 
kaikki asiaan liittyvät sidosryhmät ja 
kumppanit olisi otettava täysimääräisesti 
mukaan JTF-ohjelmien kaikkiin 
valmistelu-, kehittämis-, täytäntöönpano- 
ja arviointivaiheisiin ja niille olisi 
tarjottava parhaat mahdolliset edellytykset 
osallistua tehokkaasti rahoitettavien 
hankkeiden ja toimien valintaan ja 
täytäntöönpanoon.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Alueellisissa oikeudenmukaista 
siirtymää koskevissa suunnitelmissa olisi 
yksilöitävä alueet, joihin vaikutukset 
kohdistuvat kielteisimmin ja joihin JTF-
tuki olisi keskitettävä, ja kuvattava 
toteutettavat toimet ilmastoneutraalin 
talouden saavuttamiseksi etenkin siltä osin 
kuin kyseessä on fossiilisten polttoaineiden 
tuotantoon liittyvien laitosten tai muun 
kasvihuonekaasuvaltaisen toiminnan 
muuntaminen tai lopettaminen. Nämä 
alueet olisi määriteltävä tarkasti, ja niiden 
olisi vastattava NUTS-tason 3 alueita tai 
oltava osa niitä. Suunnitelmissa olisi 
esitettävä yksityiskohtaisesti näiden 
alueiden haasteet ja tarpeet ja yksilöitävä 
tarvittavien toimien tyyppi siten, että 
varmistetaan sellaisten ilmastonmuutosta 
kestävien taloudellisten toimien 
johdonmukainen kehittäminen, jotka ovat 
myös ilmastoneutraaliuteen siirtymisen ja 
vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden 
mukaisia. Vain siirtymäsuunnitelmien 
mukaisesti tehdyt investoinnit voivat saada 
taloudellista tukea JTF-rahastosta. 
Alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien olisi oltava osa 

(15) Alueellisissa oikeudenmukaista 
siirtymää koskevissa suunnitelmissa olisi 
yksilöitävä alueet, joihin vaikutukset 
kohdistuvat kielteisimmin ja joihin JTF-
tuki olisi keskitettävä, ja kuvattava 
toteutettavat toimet ilmastoneutraalin 
talouden saavuttamiseksi viimeistään 
vuoteen 2050 mennessä etenkin siltä osin 
kuin kyseessä on fossiilisten polttoaineiden 
tuotantoon liittyvien laitosten tai muun 
kasvihuonekaasuvaltaisen toiminnan 
taikka sellaisten tuotteiden valmistamisen, 
joihin siirtymä vaikuttaa, muuntaminen tai 
lopettaminen siten, että samalla suojellaan 
työntekijöitä, joihin siirtymä vaikuttaa, ja 
laajennetaan työllistymismahdollisuuksia 
asianomaisilla alueilla, jotta voidaan 
välttää sosiaalinen syrjäytyminen. Nämä 
alueet olisi määriteltävä tarkasti, ja niiden 
olisi vastattava NUTS-tason 3 alueita tai 
oltava osa niitä. Suunnitelmissa olisi 
esitettävä yksityiskohtaisesti näiden 
alueiden haasteet, tarpeet ja 
mahdollisuudet ja yksilöitävä tarvittavien 
toimien tyyppi siten, että varmistetaan 
sellaisten ilmastonmuutosta kestävien 
taloudellisten toimien johdonmukainen 



RR\1210220FI.docx 101/348 PE648.609v04-00

FI

komissio hyväksymiä ohjelmia (jotka 
saavat tapauksen mukaan tukea EAKR:sta, 
ESR+:sta, koheesiorahastosta tai JTF-
rahastosta).

kehittäminen, jotka ovat myös 
ilmastoneutraaliuteen siirtymisen ja 
vihreän kehityksen ohjelman, Pariisin 
sopimuksen ja Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin tavoitteiden mukaisia. 
Vain siirtymäsuunnitelmien mukaisesti 
tehdyt investoinnit, jotka eivät myöskään 
aiheuta lukkiutumisvaikutuksia tai 
hukkakustannuksia, voivat saada 
taloudellista tukea JTF-rahastosta. 
Alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien olisi oltava osa 
komissio hyväksymiä ohjelmia (jotka 
saavat tapauksen mukaan tukea EAKR:sta, 
ESR+:sta, koheesiorahastosta tai JTF-
rahastosta).

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän asetuksen 
tavoitteita eli tukea alueita, joihin 
kohdistuu taloudellisia ja yhteiskunnallisia 
muutoksia hiilineutraaliin talouteen 
siirtymisen vuoksi. Keskeisiä syitä tähän 
ovat yhtäältä eri alueiden väliset 
kehityserot ja muita heikommassa 
asemassa olevien alueiden 
jälkeenjääneisyys sekä jäsenvaltioiden ja 
alueiden taloudellisten resurssien 
rajoitukset ja toisaalta tarve yhtenäiseen 
täytäntöönpanokehykseen, joka kattaa 
useita unionin rahastoja yhteistyöhön 
perustuvan hallinnoinnin nojalla. Koska 
edellä mainitut tavoitteet voidaan saavuttaa 
paremmin unionin tasolla, unioni voi 
toteuttaa toimenpiteitä SEU-sopimuksen 
5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 

(19) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän asetuksen 
tavoitteita eli tukea alueita, joihin 
kohdistuu taloudellisia ja yhteiskunnallisia 
muutoksia hiilineutraaliin kiertotalouteen 
viimeistään vuonteen 2050 mennessä 
tapahtuvan siirtymisen vuoksi. Keskeisiä 
syitä tähän ovat yhtäältä eri alueiden 
väliset kehitys- ja työllisyyserot ja muita 
heikommassa asemassa olevien alueiden 
jälkeenjääneisyys sekä jäsenvaltioiden ja 
alueiden taloudellisten resurssien 
rajoitukset ja toisaalta tarve yhtenäiseen 
täytäntöönpanokehykseen, joka kattaa 
useita unionin rahastoja yhteistyöhön 
perustuvan hallinnoinnin nojalla. Koska 
edellä mainitut tavoitteet voidaan saavuttaa 
paremmin unionin tasolla, unioni voi 
toteuttaa toimenpiteitä SEU-sopimuksen 
5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
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asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä asetuksella perustetaan 
oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, 
jäljempänä ’JTF-rahasto’, tuen antamiseksi 
alueille, joihin kohdistuu vakavia 
sosioekonomisia haasteita sen vuoksi, että 
unioni siirtyy ilmastoneutraaliin talouteen 
vuoteen 2050 mennessä.

1. Tällä asetuksella perustetaan 
oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, 
jäljempänä ’JTF-rahasto’, tuen antamiseksi 
kansalaisille, taloudelliselle toiminnalle ja 
alueille, joihin kohdistuu energian 
kestävyyteen, energiaturvallisuuteen ja 
energian kohtuuhintaisuuteen liittyviä 
haasteita unionin siirtyessä 
oikeudenmukaiseen ja kestävään, 
ilmastoneutraaliin, ilmastonmuutosta 
kestävään, resurssitehokkaaseen ja täysin 
kiertoon perustuvaan talouteen 
viimeistään1 a vuoteen 2050 mennessä. 
JTF-rahastosta tuetaan näiden alueiden 
pitkän aikavälin kilpailukykyä sekä 
sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta.
____________
1 a Ilmaisua ”viimeistään” olisi käytettävä 
aina, kun vuosi 2050 mainitaan 
(kaikkialla tekstissä).

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siinä säädetään JTF-rahaston 
erityistavoitteesta, sen maantieteellisestä 
kattavuudesta ja varoista ja sen tuen 
soveltamisalasta asetuksen (EU) [uusi 
yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [4 
artiklan 2 kohdan a alakohdassa] 
tarkoitetun Investoinnit työpaikkoihin ja 
kasvuun -tavoitteen osalta sekä annetaan 

2. Siinä säädetään JTF-rahaston 
erityistavoitteesta, sen maantieteellisestä 
kattavuudesta ja varoista ja sen tuen 
soveltamisalasta asetuksen (EU) [uusi 
yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
[4 artiklan 2 kohdan a alakohdassa] 
tarkoitetun Investoinnit työpaikkoihin ja 
kasvuun -tavoitteen osalta sekä annetaan 
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erityissäännöksiä ohjelmasuunnittelusta ja 
indikaattoreista, joita tarvitaan seurantaa 
varten.

erityissäännöksiä ohjelmasuunnittelusta, 
avoimuutta koskevista kriteereistä ja 
kestävyysindikaattoreista, joita tarvitaan 
seurantaa varten.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [4 artiklan 1 kohdan] 
toisen alakohdan mukaisesti JTF-
rahastolla on edistettävä yhtä ainoaa 
erityistavoitetta, jolla annetaan ”alueille ja 
ihmisille mahdollisuus käsitellä 
yhteiskunnallisia, taloudellisia ja 
ympäristöön liittyviä vaikutuksia, joita 
ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisellä 
on”.

Asetuksessa (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [4 artiklan 1 kohta] 
esitettyjen toimintapoliittisten tavoitteiden 
mukaisesti JTF-rahastolla on edistettävä 
yhtä ainoaa erityistavoitetta, jolla annetaan 
alueille, kunnille, talouden toimijoille, 
työntekijöille ja ihmisille mahdollisuus 
käsitellä yhteiskunnallisia, taloudellisia, 
alueellisia ja ympäristöön liittyviä 
vaikutuksia, joita kestävään 
ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisellä 
on yhdessä Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin, YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteiden ja Pariisin 
sopimuksen tavoitteiden kanssa.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. JTF-rahastosta tuetaan Investoinnit 
työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitetta 
kaikissa jäsenvaltioissa.

1. JTF-rahastosta tuetaan 1 ja 
2 artiklassa säädetyin edellytyksin 
kaikkien kannalta oikeudenmukaista 
siirtymää ja Investoinnit työpaikkoihin ja 
kestävään kasvuun -tavoitetta kaikissa 
jäsenvaltioissa, mukaan lukien erityisesti 
alueet, jotka ovat vahvasti riippuvaisia 
kivihiilen ja ruskohiilen louhinnasta ja 
polttamisesta. 
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Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -
tavoitteen puitteissa JTF-rahaston 
talousarviositoumuksiin käytettävissä 
olevat määrärahat kaudella 2021–2027 
ovat 7,5 miljardia euroa vuoden 2018 
hintoina, ja niitä voidaan tapauksen 
mukaan korottaa unionin talousarvioon 
osoitetuilla lisävaroilla ja muilla varoilla 
sovellettavan perussäädöksen mukaisesti.

Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -
tavoitteen puitteissa JTF-rahaston 
talousarviositoumuksiin käytettävissä 
olevat uudet määrärahat kaudella 2021–
2027 ovat vähintään 40 miljardia euroa 
vuoden 2018 hintoina. Näitä määrärahoja 
ei saa siirtää asetuksen (EU) .../... [uusi 
yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
soveltamisalaan kuuluvien rahastojen, 
etenkään Euroopan aluekehitysrahaston 
(EAKR), Euroopan sosiaalirahaston 
(ESR+) tai Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahasto), määrärahoista. Jollei 
etukäteen tehtävästä 
vaikutustenarvioinnista muuta johdu, 
JTF-rahaston määrärahoja on 
mahdollisuuksien mukaan korotettava 
unionin talousarvioon osoitetuilla uusilla 
omilla varoilla, myös mahdollisilla uusilla 
maksuilla, ja muilla varoilla sovellettavan 
perussäädöksen mukaisesti.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuihin 
määriin tehdään vuosittain 2 prosentin 
suuruinen indeksikorjaus ohjelmatyötä 
varten ja määrän ottamiseksi myöhemmin 
unionin yleiseen talousarvioon.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuihin 
määriin tehdään vuosittain unionin 
inflaation mukainen indeksikorjaus 
ohjelmatyötä varten ja määrän ottamiseksi 
myöhemmin unionin yleiseen 
talousarvioon.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
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3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen, 
jossa vahvistetaan varojen, mukaan 
luettuna 2 kohdassa tarkoitetut mahdolliset 
lisävarat, vuotuinen jakautuminen 
jäsenvaltioittain liitteessä I vahvistetun 
menetelmän mukaisesti.

3. Komissio antaa delegoidulla 
säädöksellä päätöksen, jossa vahvistetaan 
varojen, mukaan luettuna 2 kohdassa 
tarkoitetut mahdolliset lisävarat, vuotuinen 
jakautuminen jäsenvaltioittain liitteessä I 
vahvistetun menetelmän mukaisesti.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. JTF-rahastosta tuetaan vain toimia, 
jotka liittyvät suoraan sen 2 artiklassa 
vahvistettuun erityistavoitteeseen ja joilla 
edistetään 7 artiklan mukaisesti laadittujen 
alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien täytäntöönpanoa.

1. JTF-rahastosta tuetaan vain toimia, 
jotka liittyvät suoraan sen 2 artiklassa 
vahvistettuun erityistavoitteeseen ja joilla 
edistetään 7 artiklan mukaisesti laadittujen 
alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien täytäntöönpanoa. 
JTF-rahaston varojen vastaanottajien on 
kunnioitettava unionin perussopimukseen 
perustuvia perusarvoja.

Tarkistus 30

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) pk-yrityksiin, mukaan luettuina 
startup-yritykset, scale-up-yritykset, 
mikroyritykset ja yrittäjät, 
yhteiskunnalliset yritykset, alueelliset ja 
paikalliset julkisessa omistuksessa olevat 
yritykset ja osuuskunnat, tehtävät 
tuotannolliset ja kestävät investoinnit;
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Tarkistus 31

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

Komission teksti Tarkistus

b) uusien yritysten perustamiseen 
tehtävät investoinnit, myös 
yrityshautomoiden ja konsulttipalvelujen 
kautta;

b) investoinnit uusien yritysten 
perustamiseen ja olemassa olevien 
yritysten laajentamiseen, mukaan lukien 
energiatehokkuuden ja uusiutuvien 
energialähteiden edistämiseen keskittyvät 
yritykset, myös investoinnit, joita tehdään 
paikallisten ja alueellisten 
yrityshautomoiden, yhteistoimintatilojen ja 
ilmastosiirtymän kannalta 
merkityksellisten konsulttipalvelujen 
kautta;

Tarkistus 32

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

Komission teksti Tarkistus

c) tutkimus- ja innovointitoimintaan 
tehtävät investoinnit, joilla edistetään 
edistyneen teknologian siirtoa;

c) tutkimus- ja innovointitoimintaan, 
yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa 
tapahtuva toiminta mukaan luettuna, 
tehtävät kestävät investoinnit, joilla 
edistetään edistyneen ja 
markkinakelpoisen teknologian siirtoa ja 
mukauttamista;

Tarkistus 33

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

Komission teksti Tarkistus

d) teknologian ja infrastruktuurien 
käyttöönottoon tehtävät investoinnit, joilla 
edistetään kohtuuhintaista puhdasta 
energiaa, kasvihuonekaasupäästöjen 

d) teknologian ja sosiaalisten 
infrastruktuurien käyttöönottoon tehtävät 
investoinnit, joilla edistetään 
kohtuuhintaista ja kestävää energiaa, 



RR\1210220FI.docx 107/348 PE648.609v04-00

FI

vähentämistä, energiatehokkuutta ja 
uusiutuvaa energiaa;

energiaköyhyyden ja ilman pilaantumisen 
vähentämiseksi tehtävät investoinnit, 
investoinnit kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen (mukaan lukien 
investoinnit kestävään liikkuvuuteen ja 
hiilestä irtautumiseen liikennealalla), 
investoinnit energiatehokkuuteen 
(mukaan lukien rakennusten hiilestä 
irtautuminen), sähköajoneuvojen 
latausinfrastruktuureihin ja uusiutuvaan 
energiaan (mukaan lukien investoinnit 
kaukolämmitysjärjestelmiin ja 
varastointiteknologioihin), 
energiaverkkoihin, kuten älykkäisiin ja 
superverkkoihin, sekä investoinnit rajat 
ylittäviin sähköverkkojen 
yhteenliitäntöihin;

Tarkistus 34

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

Komission teksti Tarkistus

e) digitalisaatioon ja digitaaliseen 
liitettävyyteen tehtävät investoinnit;

e) digitalisaatioon ja digitaaliseen 
liitettävyyteen tehtävät investoinnit 
erityisesti syrjäisillä alueilla ja 
maaseutualueilla;

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) kohtuuhintaiseen puhtaaseen ja 
älykkääseen liikkuvuuteen liittyvän 
teknologian ja infrastruktuurin 
käyttöönottoon tehtävät investoinnit, 
rautatieyhteyksiin tehtävät investoinnit 
mukaan luettuina, joilla edistetään 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
ja liikkuvuusratkaisujen 
monipuolistamista;
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Tarkistus 36

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

Komission teksti Tarkistus

f) laitosalueen kunnostamiseen ja 
puhdistamiseen, maan saneeraukseen ja 
käyttötarkoituksen muuttamiseen tehtävät 
investoinnit;

f) laitosalueiden ja hylättyjen 
teollisuusalueiden ja -laitosten 
kunnostamiseen, käyttötarkoituksen 
muuttamiseen ja puhdistamiseen, 
maaperän ja ekosysteemien 
ennallistamiseen, hiilinieluiksi 
muuttaminen mukaan luettuna, ja 
käyttötarkoituksen muuttamiseen tehtävät 
investoinnit, lukuun ottamatta 
ympäristövastuuta koskevan unionin ja 
kansallisen lainsäädännön mukaisia 
ehkäiseviä ja korjaavia toimia SEUT-
sopimuksen 191 artiklassa vahvistetun 
aiheuttamisperiaatteen mukaisesti;

Tarkistus 37

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

Komission teksti Tarkistus

g) kiertotalouden vahvistamiseen, 
mukaan luettuna jätteiden ehkäisemisen, 
vähentämisen, resurssitehokkuuden, 
uudelleenkäytön, korjauksen ja 
kierrätyksen kautta, tehtävät investoinnit;

g) biologisen monimuotoisuuden ja 
luontotyyppien säilyttämiseen, suojeluun 
ja ennallistamiseen muun muassa 
investoimalla vihreään matkailuun 
siirtymäalueella tehtävät investoinnit;

Tarkistus 38

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

Komission teksti Tarkistus

h) työntekijöiden uudelleenkoulutus ja 
uusien taitojen hankkiminen;

h) työntekijöiden ja työnhakijoiden 
ammatillinen koulutus, uudelleenkoulutus, 
uusien taitojen kehittäminen ja uusien 
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taitojen hankkiminen, mukaan lukien 
ohjaus, keskittyen sukupuolten tasa-
arvoon, sen varmistamiseksi, että he 
hyötyvät pitkäaikaisista ja laadukkaista 
työmahdollisuuksista joko tulevaisuuteen 
suuntautuneilla aloilla, jotka edistävät 
suoraan kestävää ilmastoneutraalia 
taloutta, tai hoivataloudessa ja keskeisellä 
julkisella sektorilla;

Tarkistus 39

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

Komission teksti Tarkistus

j) työnhakijoiden aktiivinen 
osallistaminen;

j) työnhakijoiden aktiivinen 
osallistaminen painottaen erityisesti 
sukupuolten tasa-arvoa;

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j a) mikä tahansa muu kyseisen alueen 
asianomaisten paikallisten ja alueellisten 
viranomaisten, jäsenvaltion ja komission 
sopima erityistoimi, joka on paikallisten 
kehitysstrategioiden mukainen ja edistää 
siirtymistä päästöneutraaliin unionin 
talouteen viimeistään vuoteen 2050 
mennessä;

Tarkistus 41

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

Komission teksti Tarkistus

k) tekninen tuki. k) tekninen tuki ja neuvontapalvelut, 
mukaan lukien tuki- ja tausta-asiakirjojen 
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ja -analyysien laatiminen investointeja 
sekä paikallisia ja kansallisia 
yrityshautomoita ja hankepäiväkoteja 
varten, jotka tuovat yhteen rahoittajia ja 
hankkeiden toteuttajia;

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

JTF-rahastosta voidaan tukea lisäksi 
SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan a 
ja c alakohdassa tarkoitetuilla tukialueilla 
muihin yrityksiin kuin pk-yrityksiin 
tehtäviä tuotannollisia investointeja, 
edellyttäen että tällaiset investoinnit on 
hyväksytty osana alueellista 
oikeudenmukaista siirtymää koskevaa 
suunnitelmaa 7 artiklan 2 kohdan h 
alakohdassa vaadittujen tietojen 
perusteella. Tällaiset investoinnit ovat 
tukikelpoisia vain, jos ne ovat tarpeen 
alueellisen oikeudenmukaista siirtymää 
koskevan suunnitelman täytäntöönpanoa 
varten.

JTF-rahastosta voidaan tukea lisäksi 
SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan a 
ja c alakohdassa tarkoitetuilla tukialueilla 
ja SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklaan 
sisältyvien unionin valtiontukisääntöjen 
mukaisesti muihin yrityksiin kuin pk-
yrityksiin tehtäviä tuotannollisia 
investointeja, edellyttäen että

i) tällaisista investoinneista teetetään 
kestävyysarviointi sen määrittämiseksi, 
onko niillä haitallisia ympäristö-, ilmasto- 
tai sosiaalisia vaikutuksia. Yritysten on 
toimitettava tätä varten luotettavat tiedot 
komission laatimien mallien pohjalta;
ii) siirtymäalueet ovat korostaneet, että 
tällaiset investoinnit ovat välttämättömiä, 
ja ne on hyväksytty osana alueellista 
oikeudenmukaista siirtymää koskevaa 
suunnitelmaa 7 artiklan 2 kohdan h ja 
i alakohdassa vaadittujen tietojen 
perusteella ja jos ne ovat tarpeen 
alueellisen oikeudenmukaista siirtymää 
koskevan suunnitelman täytäntöönpanoa 
varten.
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Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

JTF-rahastosta voidaan tukea myös 
investointeja, joilla pyritään vähentämään 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/87/EY liitteessä I 
luetellusta toiminnasta syntyviä 
kasvihuonekaasupäästöjä, edellyttäen että 
tällaiset investoinnit on hyväksytty osana 
alueellista oikeudenmukaista siirtymää 
koskevaa suunnitelmaa 7 artiklan 2 kohdan 
h alakohdassa vaadittujen tietojen 
perusteella. Tällaiset investoinnit ovat 
tukikelpoisia vain, jos ne ovat tarpeen 
alueellisen oikeudenmukaista siirtymää 
koskevan suunnitelman täytäntöönpanoa 
varten.

JTF-rahastosta voidaan tukea myös 
investointeja, joilla pyritään vähentämään 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/87/EY liitteessä I 
luetellusta toiminnasta syntyviä 
kasvihuonekaasupäästöjä, edellyttäen että 
tällaiset investoinnit on hyväksytty osana 
alueellista oikeudenmukaista siirtymää 
koskevaa suunnitelmaa 7 artiklan 2 kohdan 
i alakohdassa vaadittujen tietojen 
perusteella ja että ne täyttävät muut tämän 
kohdan 2 alakohdassa säädetyt 
edellytykset. Tällaiset investoinnit ovat 
tukikelpoisia vain, jos ne ovat tarpeen 
alueellisen oikeudenmukaista siirtymää 
koskevan suunnitelman täytäntöönpanoa 
varten.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. JTF-rahaston on pyrittävä 
tukemaan sellaisia ekologiseen siirtymään 
liittyviä investointeja, jotka ovat 
kannattavia keskipitkällä ja pitkällä 
aikavälillä. Komissio ja asianomainen 
jäsenvaltio seuraavat investointien 
kannattavuutta jatkuvasti 7 artiklan 
mukaisesti vahvistettujen alueellisten 
oikeudenmukaista siirtymää koskevien 
suunnitelmien mukaisesti.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) ydinvoimaloiden käytöstä poistoa 
tai rakentamista;

a) ydinvoimaloiden käytöstä poistoa, 
ylläpitoa tai rakentamista eikä ydinjätteen 
käsittelyä tai varastointia;

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) komission asetuksen (EU) 
N:o 651/201416 2 artiklan 18 kohdassa 
määriteltyjä vaikeuksissa olevia yrityksiä;

c) komission asetuksen (EU) 
N:o 651/201416 2 artiklan 18 kohdassa 
määriteltyjä vaikeuksissa olevia yrityksiä, 
edellyttäen, että nämä yritykset eivät ole 
elinkelpoisia keskipitkällä ja pitkällä 
aikavälillä, sanotun kuitenkaan 
vaikuttamatta yrityksiin, jotka saattavat 
hyötyä seuraavien mahdollisesta 
soveltamisesta: valtiontuesta vaikeuksissa 
olevien yritysten pelastamiseksi ja 
rakenneuudistukseksi annetut yhteisön 
suuntaviivat ja komission tilapäiset 
puitteet valtiontukitoimenpiteille talouden 
tukemiseksi tämänhetkisessä covid-19-
epidemiassa, jos näiden puitteiden 
voimassaoloa jatketaan vuoden 2020 
jälkeen;

__________________ __________________
16 Komission asetus (EU) N:o 651/2014, 
annettu 17 päivänä kesäkuuta 2014, 
tiettyjen tukimuotojen toteamisesta 
sisämarkkinoille soveltuviksi 
perussopimuksen 107 ja 108 artiklan 
mukaisesti (EUVL L 187, 26.6.2014, s. 1).

16 Komission asetus (EU) N:o 651/2014, 
annettu 17 päivänä kesäkuuta 2014, 
tiettyjen tukimuotojen toteamisesta 
sisämarkkinoille soveltuviksi 
perussopimuksen 107 ja 108 artiklan 
mukaisesti (EUVL L 187, 26.6.2014, s. 1).

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

d) fossiilisten polttoaineiden 
tuotantoon, käsittelyyn, jakeluun, 
varastointiin tai polttamiseen liittyviä 
investointeja;

d) fossiilisten polttoaineiden 
tuotantoon, käsittelyyn, jakeluun, 
varastointiin tai polttamiseen suoraan tai 
välillisesti liittyviä investointeja, lukuun 
ottamatta puhtaan vedyn, biokaasun ja 
biometaanin kanssa yhteensopivia 
investointeja kestävän saatavuuden 
rajoissa alueilla, jotka ovat vahvasti 
riippuvaisia kivihiilen ja ruskohiilen 
louhinnasta ja polttamisesta, edellyttäen, 
että
i) investoinnit edistävät unionin 
vuoden 2050 ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamista nopeuttamalla hiilen, 
ruskohiilen, turpeen ja öljyliuskeen 
korvaamista rajoittamatta kuitenkaan 
uusiutuvien energialähteiden käytön 
laajentamista;
ii) jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen perustelee investoinnit 
asianmukaisesti alueellisessa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevassa 
suunnitelmassaan; ja
iii) investoinnit ovat unionin 
lainsäädännön, kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmien ja 
energiatehokkuusperiaatteen mukaisia ja 
luonteeltaan väliaikaisia;

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) investointeja 
laajakaistainfrastruktuuriin alueilla, 
joilla on vähintään kaksi vastaavaan 
luokkaan kuuluvaa laajakaistaverkkoa.

e) kustannuksia, jotka liittyvät 
sellaisia ympäristövahinkoja koskeviin 
ehkäiseviin ja korjaaviin toimiin, jotka 
kuuluvat vahingon aiheuttaneen yrityksen 
ympäristövastuun piiriin, mukaan lukien 
laitosalueen puhdistaminen ja kunnostus, 
SEUT-sopimuksen 191 artiklassa 
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vahvistetun aiheuttamisperiaatteen 
mukaisesti;

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) minkäänlaisia kulutusmenoja;

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e b) EU:n yhteistyöhaluttomien 
veroalueiden luetteloon kirjattujen 
yritysten investointeja;

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – e c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e c) toimintoja tai investointeja, joihin 
liittyy kohonnut riski siitä, että ne ovat  
kannattamattomia ja riippuvaisia tuista 
alun laajennusvaiheen jälkeen;

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – e d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e d) muita investointeja, jotka eivät sovi 
yhteen ilmastoneutraaliuden tavoitteen 



RR\1210220FI.docx 115/348 PE648.609v04-00

FI

kanssa tai jotka aiheuttavat 
lukkiutumisvaikutuksia.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

JTF-varat kohdennetaan alueluokkiin, 
joihin asianomaiset alueet kuuluvat, 7 
artiklan mukaisesti laadittujen alueellisten 
oikeudenmukaista siirtymää koskevien 
suunnitelmien perusteella, jotka komissio 
on hyväksynyt osana ohjelmaa tai 
ohjelman muutosta. Kohdennetut varat 
asetetaan saataville yhdessä tai 
useammassa erityisohjelmassa tai ohjelman 
yhdessä tai useammassa toimintalinjassa.

JTF-varat kohdennetaan alueluokkiin, 
joihin asianomaiset alueet tai taloudelliset 
toimet kuuluvat, 7 artiklan mukaisesti 
laadittujen alueellisten oikeudenmukaista 
siirtymää koskevien suunnitelmien 
perusteella, jotka komissio on hyväksynyt 
osana ohjelmaa tai ohjelman muutosta. 
Kohdennetut varat asetetaan saataville 
yhdessä tai useammassa erityisohjelmassa 
tai ohjelman yhdessä tai useammassa 
toimintalinjassa.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy vain ohjelman, jossa 
alueiden, joihin siirtymäprosessin 
vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin ja 
jotka sisältyvät alueelliseen 
oikeudenmukaista siirtymää koskevaan 
suunnitelmaan, yksilöinti on perusteltu 
asianmukaisesti ja asiaan liittyvä 
alueellinen oikeudenmukaista siirtymää 
koskeva suunnitelma on johdonmukainen 
kyseisen jäsenvaltion kansallisen energia- 
ja ilmastosuunnitelman kanssa.

Komissio hyväksyy vain ohjelman, jossa 
alueiden tai taloudellisten toimien, jotka 
tarvitsevat lisätukea selviytyäkseen 
siirtymäprosessista ja jotka sisältyvät 
alueelliseen oikeudenmukaista siirtymää 
koskevaan suunnitelmaan, yksilöinti on 
perusteltu asianmukaisesti ja asiaan liittyvä 
alueellinen oikeudenmukaista siirtymää 
koskeva suunnitelma on johdonmukainen 
kyseisen jäsenvaltion kansallisen energia- 
ja ilmastosuunnitelman kanssa ja sellaisten 
toimien kanssa, joilla pyritään 
saavuttamaan unionin vuoteen 2030 
ulottuvat ilmastotavoitteet.

Tarkistus 55
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. JTF-toimintalinjan tai -
toimintalinjojen on sisällettävä JTF-varat, 
jotka koostuvat kokonaan tai osittain 
jäsenvaltioiden JTF-määrärahoista ja 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [21 a] artiklan mukaisesti 
siirretyistä varoista. JTF-toimintalinjaan 
siirrettyjen EAKR- ja ESR+ -varojen 
määrän on oltava yhteensä vähintään 
puolitoistakertainen mutta enintään 
kolminkertainen toimintalinjaan JTF-
rahastosta myönnetyn tuen määrään 
nähden.

2. JTF-toimintalinjan tai -
toimintalinjojen on sisällettävä JTF-varat, 
jotka koostuvat kokonaan tai osittain 
jäsenvaltioiden JTF-määrärahoista ja 
mahdollisesti asetuksen (EU) [uusi yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] [21 a] artiklan 
mukaisesti vapaaehtoisesti siirretyistä 
varoista.

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Oikeudenmukaisen siirtymän 
rahastosta rahoitettavien 2 artiklassa 
vahvistettua erityistavoitetta edistävien 
tukikelpoisten hankkeiden 
asiaankuuluvista kustannuksista voidaan 
korvata enintään 75 prosenttia tai 
enemmän, jos talous joutuu vakavaan 
taantumaan.

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
liitteessä II esitetyn mallin mukaisesti 
yhdessä asianomaisten alueiden 
viranomaisten kanssa yksi tai useampia 
alueellisia oikeudenmukaista siirtymää 

1. Kunkin jäsenvaltion 
toimivaltaisten viranomaisten on 
laadittava liitteessä II esitetyn mallin 
mukaisesti yhdessä asianomaisten alue- ja 
paikallisviranomaisten kanssa ja toimien 
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koskevia suunnitelmia, jotka kattavat 
yhden tai useamman vaikutusten kohteeksi 
joutuneen alueen, joka vastaa yhteisen 
tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistön 
tasoa 3, jäljempänä ’NUTS 3 -tason 
alueet’, sellaisena kuin se on määritelty 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1059/200317, 
sellaisena kuin se on muutettuna komission 
asetuksella (EY) N:o 868/2014, tai sen 
osia. Tuettavien alueiden on oltava alueita, 
joihin siirtymän taloudelliset ja 
yhteiskunnalliset vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin, etenkin siltä osin kuin on 
kyse fossiilisten polttoaineiden tuotannossa 
odotetuista työpaikkojen menetyksistä ja 
kasvihuonekaasuvaltaisimpien 
teollisuuslaitosten tuotantoprosessien 
muuttamistarpeista.

täydessä yhteistyössä kaikkien tämän 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen asiaan 
liittyvien sidosryhmien kanssa ja EIP:n 
avustuksella – jotta voidaan tarvittaessa 
varmistaa täydentävyys oikeudenmukaista 
siirtymää koskevan mekanismin muiden 
pilarien kanssa – yksi tai useampia 
alueellisia oikeudenmukaista siirtymää 
koskevia suunnitelmia, jotka kattavat 
yhden tai useamman vaikutusten kohteeksi 
joutuneen alueen, joka vastaa yhteisen 
tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistön 
tasoa 3, jäljempänä ’NUTS 3 -tason 
alueet’, sellaisena kuin se on määritelty 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1059/200317, 
sellaisena kuin se on muutettuna komission 
asetuksella (EY) N:o 868/2014, tai sen 
osia. Tuettavien alueiden on oltava alueita, 
jotka tarvitsevat lisätukea selviytyäkseen 
taloudellisesta, yhteiskunnallisesta, 
energiaan liittyvästä ja ekologisesta 
siirtymästä, etenkin siltä osin kuin on kyse 
fossiilisten polttoaineiden tuotannossa 
odotetuista työpaikkojen menetyksistä ja 
kasvihuonekaasuvaltaisimpien 
teollisuuslaitosten tuotantoprosessien 
muuttamistarpeista.

__________________ __________________
17 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 
26 päivänä toukokuuta 2003, yhteisestä 
tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä 
(NUTS) (EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1).

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 
26 päivänä toukokuuta 2003, yhteisestä 
tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä 
(NUTS) (EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1).

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. JTF-tukea olisi annettava 
tapauskohtaisesti alueille, jotka kärsivät 
meneillään olevasta ennakoimattomasta 
talouskriisistä, joka on seurausta 
ilmastonmuutoksen vastaisista toimista, 
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jotta voidaan reagoida asianmukaisesti 
siirtymän yhteydessä mahdollisesti 
syntyviin kriisitilanteisiin, erityisesti 
toteuttamalla työmarkkinapoliittisia 
uudelleenkoulutukseen ja irtisanomisten 
vähentämiseen liittyviä toimia. 
Tarkoituksena on varmistaa, että alueet 
voivat saada tukea, vaikka niitä ei ole 
ennakkoon määritelty vaikutuksista 
kärsiviksi alueiksi.

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kuvaus kansallisen tason 
siirtymäprosessista ilmastoneutraaliin 
talouteen, mukaan luettuna aikataulu 
keskeisille siirtymävaiheille, jotka ovat 
kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman tuoreimman version 
mukaisia;

a) kuvaus kansallisen, alue- ja 
paikallistason siirtymäprosessista 
kestävään, ilmastoneutraaliin ja 
ilmastonmuutosta kestävään, 
resurssitehokkaaseen ja täysin kiertoon 
perustuvaan talouteen viimeistään vuoteen 
2050 mennessä, mukaan luettuna selkeä 
aikataulu vaiheittaiselle luopumiselle 
fossiilisista polttoaineista ja 
kasvihuonekaasupäästövaltaisesta 
teollisuudesta asianomaisilla alueilla sekä 
keskeisille siirtymävaiheille, jotka ovat 
kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman tuoreimman version 
ja asetuksen (EU) .../... [uusi 
eurooppalainen ilmastolaki] mukaisia;

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) perustelu alueiden yksilöimiseksi a 
alakohdassa tarkoitetuiksi alueiksi, joihin 
siirtymäprosessin vaikutukset kohdistuvat 

b) perustelu alueiden tai taloudellisen 
toiminnan tai kansalaisten yksilöimiseksi 
sellaisiksi, jotka tarvitsevat lisätukea 
selviytyäkseen a alakohdassa tarkoitetusta 
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kielteisimmin ja joita olisi tuettava JTF-
rahastosta 1 kohdan mukaisesti;

siirtymäprosessista ja joita olisi tuettava 
JTF-rahastosta 1 kohdan mukaisesti;

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) arviointi siirtymähaasteista alueilla, 
joihin vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin, mukaan luettuna 
ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisen 
yhteiskunnalliset, taloudelliset ja 
ympäristöön liittyvät vaikutukset; 
arvioinnissa olisi yksilöitävä niiden 
työpaikkojen ja työpaikkojen menetysten 
määrä, joihin vaikutus mahdollisesti 
kohdistuu, kehitystarpeet sekä tavoitteet, 
jotka olisi saavutettava vuoteen 2030 
mennessä ja jotka liittyvät 
kasvihuonekaasuvaltaisen toiminnan 
muuttamiseen tai lopettamiseen näillä 
alueilla;

c) arviointi siirtymähaasteista alueilla, 
jotka tarvitsevat lisätukea selviytyäkseen 
siirtymäprosessista, mukaan luettuna 
kestävään ja ilmastoneutraaliin talouteen 
siirtymisen yhteiskunnalliset, taloudelliset, 
ympäristöön liittyvät ja 
sukupuolisidonnaiset vaikutukset, ottaen 
samalla huomioon Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin ja YK:n Agenda 2030:n 
tavoitteet; tässä arvioinnissa on myös 
yksilöitävä niiden työpaikkojen ja 
työpaikkojen menetysten määrä, joihin 
vaikutus mahdollisesti kohdistuu, 
kehitystarpeet sekä tavoitteet, jotka olisi 
saavutettava vuoteen 2030 mennessä ja 
jotka liittyvät kasvihuonekaasuvaltaisen 
toiminnan muuttamiseen tai lopettamiseen, 
tai sellaisen muun näillä alueilla 
toteutettavan toiminnan muuttamiseen tai 
lopettamiseen, johon siirtymä unionin 
ilmastoneutraaliuteen vaikuttaa, taikka 
mahdollisiin muihin rakenteellisiin ja 
sosioekonomisiin muutoksiin, jotka ovat 
tarpeen pyrittäessä siirtymätavoitteisiin;

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kuvaus JTF-tuen odotetusta 
panoksesta ilmastoneutraaliin talouteen 
siirtymisen yhteiskunnallisten, 

d) kuvaus JTF-tuen odotetusta 
panoksesta kestävään, ilmastoneutraaliin 
ja kilpailukykyiseen talouteen siirtymisen 
yhteiskunnallisten, taloudellisten, 
demografisten, ympäristöön liittyvien, 
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taloudellisten ja ympäristöön liittyvien 
vaikutusten käsittelyyn;

energiaomavaraisuuteen liittyvien ja 
sukupuolisidonnaisten kielteisten 
vaikutusten torjumiseen vuoteen 2050 
mennessä;

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) arviointi tuen johdonmukaisuudesta 
muihin kansallisiin ja alueellisiin 
strategioihin ja suunnitelmiin nähden;

e) arviointi tuen johdonmukaisuudesta 
muihin asiaankuuluviin unionin tason, 
kansallisiin ja alueellisiin sitoumuksiin, 
strategioihin ja suunnitelmiin nähden;

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) kuvaus hallinnointijärjestelystä, 
joka sisältää kumppanuussopimukset, 
suunnitellut seuranta- ja 
arviointitoimenpiteet sekä asiasta vastaavat 
elimet;

f) kuvaus hallinnointijärjestelystä, 
joka sisältää kumppanuussopimukset, 
tiedon siitä, miten tehokkaat seuranta- ja 
arviointitoimenpiteet toteutetaan, sekä 
suunnitelman valvonnasta vastaavat 
hallintoelimet;

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) luettelo 3 kohdassa tarkoitetuista 
asiaan liittyvistä sidosryhmistä sekä 
kuvaus siitä, miten näitä sidosryhmiä 
kuullaan kyseisellä alueella;
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Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) kuvaus suunnitelluista 
toimintatyypeistä ja niiden odotetusta 
panoksesta siirtymän vaikutuksen 
lieventämiseen;

g) kuvaus suunnitelluista 
toimintatyypeistä ja niiden odotetusta 
panoksesta siirtymän vaikutuksen 
lieventämiseen ja siirtymän edistämiseen 
sekä selkeät välitavoitteet asianomaisten 
alueiden pitkän aikavälin kilpailukykyä ja 
kestävää kasvua varten;

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) kuvaus siitä, miten 
ilmastosiirtymän rahoitukseen tehtävien 
investointien keskipitkän ja pitkän 
aikavälin kannattavuutta seurataan 
jatkuvasti;

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) jos tukea myönnetään muihin 
yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviin 
tuotannollisiin investointeihin, kattava 
luettelo tällaisista toimista ja yrityksistä 
sekä perustelu tällaisen tuen 
tarpeellisuudesta puuteanalyysillä, jossa 
osoitetaan, että jos investointia ei tehdä, 
odotettu työpaikkojen menetysten määrä 
ylittäisi odotetun uusien työpaikkojen 
määrän;

h) jos tukea myönnetään muihin 
yrityksiin kuin 4 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettuihin yrityksiin 
tehtäviin tuotannollisiin investointeihin, 
mahdollisimman kattava luettelo tällaisista 
toimista ja yrityksistä sekä perustelu 
tällaisen tuen tarpeellisuudesta 
puuteanalyysillä, jossa osoitetaan, että jos 
investointia ei tehdä, odotettu työpaikkojen 
menetysten määrä ylittäisi odotetun uusien 
työpaikkojen määrän;
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Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) jos tukea myönnetään 
investointeihin, joilla pyritään 
vähentämään direktiivin 2003/87/EY 
liitteessä I luetellusta toiminnasta syntyviä 
kasvihuonekaasupäästöjä, kattava luettelo 
tuettavasta toiminnasta ja perustelut, jotka 
osoittavat, että toiminta edistää siirtymistä 
ilmastoneutraaliin talouteen ja johtaa 
kasvihuonekaasupäästöjen merkittävään 
vähenemiseen siten, että ne alittavat 
merkittävästi direktiivin 2003/87/EY 
mukaiset ilmaisjaon laskemiseen 
käytettävät vertailuarvot, ja että toiminta 
on tarpeen, jotta voidaan suojella 
merkittävä määrä työpaikkoja;

i) jos tukea myönnetään 
investointeihin, joilla pyritään 
vähentämään direktiivin 2003/87/EY 
liitteessä I luetellusta toiminnasta syntyviä 
kasvihuonekaasupäästöjä, 
mahdollisimman kattava luettelo 
tuettavasta toiminnasta ja perustelut, jotka 
osoittavat, että toiminta edistää siirtymistä 
kestävään, ilmastoneutraaliin ja 
ilmastonmuutosta kestävään, 
resurssitehokkaaseen ja täysin kiertoon 
perustuvaan talouteen ja johtaa 
kasvihuonekaasupäästöjen merkittävään 
vähenemiseen siten, että ne alittavat 
merkittävästi direktiivin 2003/87/EY 
mukaiset ilmaisjaon laskemiseen 
käytettävät vertailuarvot, ja että toiminta 
on tarpeen, jotta voidaan suojella 
merkittävä määrä työpaikkoja;

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Alueellisten oikeudenmukaista 
siirtymää koskevien suunnitelmien 
valmisteluun ja täytäntöönpanoon on 
otettava mukaan asiaan liittyvät kumppanit 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [6] artiklan mukaisesti.

3. Alueellisten oikeudenmukaista 
siirtymää koskevien suunnitelmien 
valmisteluun, laatimiseen, 
täytäntöönpanoon ja arviointiin on otettava 
mukaan kaikki asiaan liittyvät 
sidosryhmät, talouselämän osapuolet ja 
työmarkkinaosapuolet, 
kansalaisyhteiskunnan edustajat, 
asiantuntijat, koulutus- ja 
tutkimuslaitokset, työnantajat, myös 
asianomaisten toimialojen työnantajat, 
työntekijäryhmät ja yhteisöperustaiset 
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järjestöt sekä muut asiaan liittyvät 
sidosryhmät mielekkään julkisen 
kuulemisen ja osallistumisen avulla 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [6] artiklan mukaisesti. 
Alueelliset oikeudenmukaista siirtymää 
koskevat suunnitelmat ja toimien 
valintaan liittyvät asiaankuuluvat 
asiakirjat on asetettava julkisesti 
saataville.

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Suunnitelmissa on tarjottava 
tilaisuuksia vahvistaa edelleen kestäviä 
paikallistalouksia, paikallisia 
toimitusketjuja ja siirtotoimia.

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien on oltava 
johdonmukaisia asetuksen (EU) [uusi 
yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [23] 
artiklassa tarkoitettujen alueellisten 
strategioiden, älykkään erikoistumisen 
strategioiden, kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmien ja Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin kanssa.

Alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien on oltava 
johdonmukaisia asetuksen (EU) [uusi 
yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
[23] artiklassa tarkoitettujen alueellisten 
strategioiden, älykkään erikoistumisen 
strategioiden, kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmien ja Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin sekä 
Pariisin sopimuksen mukaisen unionin 
sitoumuksen, jonka mukaan maapallon 
keskilämpötilan nousu rajoitetaan 
1,5 celsiusasteeseen esiteollisella kaudella 
vallinneeseen tasoon verrattuna, ja 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden kanssa.
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Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tuotosindikaattoreiden lähtötasona 
käytetään nollaa. Vuodelle 2024 asetetut 
välitavoitteet ja vuodelle 2029 asetetut 
tavoitteet ovat kumulatiivisia. Tavoitteita ei 
saa tarkistaa sen jälkeen, kun komissio on 
hyväksynyt ohjelman muuttamista 
koskevan pyynnön, joka on toimitettu 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [14 artiklan 2 kohdan] 
mukaisesti.

2. Tuotosindikaattoreihin olisi 
sisällyttävä asetuksessa (EU) 2019/2088 
vahvistetut kestävyysindikaattorit, ja 
niiden lähtötasona käytetään nollaa. 
Vuodelle 2024 asetetut välitavoitteet ja 
vuodelle 2029 asetetut tavoitteet ovat 
kumulatiivisia. Tavoitteita ei saa tarkistaa 
sen jälkeen, kun komissio on hyväksynyt 
ohjelman muuttamista koskevan pyynnön, 
joka on toimitettu asetuksen (EU) [uusi 
yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [14 
artiklan 2 kohdan] mukaisesti.

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio perustaa 
oikeudenmukaisen siirtymän foorumin, 
joka mahdollistaa parhaiden käytäntöjen 
vaihdon kaikilla asianomaisilla alueilla ja 
aloilla. Foorumin toimintaa koskevat 
yksityiskohdat, mukaan lukien sen 
jäsenyys, talousarvio ja 
hallintomekanismit, hyväksytään 
täytäntöönpanosäädöksellä.

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Jos komissio katsoo ohjelman lopullisen 
tuloksellisuuskertomuksen tarkastelun 
perusteella, että JTF-varojen yhden tai 
useamman tuotos- ja tulosindikaattorin 
osalta vahvistetusta tavoitteesta ei ole 
saavutettu vähintään 65:tä prosenttia, se voi 
tehdä rahoitusoikaisuja asetuksen (EU) 
[uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
[98] artiklan mukaisesti vähentämällä JTF-
rahastosta kyseiseen toimintalinjaan 
maksettavaa tukea suhteessa saavutuksiin.

Jos komissio katsoo ohjelman lopullisen 
tuloksellisuuskertomuksen tarkastelun 
perusteella, että JTF-varojen yhden tai 
useamman tuotos- ja tulosindikaattorin 
osalta vahvistetusta tavoitteesta ei ole 
saavutettu vähintään 75:tä prosenttia, se 
tekee rahoitusoikaisuja asetuksen 
(EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] [98] artiklan mukaisesti 
vähentämällä JTF-rahastosta kyseiseen 
toimintalinjaan maksettavaa tukea 
suhteessa saavutuksiin.

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle [tämän 
asetuksen voimaantulopäivästä] 
määräämättömäksi ajaksi 8 artiklan 4 
kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle [tämän 
asetuksen voimaantulopäivästä] 
määräämättömäksi ajaksi 3 artiklan 
3 kohdassa ja 8 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä.

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 8 artiklan 4 
kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 
päätös julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, tai jonakin 
myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 
3 kohdassa ja 8 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 
päätös julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, tai jonakin 
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mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 
mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä olevan 8 artiklan 4 kohdan 
nojalla annettu delegoitu säädös tulee 
voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

6. Edellä olevan 3 artiklan 3 kohdan 
ja 8 artiklan 4 kohdan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla
Uudelleentarkastelulauseke

Komissio tarkastelee viimeistään 
seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen väliarvioinnin loppuun 
mennessä JTF-rahaston täytäntöönpanoa 
ja arvioi, onko aiheellista muuttaa sen 
soveltamisalaa asetukseen 2020/... 
[luokitusjärjestelmäasetus] mahdollisesti 
tehtyjen muutosten, asetuksessa (EU) 
2020/... [EU:n ilmastolaki] määriteltyjen 
unionin ilmastotavoitteiden sekä kestävää 
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rahoitusta koskevan 
toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa 
tapahtuneen kehityksen mukaisesti. 
Komissio antaa tältä pohjalta Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, 
johon voidaan liittää 
lainsäädäntöehdotuksia.

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) a alakohdan soveltamisesta johtuvia 
määrärahoja mukautetaan sen 
varmistamiseksi, että kunkin jäsenvaltion 
saama määrä on enintään 2 miljardia 
euroa. Määrät, jotka ylittävät 2 miljardia 
euroa jäsenvaltiota kohti, jaetaan uudelleen 
suhteutettuna muiden jäsenvaltioiden 
saamiin määriin. Jäsenvaltioiden osuudet 
lasketaan uudelleen vastaavasti;

b) a alakohdan soveltamisesta johtuvia 
määrärahoja mukautetaan sen 
varmistamiseksi, että kunkin jäsenvaltion 
saama määrä on enintään 20 prosenttia 
kokonaismäärästä. Määrät, jotka ylittävät 
20 prosenttia kokonaismäärästä 
jäsenvaltiota kohti, jaetaan uudelleen 
suhteutettuna muiden jäsenvaltioiden 
saamiin määriin. Jäsenvaltioiden osuudet 
lasketaan uudelleen vastaavasti;

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – Viite: 7 artiklan 2 kohdan a alakohta – 1.1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1.1. Luonnos odotetusta prosessista 
siirryttäessä ilmastoneutraaliin talouteen 
kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmien ja muiden olemassa 
olevien siirtymäsuunnitelmien tavoitteiden 
mukaisesti sekä aikataulusta, jonka 
mukaan toiminnot, kuten kivi- ja 
ruskohiilen louhinta tai hiiltä käyttävä 
energiantuotanto, lopetetaan tai niitä 
vähennetään asteittain

1.1. Luonnos odotetusta prosessista 
siirryttäessä ilmastoneutraaliin talouteen 
kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmien ja muiden olemassa 
olevien siirtymäsuunnitelmien tavoitteiden 
mukaisesti sekä selkeästä aikataulusta 
vaiheittaiselle luopumiselle fossiilisista 
polttoaineista ja 
kasvihuonekaasupäästövaltaisesta 
teollisuudesta asianomaisilla alueilla 
viimeistään vuoteen 2050 mennessä
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Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 2.1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2.1. Ilmastoneutraaliin talouteen 
siirtymisestä aiheutuvien taloudellisten, 
yhteiskunnallisten ja alueellisten 
vaikutusten arviointi

2.1. Ilmastoneutraaliin talouteen 
siirtymisestä aiheutuvien taloudellisten, 
yhteiskunnallisten, sukupuolisidonnaisten 
ja alueellisten vaikutusten arviointi

Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 alakohta – 2.1 alakohta – Viite: 7 artiklan 2 kohdan c alakohta – 
Tekstikenttä [12000]

Komission teksti Tarkistus

Yksilöidään taloudellinen toiminta ja 
toimialat, joihin vaikutus kohdistuu, ja 
erotetaan toisistaan

Yksilöidään taloudellinen toiminta ja 
toimialat, joihin vaikutus kohdistuu, ja 
erotetaan toisistaan

– taantuvat alat, joiden toiminnan 
odotetaan loppuvan tai vähenevän 
merkittävästi asteittain siirtymään liittyen; 
mukaan on liitettävä myös aikataulu

– taantuvat alat, joiden toiminnan 
odotetaan loppuvan tai vähenevän 
merkittävästi asteittain siirtymään liittyen; 
mukaan on liitettävä myös selkeä aikataulu

– murroksessa olevat alat, joiden odotetaan 
muuttavan toimintaansa, prosessejaan ja 
tuotostaan

– murroksessa olevat alat, joiden odotetaan 
muuttavan toimintaansa, prosessejaan ja 
tuotostaan

Kummankin alan osalta seuraavat: Kummankin alan osalta seuraavat:

– odotetut työpaikan menetykset ja 
uudelleenkoulutustarpeet, ottaen huomioon 
taitotarpeiden ennusteet

– odotetut työpaikan menetykset ja 
uudelleenkoulutustarpeet, ottaen huomioon 
taitotarpeiden ennusteet ja 
sukupuolinäkökulma

– talouden monipuolistamiseen liittyvä 
potentiaali ja kehitysmahdollisuudet

– talouden monipuolistamiseen liittyvä 
potentiaali ja kehitysmahdollisuudet, 
mukaan lukien sukupuolinäkökulma

Tarkistus 84

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 alakohta – 2.3 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2.3 a. Sidosryhmien kuuleminen 
Viite: 7 artiklan 2 kohdan f a alakohta 
– luettelo kuultavista asiaan liittyvistä 
sidosryhmistä, mukaan lukien 
talouselämän osapuolet ja 
työmarkkinaosapuolet, 
kansalaisyhteiskunnan edustajat ja 
asiantuntijat, joita kyseisellä alueella tai 
kyseisessä maassa kuullaan 

Tarkistus 85

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 alakohta – 2.4 alakohta – Viite: 7 artiklan 2 kohdan g alakohta

Komission teksti Tarkistus

– Suunnitellut toimintatyypit ja 
niiden odotettu panos ilmastosiirtymän 
vaikutuksen lieventämiseen

– Suunnitellut toimintatyypit, niiden 
kannattavuus ja odotettu panos 
ilmastosiirtymän vaikutuksen 
lieventämiseen

Tarkistus 86

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 alakohta – 2.4 alakohta – Viite: 7 artiklan 2 kohdan h alakohta

Komission teksti Tarkistus

Täytetään vain, jos tukea myönnetään 
muihin yrityksiin kuin pk-yrityksiin 
tehtäviin tuotannollisiin investointeihin:

Täytetään vain, jos tukea myönnetään 
muihin yrityksiin kuin pk-yrityksiin 
tehtäviin tuotannollisiin investointeihin:

– kattava luettelo tällaisista toimista 
ja yrityksistä sekä kunkin osalta perustelu 
tällaisen tuen tarpeellisuudesta 
puuteanalyysillä, jossa osoitetaan, että jos 
investointia ei tehdä, odotettu työpaikkojen 
menetysten määrä ylittäisi odotetun uusien 
työpaikkojen määrän

– ohjeellinen luettelo tällaisista 
toimista ja yrityksistä sekä kunkin osalta 
perustelu tällaisen tuen tarpeellisuudesta 
puuteanalyysillä, jossa osoitetaan, että jos 
investointia ei tehdä, odotettu työpaikkojen 
menetysten määrä ylittäisi odotetun uusien 
työpaikkojen määrän
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Tarkistus 87

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 alakohta – 2.4 alakohta – Viite: 7 artiklan 2 kohdan i alakohta

Komission teksti Tarkistus

Täytetään vain, jos tukea myönnetään 
investointeihin, joilla pyritään 
vähentämään direktiivin 2003/87/EY 
liitteessä I luetellusta toiminnasta syntyviä 
kasvihuonekaasupäästöjä:

Täytetään vain, jos tukea myönnetään 
investointeihin, joilla pyritään 
vähentämään direktiivin 2003/87/EY 
liitteessä I luetellusta toiminnasta syntyviä 
kasvihuonekaasupäästöjä:

– kattava luettelo tuettavasta 
toiminnasta ja perustelut, jotka osoittavat, 
että toiminta johtaa 
kasvihuonekaasupäästöjen merkittävään 
vähenemiseen siten, että päästöt alittavat 
merkittävästi direktiivin 2003/87/EY 
mukaiset ilmaisjaon laskemiseen 
käytettävät vertailuarvot, ja että toiminta 
on tarpeen, jotta voidaan suojella 
merkittävä määrä työpaikkoja

– ohjeellinen luettelo tuettavasta 
toiminnasta ja perustelut, jotka osoittavat, 
että toiminta johtaa 
kasvihuonekaasupäästöjen merkittävään 
vähenemiseen siten, että päästöt alittavat 
merkittävästi direktiivin 2003/87/EY 
mukaiset ilmaisjaon laskemiseen 
käytettävät vertailuarvot, ja että toiminta 
on tarpeen, jotta voidaan suojella 
merkittävä määrä työpaikkoja
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TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

aluekehitysvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän 
rahaston perustamisesta
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Valmistelija (*): Mounir Satouri

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 57 artikla

LYHYET PERUSTELUT

Maailma on väistämättä ekologisen kriisin edessä. Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto 
(JTF-rahasto) ja sen sitoutuminen ilmastoneutraalin Euroopan saavuttamiseen vuonna 2050 
osoittavat, että Euroopan unioni on valmis ottamaan käyttöön riittävät määrärahat, jotka 
tarvitaan sen talouden ekologiseen siirtymään. Unioni sitoutuu tukemaan kansalaisiaan näissä 
muutoksissa ja auttamaan alueita tarttumaan tilaisuuteen rakentaa yhdessä kestävä ja 
oikeudenmukainen tulevaisuus.

Covid-19-pandemia paljasti kehitysmalliemme haurauden. Siksi eurooppalaisia toimia 
tarvitaan entistä kipeämmin. Yhteiskuntiamme uhkaavat kriisit eivät kumoa toisiaan, vaan ne 
vahvistavat toisiaan ja lisäävät eriarvoisuutta ja kannustavat eristäytymiseen. Siksi meidän on 
käytettävä EU:n lainsäädäntöä vahvistaaksemme Euroopan unionin valmiuksia vastata 
kriiseihin.

Kansalaistemme mielestä aikamme haasteisiin on vastattava yhdessä ja yhteistyössä. 
Eurooppalaisista 82 prosenttia kannattaa taloudellista tukea energiasiirtymälle1. 
Ilmastonmuutoksen seuraukset eivät enää jätä sijaa epäilyksille: selviytymisemme riippuu 
yhteisestä kyvystämme muuttaa elämäntapaamme.

Historiallista muutosta on tuettava energia-, talous-, sosiaali- ja ympäristöpolitiikoilla. 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmalla2, unioni osoittaa kieltäytyvänsä alistumasta 
maailman muutoksille ja tukee alueiden kykyä toimia muutoksen edistäjinä. Kestävä 
Eurooppa -investointiohjelman3 puitteissa on laadittu oikeudenmukaisen siirtymän 
mekanismi, jonka avulla alueet, joihin siirtymä vihreään talouteen vaikuttaa voimakkaimmin, 

1 Toinen EIP:n yhdessä BVA-instituutin kanssa toteuttama ilmastotutkimus julkaistiin 13. maaliskuuta 2020. 
2 11. joulukuuta 2019 hyväksytty Euroopan vihreän kehityksen ohjelma.
3 COM(2020)0021, 14. tammikuuta 2020.
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saavat vuosina 2021–2027 käyttöönsä vähintään 100 miljardia euroa.

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän 
rahaston perustamisesta4 on ensimmäinen oikeudenmukaisen siirtymän kolmesta pilarista. Se 
merkitsee EU:n vahvempaa tukea, mutta ei tarkoita jäsenvaltioille ilman ehtoja myönnettävää 
avustusta. Jäsenvaltioiden ilmastositoumusten täyttäminen on välttämätön tae 
johdonmukaiselle, uskottavalle ja tehokkaalle eurooppalaiselle politiikalle.

Taloudellisten ja yhteiskunnallisten kriisien aikana alueet, joille siirtymä on välttämättömin, 
eivät saa 2000-luvulla ajautua Euroopan köyhiksi sukulaisiksi. Niillä on tärkeä asema 
Euroopan yhdentymisprosessissa, jossa on nyt yhdistettävä perinteet ja vahvuudet niin, että 
saadaan aikaan osallistava systeeminen muutos. JTF-rahasto kuvastaa tätä kunnianhimoista 
tavoitetta yhdessä oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin kahden muun pilarin kassa, joilla 
osaltaan huolehditaan näistä alueista. Rahaston tarkoituksena on tukea alueiden ihmisiä 
mahdollisimman tehokkaasti, jotta nämä voivat tehostaa sopeutumiskykyään ja jotta yksikään 
alue ei jää jälkeen.

Valmistelija katsoo, että JTF-tuessa on oltava kolme keskeistä ulottuvuutta, jotta alueet ja 
niiden väestö saavat siirtymän avulla mahdollisuuden parempaan tulevaisuuteen.

Ensinnäkin JTF-rahaston on keskityttävä inhimillisiin tarpeisiin ja sosiaaliseen hyvinvointiin, 
jotta rahasto voisi olla aidosti oikeudenmukainen. Rahaston vaikutusten on oltava alueiden 
väestölle kouriintuntuvia ja selvästi havaittavia. Tämä voidaan saavuttaa aktiivisilla 
työmarkkinatoimenpiteillä (koulutus, yritysten perustamisen tukeminen, liikkuvuus jne.) sekä 
tietyillä passiivisilla tukitoimenpiteillä (eläkevajeen rahoitus).

Toiseksi rahaston avulla on pyrittävä luomaan edellytykset alueiden kestävälle taloudelle. 
Rahaston kaikissa investoinneissa on otettava huomioon sosiaaliseen suojeluun ja 
ympäristönsuojeluun liittyvät näkökohdat.

Lisäksi rahastosta olisi tuettava ”sosiaalisen infrastruktuurin” toimenpiteitä, joilla autetaan 
siirtymävaiheessa olevia alueita pysymään dynaamisina, yhteisöllisinä ja solidaarisina 
(terveydenhuolto, asuminen jne.). Fyysisen infrastruktuurin lisäksi on olennaisen tärkeää 
parantaa paikallisten sidosryhmien valmiuksia osallistua siirtymävaiheeseen, jotta 
varmistetaan varojen saatavuus.

Valmistelija pitää JTF-rahastoa Euroopan muutoksen tehtaana5. Muutosprosessin ja alueiden 
muutosten onnistuminen riippuu asukkaiden osallistumisesta strategioiden määrittelyyn sekä 
siitä, saadaanko paikallisia hankkeita toteuttavat yhdistykset ja ryhmät liikkeelle. Alueen 
ekologisen siirtymän toteuttaminen edellyttää ennen kaikkea julkisia toimintapolitiikkoja, 
joilla vahvistetaan mielikuvien muuttumista ja paikallisten ratkaisujen syntymistä.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston avulla alueilla, niiden asukkailla ja yrityksillä on 
mahdollisuus tehdä siirtymästä onnistunut.

4 COM(2020)0022, 14. tammikuuta 2020.
5 Loos-en-Gohellessa Ranskassa kehitetystä siirtymävaiheen mallista:
http://www.territoires-energie-positive.fr/convaincre/developper-la-fabrique-des-transitions-territoriales  

http://www.territoires-energie-positive.fr/convaincre/developper-la-fabrique-des-transitions-territoriales
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TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa 
ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Unionin koheesiopolitiikkaa 
koskevalla sääntelykehyksellä vuosiksi 
2021–2027 seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen puitteissa edistetään 
unionin sitoumuksia panna täytäntöön 
Pariisin ilmastosopimus ja Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteet keskittämällä unionin rahoitus 
vihreisiin tavoitteisiin. Tällä asetuksella 
pannaan täytäntöön yksi prioriteeteista, 
joka esitetään Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmaa koskevassa tiedonannossa11, 
jäljempänä ’Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelma’, ja se muodostaa osan Kestävä 
Eurooppa -investointiohjelmaa12, josta 
myönnetään oikeudenmukaisen siirtymän 
mekanismin nojalla koheesiopolitiikan 
puitteissa rahoitusta, jolla on tarkoitus 
käsitellä niitä taloudellisia ja 
yhteiskunnallisia kustannuksia, joita 
aiheutuu ilmastoneutraaliin ja 
kiertotalouteen siirtymisestä, kun 
mahdolliset kasvihuonekaasupäästöt 
kompensoidaan vastaavalla hiilen 
sitomisella.

(1) Unionin koheesiopolitiikkaa 
koskevalla sääntelykehyksellä vuosiksi 
2021–2027 seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen puitteissa edistetään 
unionin sitoumuksia panna täytäntöön 
Pariisin ilmastosopimus, jolla pyritään 
rajaamaan maapallon keskilämpötilan 
nousu 1,5 celsiusasteeseen, ja 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteet keskittämällä unionin 
rahoitus vihreisiin tavoitteisiin sekä 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin. 
Tällä asetuksella pannaan täytäntöön yksi 
prioriteeteista, joka esitetään Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmaa koskevassa 
tiedonannossa11, jäljempänä ’Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma’, ja se 
muodostaa osan Kestävä Eurooppa -
investointiohjelmaa12, josta myönnetään 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin 
nojalla koheesiopolitiikan puitteissa 
rahoitusta, jolla on tarkoitus käsitellä niitä 
taloudellisia ja yhteiskunnallisia haasteita, 
joita syntyy siirtymisestä niin pian kuin 
mahdollista ja viimeistään vuoteen 2050 
mennessä uusiutuviin energialähteisiin 
perustuvaan, erittäin resurssi- ja 
energiatehokkaaseen kiertotalouteen, ja 
tukea ja auttaa Euroopan alueita ja 
ihmisiä sosiaalisella, työmarkkinoihin 
liittyvällä ja taloudellisella tuella siten, 
että ketään ei jätetä jälkeen.

__________________ __________________
11 COM(2019)0640, 11.12.2019. 11 COM(2019)0640, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.
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Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Siirtyminen ilmastoneutraaliin ja 
kiertotalouteen on yksi unionin 
tärkeimmistä poliittisista tavoitteista. 
Eurooppa-neuvosto vahvisti 12 päivänä 
joulukuuta 2019 tavoitteen 
ilmastoneutraalista unionista vuoteen 2050 
mennessä Pariisin ilmastosopimuksen 
tavoitteiden mukaisesti. 
Ilmastonmuutoksen ja ympäristön 
pilaantumisen torjuminen hyödyttää 
kaikkia pitkällä aikavälillä ja tarjoaa 
mahdollisuuksia ja haasteita kaikille 
keskipitkällä aikavälillä, mutta kaikki 
alueet ja jäsenvaltiot eivät aloita siirtymää 
samasta vaiheesta eikä niillä ole samoja 
toimintavalmiuksia. Jotkin ovat 
edistyneempiä kuin toiset, ja siirtymällä on 
laajoja yhteiskunnallisia ja taloudellisia 
vaikutuksia niillä alueilla, joilla 
nojaudutaan voimakkaasti fossiilisiin 
polttoaineisiin – etenkin kivi- ja 
ruskohiileen, turpeeseen ja öljyliuskeeseen 
– tai kasvihuonekaasuvaltaiseen 
teollisuuteen. Tällaisissa tilanteissa riskinä 
on eritahtinen siirtymä unionissa 
ilmastotoimien alalla mutta myös kasvavat 
erot alueiden välillä, mikä on haitallista 
yhteiskunnallisen, taloudellisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden 
tavoitteiden kannalta.

(2) Siirtyminen ilmastoneutraaliin, 
uusiutuviin energialähteisiin perustuvaan 
ja erittäin resurssi- ja 
energiatehokkaaseen kiertotalouteen on 
yksi unionin tärkeimmistä poliittisista 
tavoitteista, ja 82 prosenttia 
eurooppalaisista kehottaa myöntämään 
sille erityistä rahoitustukea. Eurooppa-
neuvosto vahvisti 12 päivänä joulukuuta 
2019 tavoitteen ilmastoneutraalista 
unionista viimeistään vuoteen 2050 
mennessä Pariisin ilmastosopimuksen 
tavoitteiden mukaisesti. 
Ilmastonmuutoksen ja ympäristön 
pilaantumisen torjuminen ovat haasteita, 
jotka voitaisiin keskipitkällä ja pitkällä 
aikavälillä muuttaa mahdollisuuksiksi 
kaikille, jos ne suunnitellaan sosiaalisesti 
oikeudenmukaisella tavalla eikä ketään 
jätetä jälkeen. Kaikki alueet ja jäsenvaltiot 
eivät aloita välttämätöntä ja mitä 
kiireellisintä siirtymää samasta vaiheesta 
eikä niillä ole samoja toimintavalmiuksia 
historiallisten, taloudellisten ja 
kulttuuristen erityispiirteidensä vuoksi. 
Jotkin ovat edellä vihreässä siirtymässä, ja 
siirtymällä on laajoja yhteiskunnallisia, 
kulttuurisia, työmarkkinoihin liittyviä ja 
taloudellisia vaikutuksia niihin alueisiin, 
joilla nojaudutaan voimakkaasti fossiilisiin 
polttoaineisiin – kaasuun, kivi- ja 
ruskohiileen, turpeeseen ja öljyliuskeeseen 
– ja/tai kasvihuonekaasuvaltaiseen 
teollisuuteen ja muihin 
energiaintensiivisiin aloihin, kuten teräs-, 
sementti- ja kemianteollisuus, 
lasiteollisuus ja liikenne sekä niiden 
tavarantoimittajiin ja palveluntarjoajiin, 
ja näillä alueilla asuviin ihmisiin. 
Tällaisissa tilanteissa riskinä on eritahtinen 
siirtymä unionissa ilmastotoimien alalla 
mutta myös se, että sosiaalinen 
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eriarvoisuus lisääntyy ja alueiden ja 
merentakaisten alueiden ja 
jäsenvaltioiden väliset erot kasvavat 
unionin perustavanlaatuisten arvojen 
vastaisesti. Sen vuoksi on äärimmäisen 
tärkeää tukea kiireellisesti alueita ja 
toimijoita, sillä niiden panos on 
ratkaisevan tärkeä nopean ja 
oikeudenmukaisen siirtymän 
varmistamiseksi unionin 
ilmastotavoitteiden mukaisesti, jotta 
alueiden välinen kuilu ei kasvaisi. 
Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 
NUTS 3 -alueisiin, joiden asumistiheys on 
alle 12,5 ihmistä neliökilometrillä tai 
joiden asukasluku on vähentynyt 
vuosittain keskimäärin enemmän kuin 1 
prosentin vuosina 2007–2017.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Jotta siirtymä onnistuisi, sen on 
oltava oikeudenmukainen ja 
yhteiskunnallisesti hyväksyttävä kaikkien 
kannalta. Sen vuoksi sekä unionin että 
jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
siirtymän taloudelliset ja yhteiskunnalliset 
vaikutukset alusta lähtien ja otettava 
käyttöön kaikki mahdolliset välineet 
haitallisten vaikutusten lieventämiseksi. 
Unionin talousarviolla on tässä merkittävä 
tehtävä.

(3) Jotta siirtymä onnistuisi, sen on 
oltava osallistava, sosiaalisesti kestävä ja 
hyväksyttävä kaikkien kannalta, ja siinä on 
kiinnitettävä erityistä huomiota Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarissa 
vahvistettujen periaatteiden 
noudattamiseen. Sen vuoksi sekä unionin 
että jäsenvaltioiden samoin kuin eri 
alueellisten ja paikallisten toimijoiden 
olisi otettava huomioon siirtymän 
sosiaaliset, työmarkkinoihin liittyvät ja 
taloudelliset vaikutukset ja 
koronaviruskriisin vaikutukset alusta 
lähtien ja otettava käyttöön kaikki 
mahdolliset välineet haitallisten 
vaikutusten lieventämiseksi ja myönteisten 
vaikutusten, esimerkiksi uusien, 
ihmisarvoisten ja kestävien työpaikkojen 
luomisen tai ilmanlaadun parantamisen 
tehostamiseksi. Unionin talousarvion olisi 
oltava oikeassa suhteessa tähän 
siirtymään, ja seuraavan monivuotisen 
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rahoituskehyksen olisi mahdollistettava 
unionin tavoitteiden saavuttaminen ja 
oikeudenmukaisen siirtymän rahaston 
varojen osoittaminen ilman, että unionin 
nykyisten politiikkojen määrärahoja 
tarkistetaan alaspäin.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Kuten Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmassa ja Kestävä Eurooppa -
investointiohjelmassa esitetään, 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismilla 
olisi täydennettävä muita toimia, joita 
toteutetaan seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen nojalla vuosina 2021–
2027. Sen avulla olisi käsiteltävä 
yhteiskunnallisia ja taloudellisia 
vaikutuksia, joita aiheutuu unionin 
siirtymisestä ilmastoneutraaliuteen, 
yhdistämällä alueellisella tasolla unionin 
talousarvion menot ilmastotavoitteisiin ja 
sosiaalisiin tavoitteisiin.

(4) Kuten Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmassa ja Kestävä Eurooppa -
investointiohjelmassa esitetään, 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismilla 
olisi täydennettävä muita toimia, joita 
toteutetaan seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen nojalla vuosina 2021–
2027. Unionin olisi autettava ja tuettava 
alueita, niitä alemman tason paikallisia 
toimijoita ja asukkaita unionin 
siirtymisessä ilmastoneutraaliuuteen ja 
kestäviin työpaikkoihin yhdistämällä 
ilmastoon, koheesioon sekä taloudellisiin 
ja sosiaalisiin tavoitteisiin liittyvät unionin 
talousarvion menot kaikilla 
asiaankuuluvilla tasoilla, ottaen 
huomioon yhteiskunnallisesti vaikuttavat 
investoinnit ja kohdentamalla toimet 
alueisiin ja väestöryhmiin, jotka 
tarvitsevat eniten tukea siirtymän 
toteuttamiseksi.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Asetuksella perustetaan 
oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, 
jäljempänä ’JTF-rahasto’, joka on yksi 

(5) Asetuksella perustetaan JTF-
rahasto, joka on yksi koheesiopolitiikan 
puitteissa toteutetun oikeudenmukaisen 
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koheesiopolitiikan puitteissa toteutetun 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin 
pilareista. JTF-rahaston tavoitteena on 
lieventää ilmastosiirtymän haitallisia 
vaikutuksia tukemalla alueita ja 
työntekijöitä, joihin siirtymä vaikuttaa 
eniten. JTF-rahaston erityistavoitteen 
mukaisesti JTF-rahastosta tuetuilla toimilla 
olisi helpotettava suoraan siirtymän 
vaikutusta rahoittamalla paikallisen 
talouden monipuolistamista ja 
nykyaikaistamista ja lieventämällä 
kielteisiä vaikutuksia työllisyyteen. Tämä 
tuodaan esiin JTF-rahaston 
erityistavoitteessa, joka on vahvistettu 
samalla tasolla ja lueteltu yhdessä 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 4 artiklassa esitettyjen 
poliittisten tavoitteiden kanssa.

siirtymän mekanismin pilareista. JTF-
rahaston tavoitteena ei ole ainoastaan 
lieventää ilmastoon liittyvän siirtymän 
kielteisiä vaikutuksia ja tukea toimia, 
joilla pyritään oikeudenmukaiseen ja 
tehokkaaseen energiasiirtymään kohti 
ilmastoneutraalia taloutta, vaan myös 
luoda ja parantaa tulevia myönteisiä 
vaikutuksia tukemalla eniten kärsiviä 
alueita, merentakaiset maat ja alueet 
mukaan luettuina, sekä väestöä ja 
erityisesti asianomaisia työntekijöitä 
sosiaalisen, alueellisen ja taloudellisen 
yhteenkuuluvuuden varmistamiseksi. JTF-
rahaston erityistavoitteen mukaisesti JTF-
rahastosta tuetuilla toimilla olisi suoraan 
helpotettava ja vauhditettava siirtymää 
luomalla uusia kestäviä 
työllistymismahdollisuuksia, 
lieventämällä haitallisia sosiaalisia 
seurauksia ja rahoittamalla paikallisen 
talouden monipuolistamista, kestävyyttä, 
uudelleen suuntaamista ja 
nykyaikaistamista, ehkäisemällä 
sosiaalista epävarmuutta ja edistämällä 
epävakaita liiketoimintaympäristöjä. 
Tämä tuodaan esiin JTF-rahaston 
erityistavoitteessa, joka on vahvistettu 
samalla tasolla ja lueteltu yhdessä 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 4 artiklassa esitettyjen 
poliittisten tavoitteiden kanssa.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Kun otetaan huomioon 
ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys 
Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa 
koskevien unionin sitoumusten, 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden sekä Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmassa esitettyjen 
unionin entistä kunnianhimoisempien 

(6) Kun otetaan huomioon 
ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys 
Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa 
koskevien unionin sitoumusten, 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden sekä Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmassa esitettyjen 
unionin entistä kunnianhimoisempien 
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tavoitteiden mukaisesti, JTF-rahastolla 
olisi oltava keskeinen tehtävä 
ilmastotoimien valtavirtaistamisen 
edistämisessä. Varat JTF:n omista 
määrärahoista ovat täydentäviä ja tulevat 
niiden investointien lisäksi, jotka tarvitaan, 
jotta saavutetaan yleinen 25 prosentin 
tavoitetaso unionin talousarviomenoista 
ilmastotavoitteiden edistämiseksi. 
EAKR:sta ja ESR+:sta siirrettävillä 
varoilla edistetään tämän tavoitteen 
täysimääräistä saavuttamista.

tavoitteiden, jotka koskevat 
mahdollisuuksien luomista vauraammalle 
ja osallistavammalle sekä terveemmälle ja 
vihreämmälle maanosalle, mukaisesti , 
JTF-rahastolla olisi oltava keskeinen 
tehtävä ilmastotoimien valtavirtaistamisen 
edistämisessä ja sen olisi nopeutettava 
siirtymistä ilmastoneutraaliin, uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvaan, erittäin 
resurssi- ja energiatehokkaaseen 
kiertotalouteen mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa ja viimeistään 
vuoteen 2050 mennessä. JTF-rahaston 
rahoituksen ehtona olisi oltava, että 
viimeistään vuoteen 2050 mennessä 
hyväksytään unionin tavoite 
ilmastoneutraaliudesta sekä välitavoitteet. 
Varat JTF:n omista määrärahoista ovat 
täydentäviä ja tulevat niiden investointien 
lisäksi, jotka tarvitaan, jotta saavutetaan 
yleinen 25 prosentin tavoitetaso unionin 
talousarviomenoista ilmastotavoitteiden 
edistämiseksi. EAKR:sta ja ESR+:sta 
vapaaehtoisesti siirrettävillä varoilla 
edistetään tämän tavoitteen täysimääräistä 
saavuttamista Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin periaatteiden 
mukaisesti.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) JTF-varoilla olisi täydennettävä 
koheesiopolitiikan puitteissa käytettävissä 
olevia varoja.

(7) JTF-varoilla olisi täydennettävä 
koheesiopolitiikan puitteissa käytettävissä 
olevia varoja sekä kansallisia ja alueellisia 
investointeja ja yksityistä pääomaa, 
eivätkä ne saisi missään tapauksessa 
korvata tällaisia investointeja. Näin ollen 
seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen olisi oltava 
kunnianhimoinen ja mahdollistettava 
asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. 
JTF-rahaston rahoitus ei saa missään 
tapauksessa tapahtua muiden olemassa 



RR\1210220FI.docx 141/348 PE648.609v04-00

FI

olevien rahastojen kustannuksella. JTF-
rahastosta olisi tuettava siirtymistä 
vihreään talouteen erityisesti alueilla, 
jotka ovat kaikkein riippuvaisimpia 
hiilestä tai muista tällaisista 
kestämättömistä polttoaineista, ja 
edistettävä uutta kestävää 
koheesiopolitiikkaa, jolla pyritään 
tulevaisuuteen suuntautuviin ja vihreisiin 
työllisyysmalleihin.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Siirtyminen ilmastoneutraaliin 
talouteen on haaste kaikille jäsenvaltioille. 
Se on erityisen vaativaa niille 
jäsenvaltioille, joissa nojaudutaan 
voimakkaasti fossiilisiin polttoaineisiin tai 
kasvihuonekaasuvaltaiseen teolliseen 
toimintaan, jotka on poistettava vaiheittain 
käytöstä tai joita on mukautettava 
ilmastoneutraaliuteen siirtymisen vuoksi, ja 
joilla ei ole varoja tähän. JTF-rahaston olisi 
näin ollen katettava kaikki jäsenvaltiot, 
mutta rahoituksen jakamisessa olisi 
otettava huomioon jäsenvaltioiden 
valmiudet rahoittaa investointeja, jotka 
tarvitaan ilmastoneutraaliuteen 
siirtymisestä selviytymiseksi.

(8) Siirtyminen ilmastoneutraaliin 
talouteen on paitsi haaste myös valtava 
mahdollisuus kaikille jäsenvaltioille sekä 
alueellisille ja paikallisille julkisille ja 
yksityisille toimijoille. Lisätukea tarvitaan 
alueille ja etenkin syrjäisille alueille, jotka 
yhä nojautuvat voimakkaasti fossiilisiin 
polttoaineisiin tai 
kasvihuonekaasuvaltaiseen teolliseen 
toimintaan, jotka on poistettava vaiheittain 
käytöstä ja/tai joita on uudistettava 
ilmastoneutraaliuteen siirtymisen vuoksi, ja 
joiden työvoima tarvitsee lisätaitoja ja 
tukea työllistyäkseen vihreillä aloilla, ja 
joilla ei ole varoja tähän. JTF-rahaston olisi 
näin ollen katettava kaikki unionin 
jäsenvaltiot, mutta rahoituksen jakamisessa 
olisi otettava huomioon alueiden 
lähtökohtainen riippuvuus 
kestämättömästä toiminnasta ja valmiudet 
rahoittaa investointeja 
ilmastoneutraaliuteen siirtymiseksi 
mahdollisimman nopeasti ja viimeistään 
vuoteen 2050 mennessä, mukaan luettuna 
fossiilisten polttoaineiden vaihtoehtojen 
edistäminen kiertotaloudessa, mikä avaa 
mahdollisuuksia uusien työpaikkojen, 
alueellisen talouskehityksen, paremman 
alueellisen koheesion ja paikallisen 
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talouden edistämisen suhteen.

Tarkistus 9

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 
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 

(10) Tässä asetuksessa yksilöidään 
investointityypit, joiden menoja voidaan 
tukea JTF-rahastosta. Kaikessa tuetussa 
toiminnassa olisi noudatettava 
täysimääräisesti unionin ilmasto-, sosiaali- 
ja ympäristötavoitteita, Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilari ja 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteet mukaan lukien. 
Investointien luettelossa olisi asetettava 
etusijalle ne, joilla tuetaan ihmisiä, 
sosiaalisia innovaatioita, paikallista 
taloutta työmarkkinoita, joilla luodaan 
ihmisarvoisia työpaikkoja ja jotka ovat 
kestäviä keskipitkällä ja pitkällä 
aikavälillä, ottaen huomioon kaikki 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
tavoitteet ja suojellen, säilyttäen ja 
kohentaen samalla unionin 
luonnonpääomaa sekä parantaen 
terveyttä ja hyvinvointia ympäristöön 
liittyvien riskien ja ympäristövaikutusten 
osalta. Rahoitetuilla hankkeilla olisi 
edistettävä siirtymistä ilmastoneutraaliin, 
uusiutuviin energialähteisiin 
perustuvaan, erittäin resurssi- ja 
energiatehokkaaseen kiertotalouteen 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja 
viimeistään vuoteen 2050 mennessä. 
Taantuville aloille, kuten kivihiilen, 
ruskohiilen, turpeen, kaasun, öljyn ja 
öljyliuskeen tuotantoon perustuvalle 
energiantuotannolle tai näiden fossiilisten 
polttoaineiden louhinnalle, sekä välillisille 
teollisuudenaloille, kuten 
tavarantoimittajille ja palveluntarjoajille, 
joihin tuotannon väheneminen voi myös 
vaikuttaa, myönnettävään tukeen olisi 
liitettävä tiukka ehdollisuus toiminnan 
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edistetään siirtymistä ilmastoneutraaliin ja 
kiertotalouteen ja lievennetään siitä 
aiheutuvia kielteisiä sivuvaikutuksia.

asteittaista lopettamista koskevalle 
strategialle. Tällainen tuki olisi esitettävä 
selkeästi alueellista oikeudenmukaista 
siirtymää koskevassa suunnitelmassa, ja 
sen ehtona olisi oltava laadukkaiden 
työpaikkojen luominen ja sosiaalinen 
edistys sekä paikallisen talouden 
selviytymiskyvyn turvaaminen 
mahdollisten työpaikkojen menetysten 
jälkeen. 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 viimeistään vuotta 
2050 koskevan EU:n ilmastoneutraaliuden 
tavoitteen mukaisesti13 siten, että kuitenkin 
säilytetään työntekijöiden taidot ja 
oikeudet ja parannetaan niitä ja vältetään 
ympäristön pilaantuminen. Näiden 
investointien avulla olisi myös voitava 
rahoittaa asiantuntemusta ja analyysejä, 
joilla tuetaan täysin muunnettuja pk-
yrityksiä, jotta ne voivat ylläpitää 
pätevöityneempiä ja 
uudelleenkoulutettuja työntekijöitä. 
Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 
energiatehokkuus etusijalle -periaatteen 
täytäntöönpanoon investointipäätöksissä 
sekä vihreisiin aloihin, kuten uusiutuviin 
energialähteisiin, älykkääseen 
liikkuvuuteen, energiaköyhyyden 
torjuntaan, sosiaalisiin vaikutuksiin 
liittyviin investointeihin ja muihin aloihin, 
jotka tukevat, edistävät ja pönkittävät 
resurssitehokkuutta ja kiertotaloutta. 
Näillä investoinneilla olisi myös tuettava 
sellaisten osaamisinnovointiyhteisöjen 
luomista, joissa painotetaan 
digitalisaatiota ja tutkimusta, sekä 
Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituuttia, jotka kokoavat 
yhteen tutkimuskeskuksia, yrittäjyyttä, 
yliopistoja sekä paikallis- ja aluehallintoja 
älykkään ja kestävän siirtymän tavoitteen 
edistämiseksi. Tällaisilla toimenpiteillä 
olisi edistettävä kestävien ja 
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ihmisarvoisten vihreiden työpaikkojen 
luomista, lievennettävä kielteisiä 
sosiaalisia seurauksia ja nopeutettava 
siirtymistä ilmastoneutraaliin ja 
kiertotalouteen viimeistään vuoteen 2050 
mennessä.

__________________ __________________
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)0773 final).

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) JTF-rahastoa olisi käytettävä myös 
tukemaan investointeja sosiaali-, 
koulutus-, terveys- ja kulttuurihankkeisiin 
erityisesti alueilla, jotka ovat riippuvaisia 
hiili-intensiivisestä taloudesta ja joihin 
rakenteellinen siirtyminen 
resurssitehokkaaseen ja vähähiiliseen 
talouteen vaikuttaa. Epätasa-arvoiset 
mahdollisuudet tukikelpoisilla alueilla 
vaikuttavat erityisesti mahdollisuuksiin 
saada koulutus-, kulttuuri-, yhteisö-, 
terveys- ja sosiaalipalveluja. Vahvan 
paikallisyhteisön kehittäminen eri 
sukupolvien yhteen saattamisella sekä 
haavoittuvien ryhmien integroiminen 
yhteiskuntaan ilman syrjintää voivat 
parantaa taloudellisia mahdollisuuksia ja 
varmistaa oikeudenmukaisen siirtymän 
kaikille. Tätä varten on tuettava 
sosiaalista innovointia erityisesti 
varhaiskasvatuksen, oppilaitosten, 
opiskelija-asuntojen ja digitaalisten 
laitteiden aloilla, mutta myös 
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terveyspalvelujen ja uuden hoitomallin, 
kuten klinikoiden, sairaaloiden ja 
avohoidon alalla. Tämä auttaisi 
varmistamaan, että siirtymäalueilla 
asuvat saavat laadukkaita julkisia 
palveluja ja yleishyödyllisiä palveluja, 
mukaan lukien osuus- ja yhteisötalouden 
toimijat, jotka ovat hyvin ratkaisevia 
paikallisen talouskehityksen ja sosiaalisen 
markkinatalouden kannalta, jotta voidaan 
tukea sosiaalisesti oikeudenmukaista 
siirtymää, jossa ketään ei jätetä jälkeen.

Tarkistus 11

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 ihmisryhmiä, 
jotka todennäköisimmin tarvitsevat tukea 
ilmastosiirtymän toteuttamiseksi, JTF-
rahastosta olisi katettava vaikutusten 
kohteeksi joutuneiden työntekijöiden 
uudelleenkoulutus ja uusien taitojen 
hankkiminen kiinnittäen erityistä 
huomiota [ESR+ -asetuksessa] 
määriteltyihin haavoittuvimpiin ja 
työmarkkinoista kauimpana oleviin 
ihmisiin (kuten pitkäaikaistyöttömiin, 
työssäkäyviin köyhiin tai ilman työ- tai 
opiskelupaikkaa oleviin nuoriin), jotta 
voidaan auttaa heitä sopeutumaan uusiin 
työllisyysmahdollisuuksiin ja saavuttaa 
tasapuolinen sukupuolijakauma eri 
aloilla sekä tarjota aktiivisia työmarkkina- 
ja osaamispolitiikkatoimia, jotka on 
kohdennettu tulevaisuuteen 
suuntautuneille aloille ja työllistämiseen, 
tarjota tukea niille, joihin siirtymä 
vaikuttaa, tarjota henkilökohtaista 
opastusta, tukea ja työnhakuneuvontaa 
kaikille työnhakijakategorioille ja 
varmistaa kaikkien ihmisryhmien ja 
erityisesti nuorten yhdenvertainen ja 
syrjimätön pääsy ja aktiivinen 
integroituminen työmarkkinoille. Tässä 
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yhteydessä työntekijöille olisi tarjottava 
mahdollisuuksia täydennys- ja 
uudelleenkoulutukseen asianmukaisen 
määräajan puitteissa ennen työttömäksi 
joutumista. Ponnistelut on keskitettävä 
kriisistä kärsivien alueiden talouden 
elvyttämiseen erityisesti 
uudelleenkoulutuksen ja 
naapurijäsenvaltioiden kansallisten, 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten 
välisen tiiviin yhteistyön avulla, jotta rajat 
ylittävien työmarkkinoiden koko 
potentiaali voidaan hyödyntää täysin 
yhdenmukaisesti Euroopan 
globalisaatiorahaston kanssa.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Jäsenvaltioiden ja komission olisi 
varmistettava, että JTF-rahastosta 
rahoitettujen prioriteettien 
täytäntöönpanolla edistetään naisten ja 
miesten tasa-arvon kunnioittamista ja 
edistämistä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 
8 artiklan mukaisesti. Arvioinnit ovat 
osoittaneet, että on tärkeää ottaa 
sukupuolten tasa-arvoa koskeviin 
tavoitteisiin liittyvät näkökohdat 
huomioon oikea-aikaisesti ja 
johdonmukaisesti kaikessa 
toimenpideohjelmiin liittyvässä 
toiminnassa ja kaikissa niiden valmistelu-
, seuranta-, täytäntöönpano- ja 
arviointivaiheissa ja varmistaa, että 
toteutetaan erityistoimia, joilla edistetään 
sukupuolten tasa-arvoa, saman palkan 
maksamista samasta työstä, naisten 
taloudellista riippumattomuutta, 
koulutusta ja ammattitaidon kohentamista 
sekä väkivallan uhreiksi joutuneiden 
naisten integroimista uudelleen 
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työmarkkinoille ja yhteiskuntaan.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 b) JTF-rahastolla on talouden lisäksi 
tärkeä rooli sosiaalisten seurausten 
lieventämisessä, eikä sen pitäisi olla 
pelkkä väline yrityksiin investointia 
varten. Siirtymä vaatii paljon kärsimään 
joutuneilta alueilta ja niiden asukkailta. 
Riskejä ovat työpaikkojen menetysten 
lisäksi myös paikallisten verotulojen 
menetykset sekä työvoiman muuttoliike, 
nuorten ja vanhusten jääminen jälkeen ja 
mahdollisesti joidenkin palvelujen 
lakkauttaminen (erityisesti 
hiilikaivostyöntekijöiden osalta). Siksi 
investoinnit sosiaaliseen 
infrastruktuuriin, jolla varmistetaan 
palvelujen korkea taso asukkaille ja 
tasapainotetaan palvelujen menetyksiä, 
ovat keskeinen tekijä, jotta voidaan 
varmistaa sosiaalisesti oikeudenmukainen 
siirtymä, jossa ketään ei jätetä jälkeen. 
JTF-rahaston tuella olisi erityisesti 
toteutettava toimenpiteitä taantuman 
ehkäisemiseksi ja sen varmistamiseksi, 
että paikallinen väestö tukee muutosta ja 
että paikallisyhteisön toimijoita sekä 
terveyspalveluihin, sosiaalipalveluihin ja 
paikallisdemokratiaan liittyvää 
infrastruktuuria parannetaan.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jotta parannettaisiin siirtymän (12) Jotta parannettaisiin siirtymän 
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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 
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.

toteuttamiseen lisätukea tarvitsevien 
alueiden talouden monipuolistamista ja 
uudelleensuuntaamista, JTF-rahastosta 
olisi annettava tukea tuotannollisiin 
investointeihin, joilla on potentiaalia 
luoda työpaikkoja vihreissä ja kestävissä 
pk-yrityksissä ja ennen kaikkea nuorissa 
yrityksissä ja sosiaalisen innovoinnin 
alalla aktiivisissa yrityksissä. 
Tuotannollisen investoinnin olisi katsottava 
tarkoittavan yritysten kiinteään pääomaan 
tai aineettomaan omaisuuteen tavaroiden ja 
palvelujen tuottamiseksi tehtävää 
investointia, joka siten edistää pääoman 
bruttomuodostusta ja vihreää, 
ihmisarvoista ja kestävää työllisyyttä. 
Tavoitteena on oltava ihmisarvoisten ja 
kestävien työpaikkojen luominen 
tulevaisuuteen suuntautuneilla aloilla ja 
sosiaalisen osallisuuden 
mahdollistaminen samalla kun 
tunnustetaan, arvostetaan ja parannetaan 
paikallisten henkilöresurssien osaamista 
ja koulutusta. Muihin yrityksiin kuin pk-
yrityksiin tehtäviä tuotannollisia 
investointeja olisi tuettava vain, jos ne ovat 
tarpeen siirtymästä johtuvien työpaikkojen 
menetysten lieventämiseksi ja jos niillä 
tuetaan rahaston yleistä tavoitetta, joka 
on nopeuttaa siirtymää 
ilmastoneutraaliin, uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvaan, erittäin 
resurssi- ja energiatehokkaaseen 
kiertotalouteen, luomalla merkittävä 
määrä työpaikkoja tai tukemalla 
merkittävän työpaikkojen määrän 
mukauttamista, eivätkä ne johda tuotannon 
siirtämiseen tai ole seurausta siitä täysin 
globalisaatiorahaston edellyttämällä 
tavalla. Investoinnit olemassa oleviin 
tuotantolaitoksiin, mukaan luettuna unionin 
päästökauppajärjestelmän piiriin kuuluviin 
tuotantolaitoksiin, olisi sallittava sillä 
edellytyksellä, että ne edistävät siirtymistä 
ilmastoneutraaliin talouteen viimeistään 
vuoteen 2050 mennessä ja alittavat 
merkittävästi Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2003/87/EY14 
mukaiset ilmaisjaon laskemiseen 
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käytettävät vertailuarvot ja sillä 
edellytyksellä, että niiden tuloksena 
suojellaan merkittävä määrä ihmisarvoisia 
ja kestäviä työpaikkoja. Tällaiset 
investoinnit olisi perusteltava 
asianmukaisesti alueellisessa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevassa 
suunnitelmassa, ja niiden olisi oltava 
kestäviä ja noudatettava 
energiatehokkuus etusijalle -periaatetta. 
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. 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
avulla käynnistetyn siirtymän on 
hyödytettävä kaikkia eikä kasvatettava 
eriarvoisuutta, ja siinä on kiinnitettävä 
erityistä huomiota maaseutualueisiin ja 
niiden merkittäviin taloudellisiin 
vaikeuksiin erityisesti nuorten kannalta.

__________________ __________________
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).

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jotta voitaisiin tarjota joustavuutta 
JTF-varojen kohdentamiseen Investoinnit 
työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen 

(13) Jotta voitaisiin tarjota joustavuutta 
JTF-varojen kohdentamiseen Investoinnit 
työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen 
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puitteissa, pitäisi olla mahdollista laatia 
itsenäinen JTF-ohjelma tai kohdentaa 
JTF-varat yhteen tai useampaan 
toimintalinjaan ohjelmassa, jota tuetaan 
Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), 
Euroopan sosiaalirahasto plussasta 
(ESR+) tai koheesiorahastosta. Asetuksen 
(EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] 21 a artiklan mukaisesti JTF-varoja 
olisi vahvistettava täydentävällä 
rahoituksella EAKR:sta ja ESR+:sta. 
EAKR:sta ja ESR+:sta siirrettävien 
määrien olisi oltava johdonmukaisia 
alueellisissa oikeudenmukaista siirtymää 
koskevissa suunnitelmissa vahvistettujen 
toimien tyypin kanssa.

puitteissa, olisi edellytettävä itsenäisen 
JTF-ohjelman laatimista. Asetuksen (EU) 
[uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
21 a artiklan mukaisesti JTF-varoja 
voitaisiin vapaaehtoisesti vahvistaa 
täydentävällä rahoituksella EAKR:sta ja 
ESR+:sta, joille olisi myönnettävä 
lisävaroja tätä tarkoitusta varten. 
EAKR:sta ja ESR+:sta siirrettävien 
määrien olisi oltava johdonmukaisia 
alueellisissa oikeudenmukaista siirtymää 
koskevissa suunnitelmissa vahvistettujen 
toimien tyypin ja kyseisten rahastojen 
tavoitteen kanssa. 
Yksinkertaistamistavoitteen mukaisesti 
JTF:n soveltaminen ei saa aiheuttaa 
liiallisia hallinnollisia rasitteita.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) JTF-tuen edellytyksenä olisi oltava 
siirtymäprosessin tosiasiallinen 
toteuttaminen tietyllä alueella, jotta 
saavutetaan ilmastoneutraali talous. 
Jäsenvaltioiden olisi laadittava 
yhteistyössä asiaan liittyvien sidosryhmien 
kanssa ja komission tuella alueelliset 
oikeudenmukaista siirtymää koskevat 
suunnitelmat, joissa esitetään 
siirtymäprosessi yksityiskohtaisesti ja jotka 
ovat johdonmukaisia kansallisten energia- 
ja ilmastosuunnitelmien kanssa. Komissio 
perustaa siirtymävaiheessa olevien 
kivihiilialueiden foorumiin pohjautuvan 
oikeudenmukaista siirtymää käsittelevän 
foorumin, joka mahdollistaa kahden- ja 
monenvälisen kokemusten vaihdon 
hankitusta tietämyksestä ja hyvistä 
käytännöistä kaikilla toiminta-aloilla, 
joihin vaikutukset kohdistuvat.

(14) JTF-tuen edellytyksenä olisi oltava 
siirtymäprosessin tosiasiallinen ja 
mitattavissa oleva toteuttaminen tietyllä 
alueella ja sen tukeminen, jotta voidaan 
lopettaa riippuvuus kestämättömistä 
toiminnoista ja saavuttaa ilmastoneutraali 
talous viimeistään vuoteen 2050 
mennessä. Jäsenvaltioiden 
vastaanottavien alueiden olisi laadittava 
komission tuella alueelliset 
oikeudenmukaista siirtymää koskevat 
suunnitelmat. Oikeudenmukaista 
siirtymää koskevia suunnitelmia 
valmistellessaan vastaanottavien alueiden 
olisi kuultava asianomaisia sidosryhmiä, 
myös paikallis- ja alueviranomaisia 
kumppanuusperiaatteiden mukaisesti, 
paikallisia ja alueellisia toimijoita, kuten 
paikallisia yrityksiä ja erityisesti pk-
yrityksiä ja suurten energialaitosten 
alihankkijoita, kansalaisyhteiskuntaa, 
työmarkkinaosapuolia ja asianomaisia 
paikallisyhteisöjä. Oikeudenmukaista 
siirtymää koskevissa suunnitelmissa on 
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esitettävä yksityiskohtaisesti 
siirtymäprosessi, mukaan lukien 
sosioekonomiset vaikutukset työpaikkojen 
luomiseen, taitojen parantamiseen ja 
uudelleenkoulutukseen sekä investoinnit 
paikalliseen sosiaaliseen infrastruktuuriin 
vähintään kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmien kunnianhimoisten 
tavoitteiden, Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin ja Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaisesti. Komissio perustaa 
siirtymävaiheessa olevien kivihiilialueiden 
nykyiseen foorumiin pohjautuvan 
oikeudenmukaista siirtymää käsittelevän 
foorumin, joka mahdollistaa kahden- ja 
monenvälisen kokemusten vaihdon 
hankitusta tietämyksestä ja hyvistä 
käytännöistä kaikkien niiden toimijoiden 
kesken ja kaikilla niillä toiminta-aloilla, 
joihin vaikutukset kohdistuvat. Nykyistä 
foorumia olisi hyödynnettävä 
täysimääräisesti suunnitteluvaiheessa 
parhaiden käytäntöjen levittämiseksi. 
Oikeudenmukaisia alueellisia 
siirtymäsuunnitelmia laadittaessa on 
noudatettava kokonaisvaltaista 
lähestymistapaa, jossa otetaan huomioon 
vaikutukset naapurialueisiin, myös 
rajojen yli.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Jotta voidaan varmistaa siirtymän 
ja JTF-rahaston pitkän aikavälin 
vaikuttavuus ja myönteiset vaikutukset, 
olisi kerättävä tietoja, jotta voidaan 
ennustaa paremmin eri toiminta-alojen ja 
teollisuuden tarvitsemat taidot ja 
mukautua uuden vihreän talouden 
edellyttämään muutokseen ja erityisesti 
tarjota malleja hiilestä irtautumiseen 
liittyvien skenaarioiden 
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työllisyysvaikutuksille sekä seurannalle 
riittävien sosiaalista kestävyyttä 
mittaavien indikaattoreiden välityksellä.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Alueellisissa oikeudenmukaista 
siirtymää koskevissa suunnitelmissa olisi 
yksilöitävä alueet, joihin vaikutukset 
kohdistuvat kielteisimmin ja joihin JTF-
tuki olisi keskitettävä, ja kuvattava 
toteutettavat toimet ilmastoneutraalin 
talouden saavuttamiseksi etenkin siltä osin 
kuin kyseessä on fossiilisten 
polttoaineiden tuotantoon liittyvien 
laitosten tai muun 
kasvihuonekaasuvaltaisen toiminnan 
muuntaminen tai lopettaminen. Nämä 
alueet olisi määriteltävä tarkasti, ja niiden 
olisi vastattava NUTS-tason 3 alueita tai 
oltava osa niitä. Suunnitelmissa olisi 
esitettävä yksityiskohtaisesti näiden 
alueiden haasteet ja tarpeet ja yksilöitävä 
tarvittavien toimien tyyppi siten, että 
varmistetaan sellaisten ilmastonmuutosta 
kestävien taloudellisten toimien 
johdonmukainen kehittäminen, jotka ovat 
myös ilmastoneutraaliuteen siirtymisen ja 
vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden 
mukaisia. Vain siirtymäsuunnitelmien 
mukaisesti tehdyt investoinnit voivat saada 
taloudellista tukea JTF-rahastosta. 
Alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien olisi oltava osa 
komissio hyväksymiä ohjelmia (jotka 
saavat tapauksen mukaan tukea 
EAKR:sta, ESR+:sta, koheesiorahastosta 
tai JTF-rahastosta).

(15) Alueellisissa oikeudenmukaista 
siirtymää koskevissa suunnitelmissa olisi 
yksilöitävä toimijat ja paikkakunnat, 
joihin vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin ja joihin JTF-tuki on 
keskitettävä, ja kuvattava toteutettavat 
toimet ilmastoneutraalin talouden 
saavuttamiseksi viimeistään vuoteen 2050 
mennessä. Oikeudenmukaista siirtymää 
koskevissa suunnitelmissa olisi erityisesti 
yksilöitävä sellaisten laitosten 
sulkeminen, joihin liittyy fossiilisten 
polttoaineiden tuotantoa, muuta 
kasvihuonekaasuintensiivistä toimintaa 
tai toimintaa, jonka lopputuotteisiin 
siirtyminen hiilineutraaliuteen vaikuttaa 
suoraan, ja tarve tukea työntekijöiden 
taitojen parantamista ja 
uudelleenkoulutusta sekä 
tavarantoimittajia ja palveluntarjoajia, 
jotka ovat vahvasti riippuvaisia kyseisistä 
teollisuudenaloista, sekä 
yksityiskohtainen suunnitelma 
sosiaaliseen infrastruktuuriin tehtävistä 
investoinneista. Työmarkkinaosapuolet on 
otettava mukaan prosessin kaikkiin 
vaiheisiin kohdennettavien 
erityistarpeiden huomioon ottamiseksi. 
Nämä alueet olisi määriteltävä tarkasti, ja 
niiden olisi vastattava NUTS-tason 3 
alueita tai oltava osa niitä. Suunnitelmissa 
olisi eriteltävä (taloudelliset, sosiaaliset, 
alueelliset ja ympäristöön liittyvät) 
haasteet, kyseisten alueiden tarpeet, 
mahdollisuudet ja resurssit siirtymän 
toteuttamiseen, mukaan lukien 
sosiaalinen infrastruktuuri, 
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mahdollisuudet luoda työpaikkoja sekä 
olemassa oleva koulutuksen ja teknisen 
osaamisen potentiaali. Suunnitelmissa 
olisi yksilöitävä tarvittavat toimet siten, 
että varmistetaan sellaisten 
ilmastonmuutoksen kestävien 
taloudellisten toimintojen johdonmukainen 
kehittäminen, joilla luodaan kestäviä ja 
ihmisarvoisia työpaikkoja, joissa 
asetetaan etusijalle siirtymästä johtuvien 
sosioekonomisten häiriöiden lievittäminen 
ja jotka ovat yhdenmukaisia 
ilmastoneutraaliuteen viimeistään vuoteen 
2050 mennessä siirtymisen ja Euroopan 
vihreän kirjan tavoitteiden, Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin 
periaatteiden ja Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteiden kanssa varmistaen samalla, 
ettei ketään jätetä jälkeen. Vain 
siirtymäsuunnitelmien mukaisesti tehdyt 
investoinnit voivat saada taloudellista 
tukea JTF-rahastosta. Alueellisten 
oikeudenmukaista siirtymää koskevien 
suunnitelmien olisi oltava osa kansallista 
JTF-ohjelmaa, jonka komissio hyväksyy.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) JTF-varojen 
tulossuuntautuneisuuden vahvistamiseksi 
komission olisi voitava 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 
soveltaa rahoitusoikaisuja, jos JTF-
rahaston erityistavoitteen osalta vahvistetut 
tavoitteet ovat merkittävässä määrin 
jääneet saavuttamatta.

(16) JTF-varojen 
tulossuuntautuneisuuden optimoimiseksi 
komission olisi voitava 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 
soveltaa rahoitusoikaisuja, jos JTF-
rahaston erityistavoitteen osalta vahvistetut 
tavoitteet ovat merkittävässä määrin 
jääneet saavuttamatta. Komission olisi 
seurattava alueita, joilla JTF-rahaston 
varojen käyttö tuottaa vähemmän 
tuloksia, ja varmistettava, että näitä 
alueita tuetaan edelleen, jotta mikään 
alue ei jäisi jälkeen.
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Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän asetuksen 
tavoitteita eli tukea alueita, joihin 
kohdistuu taloudellisia ja 
yhteiskunnallisia muutoksia 
hiilineutraaliin talouteen siirtymisen 
vuoksi. Keskeisiä syitä tähän ovat yhtäältä 
eri alueiden väliset kehityserot ja muita 
heikommassa asemassa olevien alueiden 
jälkeenjääneisyys sekä jäsenvaltioiden ja 
alueiden taloudellisten resurssien 
rajoitukset ja toisaalta tarve yhtenäiseen 
täytäntöönpanokehykseen, joka kattaa 
useita unionin rahastoja yhteistyöhön 
perustuvan hallinnoinnin nojalla. Koska 
edellä mainitut tavoitteet voidaan saavuttaa 
paremmin unionin tasolla, unioni voi 
toteuttaa toimenpiteitä SEU-sopimuksen 
5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

(19) Jäsenvaltiot eivät voi 
hiilineutraaliin talouteen siirtymisessään 
riittävällä tavalla yksin saavuttaa tämän 
asetuksen tavoitteita eli tukea alueita 
niiden taloudellisessa, työmarkkinoihin 
liittyvässä ja yhteiskunnallisessa 
muutoksessa. Keskeisiä syitä tähän ovat 
yhtäältä eri alueiden väliset kehityserot ja 
muita heikommassa asemassa olevien 
alueiden erityishaasteet sekä 
jäsenvaltioiden ja alueiden taloudellisten 
resurssien rajoitukset ja toisaalta tarve 
yhtenäiseen täytäntöönpanokehykseen, 
joka kattaa useita unionin rahastoja 
yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin 
nojalla. Koska edellä mainitut tavoitteet 
voidaan saavuttaa paremmin unionin 
tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä 
SEU-sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä asetuksella perustetaan 
oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, 
jäljempänä ’JTF-rahasto’, tuen 
antamiseksi alueille, joihin kohdistuu 
vakavia sosioekonomisia haasteita sen 
vuoksi, että unioni siirtyy 
ilmastoneutraaliin talouteen vuoteen 2050 
mennessä.

1. Tällä asetuksella perustetaan 
oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, 
jäljempänä ’JTF-rahasto’, tukemaan niitä 
ihmisryhmiä ja alueita, jotka tarvitsevat 
lisätukea siirtymiseen uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvaan, erittäin 
resurssi- ja energiatehokkaaseen 
kiertotalouteen unionissa vuoteen 2050 
mennessä, jotta siirtymän haasteet 
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voidaan muuntaa mahdollisuuksiksi ja 
samalla edistää Euroopan sosiaalista 
mallia nykyisiä ja tulevia sukupolvia 
varten ja torjua eriarvoisuutta.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [4 artiklan 1 kohdan] 
toisen alakohdan mukaisesti JTF-
rahastolla on edistettävä yhtä ainoaa 
erityistavoitetta, jolla annetaan ”alueille ja 
ihmisille mahdollisuus käsitellä 
yhteiskunnallisia, taloudellisia ja 
ympäristöön liittyviä vaikutuksia, joita 
ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisellä 
on”.

Asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [4 artiklan 1 kohdan] 
toisen alakohdan mukaisesti JTF-rahaston 
on edistettävä seuraavaa erityistavoitetta:

– annetaan alueille, paikallistasoille ja 
ihmisille mahdollisuus käsitellä 
yhteiskunnallisia, työmarkkinoihin 
liittyviä, taloudellisia ja ympäristöön 
liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia, joita 
ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisellä 
on tavoitteena ollen rajoittaa maapallon 
keskilämpötilan nousu selvästi alle 2 
celsiusasteeseen samalla kun jatketaan 
toimia nousun rajoittamiseksi 1,5 
celsiusasteeseen varmistaen samalla, että 
alueelliset oikeudenmukaista siirtymää 
koskevat suunnitelmat lisäävät 
avoimuutta ja turvallisuutta yhteisöjen, 
työntekijöiden, teollisuuden ja investoijien 
kannalta.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. JTF-rahastosta tuetaan Investoinnit 
työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitetta 

1. JTF-rahastosta tuetaan Investoinnit 
työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitetta 
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kaikissa jäsenvaltioissa. kaikissa jäsenvaltioissa ja kiinnitetään 
erityistä huomiota fossiilisista 
polttoaineista riippuvaisiin 
jäsenvaltioihin, noudattaen ja tukien 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
yleisiä tavoitteita, jotta voidaan vastata 
ilmasto- ja ympäristöhaasteisiin ja 
varmistaa oikeudenmukainen siirtymä, 
jossa ketään ei jätetä jälkeen. JTF-
rahastosta tuetaan 4 artiklan 2—2 c 
kohtaa ja määrärahojen osoittamisen 
ehtona on, että jäsenvaltio on sitoutunut 
ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 
mennessä koskevaan tavoitteeseen.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -
tavoitteen puitteissa JTF-rahaston 
talousarviositoumuksiin käytettävissä 
olevat määrärahat kaudella 2021–2027 
ovat 7,5 miljardia euroa vuoden 2018 
hintoina, ja niitä voidaan tapauksen 
mukaan korottaa unionin talousarvioon 
osoitetuilla lisävaroilla ja muilla varoilla 
sovellettavan perussäädöksen mukaisesti.

Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -
tavoitteen puitteissa JTF-rahaston 
talousarviositoumuksiin käytettävissä 
olevat määrärahat kaudella 2021–2027 
ovat 10 miljardia euroa vuoden 2018 
hintoina, ja niitä voidaan tapauksen 
mukaan korottaa unionin talousarvioon 
osoitetuilla lisävaroilla ja muilla varoilla 
sovellettavan perussäädöksen mukaisesti. 
JTF-rahaston rahoitus ei saa aiheuttaa 
leikkauksia monivuotisen 
rahoituskehyksen muiden rahastojen 
varoihin.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta 
määrästä on osoitettava 0,35 prosenttia 
tekniseen tukeen, jota tarjotaan komission 

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta 
määrästä on osoitettava vähintään 
0,35 prosenttia tekniseen tukeen, jota 
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aloitteesta. tarjotaan komission aloitteesta.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen, 
jossa vahvistetaan varojen, mukaan 
luettuna 2 kohdassa tarkoitetut mahdolliset 
lisävarat, vuotuinen jakautuminen 
jäsenvaltioittain liitteessä I vahvistetun 
menetelmän mukaisesti.

3. Komissio antaa 10 artiklan 
mukaisesti delegoidulla säädöksellä 
päätöksen, jossa vahvistetaan varojen, 
mukaan luettuna 2 kohdassa tarkoitetut 
mahdolliset lisävarat, vuotuinen 
jakautuminen jäsenvaltioittain liitteessä I 
vahvistetun menetelmän mukaisesti.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
3 a artikla

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Euroopan unionin elpymisvälineen varat
1. Asetuksen [ERI] 2 artiklassa 
tarkoitetut toimenpiteet pannaan 
täytäntöön maaseuturahaston osalta 30 
miljardin euron (käypinä hintoina) 
määrällä mainitun asetuksen 3 artiklan 2 
kohdan a alakohdan vi alakohdassa 
tarkoitetusta määrästä, jollei sen 
4 artiklan 3, 4 ja 8 kohdasta muuta johdu.
Tätä määrää pidetään 3 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettuina muina varoina, ja 
se vastaa ulkoisia käyttötarkoitukseensa 
sidottuja tuloja asetuksen (EU, Euratom) 
2018/1046 21 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti. 
Varat asetetaan saataville Investoinnit 
työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen 
puitteissa vuosien 2021–2024 
talousarviositoumuksia varten 3 artiklassa 
vahvistettujen kokonaismäärärahojen 
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lisäksi seuraavasti:
– 2021: 7 954 600 000 euroa;
– 2022: 8 114 600 000 euroa;
– 2023: 8 276 600 000 euroa;
– 2024: 8 441 600 000 euroa.
Lisäksi tämän kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetuista varoista 
15 600 000 euroa käypinä hintoina 
asetetaan käyttöön hallintomenoihin.
2. Edellä olevan 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta 
määrästä 0,35 prosenttia osoitetaan 
tekniseen tukeen, jota tarjotaan komission 
aloitteesta.
3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
määrän vuotuinen jakautuminen 
jäsenvaltioittain sisällytetään 3 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettuun komission 
päätökseen liitteessä I esitetyn 
menetelmän mukaisesti.
4. Poiketen siitä, mitä 
varainhoitoasetuksen 14 artiklan 3 
kohdassa säädetään, tämän artiklan 1 
kohdassa tarkoitettuihin varoihin 
perustuviin talousarviositoumuksiin 
sovelletaan asetuksen (EU) [uusi yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] VII osaston 
IV luvussa vahvistettuja vapauttamista 
koskevia sääntöjä. Poiketen siitä, mitä 
varainhoitoasetuksen 12 artiklan 4 
kohdan c alakohdassa säädetään, kyseisiä 
varoja ei saa käyttää ohjelmaa tai toimea 
seuraavaan ohjelmaan tai toimeen.

Tarkistus 28

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

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan mukaisesti JTF-
rahastosta tuetaan yksinomaan seuraavia 
toimia:

2. Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti 
JTF-rahastosta tuetaan seuraavia 
investointeja talouden siirtymää varten 
edellyttäen, että ne ovat tukikelpoisia 
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asetuksen ... 
[kestävyysluokitusjärjestelmää koskeva 
asetus] nojalla:

Tarkistus 29

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) pk-yrityksiin, mukaan luettuna 
startup-yritykset, energiayhteisöt ja 
osuustoimintayritykset sekä sosiaalisessa 
innovoinnissa aktiiviset yritykset, tehtävät 
kestävät investoinnit, jotka johtavat 
ihmisarvoisten ja kestävien työpaikkojen 
luomiseen, talouden monipuolistamiseen ja 
uudistamiseen;

Tarkistus 30

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

Komission teksti Tarkistus

b) uusien yritysten perustamiseen 
tehtävät investoinnit, myös 
yrityshautomoiden ja konsulttipalvelujen 
kautta;

b) uusien yritysten perustamiseen 
tehtävät investoinnit sosiaalisiin yrityksiin 
ja tulevaisuuteen suuntautuviin kestäviin 
aloihin, uusiutuvaan energiaan, 
viherryttämiseen ja vihreän 
infrastruktuurin rakentamiseen, myös 
yrityshautomoiden ja konsulttipalvelujen 
kautta;

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) sosiaalisesti vaikuttavat 
investoinnit eli investoinnit, joilla 
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edistetään sellaisten yritysten 
kehittämistä, joilla on myönteisiä, 
paikallisia ja mitattavissa olevia 
sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia;

Tarkistus 32

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

Komission teksti Tarkistus

c) tutkimus- ja innovointitoimintaan 
tehtävät investoinnit, joilla edistetään 
edistyneen teknologian siirtoa;

c) kestävään tutkimus- ja 
innovointitoimintaan tehtävät investoinnit, 
joilla edistetään edistyneen vihreän ja 
kestävän teknologian siirtoa;

Tarkistus 33

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

Komission teksti Tarkistus

d) teknologian ja infrastruktuurien 
käyttöönottoon tehtävät investoinnit, joilla 
edistetään kohtuuhintaista puhdasta 
energiaa, kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä, energiatehokkuutta ja 
uusiutuvaa energiaa;

d) investoinnit kohtuuhintaiseen 
uusiutuvaan energiaan liittyvän 
teknologian ja infrastruktuurien 
käyttöönottoon, 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen, energiatehokkuuteen, 
mukaan lukien kohdennetut 
jälkiasennustoimenpiteet 
energiaköyhyyden ja huonojen 
asuinolojen torjumiseksi, ja uusiutuvaan 
energiaan sekä älykkäiden, 
energiatehokkaiden, paikallisten ja 
multimodaalisten ympäristöystävällisten 
kaupunkiliikennemuotojen 
käyttöönottoon päästöjen vähentämiseksi 
kaikissa liikennemuodoissa;

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

e) digitalisaatioon ja digitaaliseen 
liitettävyyteen tehtävät investoinnit;

e) digitalisaatioon ja digitaaliseen 
liitettävyyteen tehtävät investoinnit, 
erityisesti mikroyrityksiin ja pieniin 
yrityksiin kohdistettavat investoinnit;

Tarkistus 35

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

Komission teksti Tarkistus

f) laitosalueen kunnostamiseen ja 
puhdistamiseen, maan saneeraukseen ja 
käyttötarkoituksen muuttamiseen tehtävät 
investoinnit;

f) laitosalueen kunnostamiseen ja 
puhdistamiseen, maan saneeraukseen ja 
käyttötarkoituksen muuttamiseen tehtävät 
investoinnit varmistaen samalla, että 
saastuttaja maksaa -periaatetta 
noudatetaan asianmukaisesti;

Tarkistus 36

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

Komission teksti Tarkistus

g) kiertotalouden vahvistamiseen, 
mukaan luettuna jätteiden ehkäisemisen, 
vähentämisen, resurssitehokkuuden, 
uudelleenkäytön, korjauksen ja 
kierrätyksen kautta, tehtävät investoinnit;

g) myrkyttömän kiertotalouden ja 
biotalouden edistämiseen, mukaan 
luettuna jätteiden ehkäisemisen, 
vähentämisen, resurssitehokkuuden, 
uudelleenkäytön, korjauksen ja 
kierrätyksen kautta, tehtävät investoinnit;

Tarkistus 37

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

Komission teksti Tarkistus

h) työntekijöiden uudelleenkoulutus 
ja uusien taitojen hankkiminen;

Poistetaan.
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Tarkistus 38

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

Komission teksti Tarkistus

i) työnhakuneuvonta työnhakijoille; Poistetaan.

Tarkistus 39

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

Komission teksti Tarkistus

j) työnhakijoiden aktiivinen 
osallistaminen;

Poistetaan.

Tarkistus 40

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

Komission teksti Tarkistus

k) tekninen tuki. Poistetaan.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti 
JTF-rahastosta tuetaan sosiaalisia 
investointeja, mukaan lukien investoinnit, 
joilla tuetaan Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin täytäntöönpanoa ja 
varmistetaan vammaisten henkilöiden 
osallistuminen ja esteettömyys, erityisesti 
seuraavin keinoin:
a) mikrorahoitus, yhteiskunnallisten 
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yritysten rahoitus ja yhteisötalous;
b) sosiaalinen innovointi, sosiaalinen 
infrastruktuuri ja paikallisyhteisöjen 
infrastruktuuri, kuten yhteisö- ja 
vapaaehtoiskeskukset;
c) koulutuslaitokset;
d) energiatehokas sosiaalinen 
asuntotuotanto, jolla edistetään 
energiaköyhyyden torjuntaa ja 
asuntorakentamisen ensivaiheen 
ratkaisuja asunnottomuuden tai 
kodittomuuden uhan alla oleville 
henkilöille;
e) laadukkaat, kestävät ja 
kohtuuhintaiset sosiaali- ja 
terveydenhuollon infrastruktuurit ja 
terveydenhuoltopalvelut sekä 
innovatiiviset terveysratkaisut;
f) kulttuuri- ja perinnetoiminta, jolla 
on yhteiskunnallinen päämäärä.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Edellä 1 kohdan mukaisesti JTF-
rahastosta tuetaan seuraavia työntekijöille 
ja työnhakijoille suunnattuja 
investointeja:
a) fossiilisten polttoaineiden alalla 
työskentelevien nykyisten tai entisten 
työntekijöiden lisäksi kaikkien 
työmarkkinoiden ulkopuolella olevien 
henkilöiden, mukaan lukien 
pitkäaikaistyöttömät, ensimmäistä 
työpaikkaansa hakevat henkilöt ja 
työelämän ja koulutuksen ulkopuolella 
olevat nuoret, osaamisen parantaminen ja 
uudelleenkoulutus;
b) aktiivinen työmarkkina- ja 
osaamispolitiikka, joka kohdistuu 
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tulevaisuuteen suuntautuviin aloihin ja 
työpaikkoihin, sekä henkilökohtainen ja 
ihmiskeskeinen työnhakuneuvonta ja 
tukipalvelut työnhakijoille;
c) tilapäiset 
toimeentulotukitoimenpiteet ja sosiaalisen 
suojelun toimenpiteet työntekijöille, joihin 
siirtymä vaikuttaa suorimmin, tarvittaessa 
keskittyen erityisesti työssäkäyvien 
köyhyyteen. Nämä toimenpiteet 
täydentäisivät kansallisia turvaverkkoja 
vain tarvittaessa;
d) työnhakijoiden aktiivinen 
osallistaminen sekä ihmisten ja yhteisöjen 
sosioekonominen integroiminen.

(2 b artiklan a–d alakohta vastaa komission ehdotuksen h–j alakohtaa seuraavin muutoksin, 
jotka on lihavoitu ja alleviivattu:

h) fossiilisten polttoaineiden alalla työskentelevien nykyisten tai entisten työntekijöiden 
lisäksi kaikkien työmarkkinoiden ulkopuolella olevien henkilöiden, mukaan lukien 
pitkäaikaistyöttömät, ensimmäistä työpaikkaansa hakevat henkilöt ja työelämän ja 
koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret, osaamisen parantaminen ja uudelleenkoulutus;

i) aktiivinen työmarkkina- ja osaamispolitiikka, joka kohdistuu tulevaisuuteen 
suuntautuviin aloihin ja työllisyyteen, sekä työnhakuneuvonta työnhakijoille;

i a) tilapäiset toimeentulotukitoimenpiteet ja sosiaalisen suojelun toimenpiteet 
työntekijöille, joihin siirtymä vaikuttaa suorimmin, tarvittaessa keskittyen erityisesti 
työssäkäyvien köyhyyteen. Nämä toimenpiteet täydentäisivät kansallisia turvaverkkoja vain 
tarvittaessa;

j) työnhakijoiden aktiivinen osallistaminen sekä ihmisten ja yhteisöjen 
sosioekonominen integroiminen.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti 
JTF-rahastosta tuetaan 2, 2 a ja 
2 b kohdassa tarkoitettuihin 
investointialoihin liittyvää teknistä tukea.
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Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

JTF-rahastosta voidaan tukea lisäksi 
SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan a 
ja c alakohdassa tarkoitetuilla tukialueilla 
muihin yrityksiin kuin pk-yrityksiin 
tehtäviä tuotannollisia investointeja, 
edellyttäen että tällaiset investoinnit on 
hyväksytty osana alueellista 
oikeudenmukaista siirtymää koskevaa 
suunnitelmaa 7 artiklan 2 kohdan h 
alakohdassa vaadittujen tietojen 
perusteella. Tällaiset investoinnit ovat 
tukikelpoisia vain, jos ne ovat tarpeen 
alueellisen oikeudenmukaista siirtymää 
koskevan suunnitelman täytäntöönpanoa 
varten.

2 d. JTF-rahastosta voidaan tukea 
lisäksi SEUT-sopimuksen 107 artiklan 
3 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitetuilla 
tukialueilla ja SEUT-sopimuksen 107 ja 
108 artiklassa vahvistettujen unionin 
valtiontukisääntöjen mukaisesti muihin 
yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviä 
tuotannollisia investointeja edellyttäen, että 
tällaiset investoinnit on hyväksytty osana 
alueellista oikeudenmukaista siirtymää 
koskevaa suunnitelmaa 7 artiklan 2 kohdan 
h alakohdassa vaadittujen tietojen 
perusteella ja että lisäksi on tarkastettu, 
että ne noudattavat Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin vaatimuksia ja johtavat 
kestävien laadukkaiden työpaikkojen 
luomiseen sekä parempaan sosiaaliseen 
osallistamiseen. Tällaiset investoinnit ovat 
tukikelpoisia vain, jos ne ovat tarpeen 
alueellisen oikeudenmukaista siirtymää 
koskevan suunnitelman täytäntöönpanoa 
varten, eivätkä ne ylläpidä riippuvuutta 
fossiilisista polttoaineista.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

JTF-rahastosta voidaan tukea myös 
investointeja, joilla pyritään vähentämään 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/87/EY liitteessä I 
luetellusta toiminnasta syntyviä 
kasvihuonekaasupäästöjä, edellyttäen että 
tällaiset investoinnit on hyväksytty osana 
alueellista oikeudenmukaista siirtymää 
koskevaa suunnitelmaa 7 artiklan 2 kohdan 
i alakohdassa vaadittujen tietojen 

2 e. JTF-rahastosta voidaan tukea myös 
investointeja, joilla pyritään vähentämään 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/87/EY liitteessä I 
luetellusta toiminnasta syntyviä 
kasvihuonekaasupäästöjä, edellyttäen että 
tällaiset investoinnit on hyväksytty osana 
alueellista oikeudenmukaista siirtymää 
koskevaa suunnitelmaa 7 artiklan 2 kohdan 
i alakohdassa vaadittujen tietojen 
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perusteella. Tällaiset investoinnit ovat 
tukikelpoisia vain, jos ne ovat tarpeen 
alueellisen oikeudenmukaista siirtymää 
koskevan suunnitelman täytäntöönpanoa 
varten.

perusteella. Tällaiset investoinnit ovat 
tukikelpoisia vain, jos ne ovat tarpeen 
alueellisen oikeudenmukaista siirtymää 
koskevan suunnitelman täytäntöönpanoa 
varten, eivät ylläpidä riippuvuutta 
fossiilisista polttoaineista ja niiden olisi 
oltava kestäviä sosiaalisesti ja ympäristön 
kannalta;

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 f kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 f. Toimien rahoitus- ja 
ohjelmasuunnittelussa pyritään 
varmistamaan, että JTF-rahastosta 
tuetaan 2, 2 a ja 2 b kohdassa 
tarkoitettuihin investointialoihin liittyvää 
teknistä tukea tasaosuuksin. 
Tasaosuuksien periaatetta voidaan 
mukauttaa alueiden harkinnan mukaan 
siten, että noudatetaan tasapainoista 
lähestymistapaa eri investointilohkojen 
välillä. 

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) fossiilisten polttoaineiden 
tuotantoon, käsittelyyn, jakeluun, 
varastointiin tai polttamiseen liittyviä 
investointeja;

d) fossiilisten polttoaineiden 
tuotantoon, käsittelyyn, jakeluun, 
varastointiin tai polttamiseen liittyviä 
investointeja, lukuun ottamatta 
maakaasua väliaikaisena polttoaineena 
hiilen ja vihreän energian välillä;

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Edellä 4 artiklan 2 a ja 2 b kohdassa 
tarkoitettuihin toimiin sovelletaan myös 
[ESR+:n] erityisiä poikkeuksia.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy vain ohjelman, jossa 
alueiden, joihin siirtymäprosessin 
vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin ja 
jotka sisältyvät alueelliseen 
oikeudenmukaista siirtymää koskevaan 
suunnitelmaan, yksilöinti on perusteltu 
asianmukaisesti ja asiaan liittyvä 
alueellinen oikeudenmukaista siirtymää 
koskeva suunnitelma on johdonmukainen 
kyseisen jäsenvaltion kansallisen energia- 
ja ilmastosuunnitelman kanssa.

Komissio hyväksyy vain ohjelman, jossa 
alueiden, joihin siirtymäprosessin 
vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin ja 
jotka sisältyvät alueelliseen 
oikeudenmukaista siirtymää koskevaan 
suunnitelmaan, yksilöinti on perusteltu 
asianmukaisesti ja asiaan liittyvä 
alueellinen oikeudenmukaista siirtymää 
koskeva suunnitelma on johdonmukainen 
kyseisen jäsenvaltion kansallisen energia- 
ja ilmastosuunnitelman kanssa, ja jossa 
suunnitellut toimet ovat 4 artiklan 
2 f kohdassa säädetyn 
suunnitteluvaatimuksen ja Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman mukaisia.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. JTF-toimintalinjan tai -
toimintalinjojen on sisällettävä JTF-varat, 
jotka koostuvat kokonaan tai osittain 
jäsenvaltioiden JTF-määrärahoista ja 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [21 a] artiklan mukaisesti 
siirretyistä varoista. JTF-toimintalinjaan 
siirrettyjen EAKR- ja ESR+ -varojen 
määrän on oltava yhteensä vähintään 
puolitoistakertainen mutta enintään 

2. JTF-toimintalinjan tai -
toimintalinjojen on sisällettävä JTF-varat, 
jotka koostuvat kokonaan tai osittain 
jäsenvaltioiden JTF-määrärahoista ja 
tarvittaessa asetuksen (EU) [uusi yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] [21 a] artiklan 
mukaisesti siirretyistä varoista. ESR+:n 
osuuden kaikista siirretyistä varoista on 
oltava enintään 20 prosenttia.
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kolminkertainen toimintalinjaan JTF-
rahastosta myönnetyn tuen määrään 
nähden.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
liitteessä II esitetyn mallin mukaisesti 
yhdessä asianomaisten alueiden 
viranomaisten kanssa yksi tai useampia 
alueellisia oikeudenmukaista siirtymää 
koskevia suunnitelmia, jotka kattavat 
yhden tai useamman vaikutusten kohteeksi 
joutuneen alueen, joka vastaa yhteisen 
tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistön 
tasoa 3, jäljempänä ’NUTS 3 -tason 
alueet’, sellaisena kuin se on määritelty 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1059/200317, 
sellaisena kuin se on muutettuna komission 
asetuksella (EY) N:o 868/2014, tai sen 
osia. Tuettavien alueiden on oltava alueita, 
joihin siirtymän taloudelliset ja 
yhteiskunnalliset vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin, etenkin siltä osin kuin on 
kyse fossiilisten polttoaineiden tuotannossa 
odotetuista työpaikkojen menetyksistä ja 
kasvihuonekaasuvaltaisimpien 
teollisuuslaitosten tuotantoprosessien 
muuttamistarpeista.

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
kumppanuusperiaatetta täysimääräisesti 
noudattaen liitteessä II esitetyn mallin 
mukaisesti yhdessä asianomaisten alue- ja 
paikallisviranomaisten sekä 
työmarkkinajärjestöjen, 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja 
paikallisten toimijoiden kanssa yksi tai 
useampia alueellisia oikeudenmukaista 
siirtymää koskevia suunnitelmia, jotka 
kattavat yhden tai useamman vaikutusten 
kohteeksi joutuneen alueen, joka vastaa 
yhteisen tilastollisten alueyksiköiden 
nimikkeistön tasoa 3, jäljempänä ’NUTS 3 
-tason alueet’, sellaisena kuin se on 
määritelty Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
1059/2003, sellaisena kuin se on 
muutettuna komission asetuksella (EY) 
N:o 868/201417, tai sen osia. Tuettavien 
alueiden on oltava alueita, joihin siirtymän 
taloudelliset, työmarkkinoita koskevat ja 
yhteiskunnalliset vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin, sekä välillisesti kohdistuvia 
aloja kuten tavarantoimittajat ja 
palveluntarjoajat, etenkin siltä osin kuin 
on kyse työntekijöiden mukautumisesta, 
kyseisten alueiden työmarkkinoiden 
muutoksen myötä odotettavissa olevista 
työllisyysprofiilien 
uudelleenkoulutustarpeista, fossiilisten 
polttoaineiden tuotannossa odotetuista 
työpaikkojen menetyksistä ja 
kasvihuonekaasuvaltaisimpien 
teollisuuslaitosten tuotantoprosessien 
muuttamistarpeista ja alueista, joiden 
teollisuuden lopputuotteisiin 
ilmastoneutraaliuuteen siirtyminen 
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vaikuttaa välittömästi.
__________________ __________________
17 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 26 
päivänä toukokuuta 2003, yhteisestä 
tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä 
(NUTS) (EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1).

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 26 
päivänä toukokuuta 2003, yhteisestä 
tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä 
(NUTS) (EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1).

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kuvaus kansallisen tason 
siirtymäprosessista ilmastoneutraaliin 
talouteen, mukaan luettuna aikataulu 
keskeisille siirtymävaiheille, jotka ovat 
kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman tuoreimman version 
mukaisia;

a) kuvaus kansallisen tason 
siirtymäprosessista ilmastoneutraaliin 
talouteen viimeistään vuoteen 2050 
mennessä, mukaan lukien oikeudellisesti 
sitovat määräajat kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman viimeisimmän 
version mukaisille keskeisille 
siirtymävaiheille, joiden tavoitteena on 
lopettaa vaiheittain hiilen, muiden 
fossiilisten polttoaineiden ja fossiilisten 
polttoaineiden tuet kyseisellä alueella 
aikataulussa, joka vastaa tavoitetta 
rajoittaa lämpötilan nousu 1,5 
celsiusasteeseen esiteollisella kaudella 
vallinneeseen tasoon verrattuna;

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) perustelu alueiden yksilöimiseksi a 
alakohdassa tarkoitetuiksi alueiksi, joihin 
siirtymäprosessin vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin ja joita olisi tuettava JTF-
rahastosta 1 kohdan mukaisesti;

b) perustelu alueiden tai taloudellisen 
toiminnan yksilöimiseksi a alakohdassa 
tarkoitetuiksi alueiksi tai toiminnaksi, 
joihin siirtymäprosessin vaikutukset 
kohdistuvat kielteisimmin 1 kohdan 
mukaisesti;
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Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) arviointi siirtymähaasteista alueilla, 
joihin vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin, mukaan luettuna 
ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisen 
yhteiskunnalliset, taloudelliset ja 
ympäristöön liittyvät vaikutukset; 
arvioinnissa olisi yksilöitävä niiden 
työpaikkojen ja työpaikkojen menetysten 
määrä, joihin vaikutus mahdollisesti 
kohdistuu, kehitystarpeet sekä tavoitteet, 
jotka olisi saavutettava vuoteen 2030 
mennessä ja jotka liittyvät 
kasvihuonekaasuvaltaisen toiminnan 
muuttamiseen tai lopettamiseen näillä 
alueilla;

c) arviointi siirtymähaasteista alueilla, 
joihin vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin, mukaan luettuna 
uusiutuviin energialähteisiin 
perustuvaan, erittäin resurssi- ja 
energiatehokkaaseen ilmastoneutraaliin 
kiertotalouteen siirtymisen 
yhteiskunnalliset, työmarkkinoihin 
liittyvät, taloudelliset ja ympäristöön 
liittyvät vaikutukset ja sivuhyödyt, 
erityisesti terveyden ja hyvinvoinnin 
osalta; arvioinnissa olisi yksilöitävä niiden 
työpaikkojen ja työpaikkojen menetysten 
määrä, joihin vaikutus mahdollisesti 
kohdistuu, sekä mahdolliset uudet 
työpaikat, uudet taidot ja muut vihreästä 
taloudesta aiheutuvat sosiaaliset 
seuraukset, kehitystarpeet sekä tavoitteet, 
jotka olisi saavutettava vuoteen 2030 
mennessä ja jotka liittyvät siirtymiseen 
nollanettopäästöihin, fossiilisten 
polttoaineiden käytöstä luopumiseen tai 
kasvihuonekaasuvaltaisen toiminnan 
lopettamiseen näillä alueilla sekä 
energiaköyhyyden haasteisiin;

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kuvaus JTF-tuen odotetusta 
panoksesta ilmastoneutraaliin talouteen 
siirtymisen yhteiskunnallisten, 
taloudellisten ja ympäristöön liittyvien 
vaikutusten käsittelyyn;

d) kuvaus JTF-tuen odotetusta 
panoksesta uusiutuviin energialähteisiin 
perustuvaan, erittäin resurssi- ja 
energiatehokkaaseen ilmastoneutraaliin 
kiertotalouteen siirtymisen 
yhteiskunnallisten, työmarkkinoihin 
liittyvien, taloudellisten ja ympäristöön 
liittyvien haasteiden ja mahdollisuuksien 
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käsittelyyn sekä suunniteltujen toimien 
yksityiskohtainen luettelo, jossa 
noudatetaan 4 artiklan 2 kohdassa, 2 a 
kohdassa ja 2 b kohdassa tarkoitettujen 
investointialojen tasapainotetun osuuden 
periaatetta;

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) arviointi tuen johdonmukaisuudesta 
muihin kansallisiin ja alueellisiin 
strategioihin ja suunnitelmiin nähden;

e) arviointi tuen johdonmukaisuudesta 
muihin kansallisiin ja alueellisiin alueiden 
välisiin tai rajat ylittäviin strategioihin ja 
suunnitelmiin, muihin unionin 
rahastoihin, kuten [ESR +], EAKR ja 
EGR, kansallisiin energia- ja 
ilmastosuunnitelmiin ja niihin liittyviin 
unionin strategioihin (Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelma ja Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilari) sekä 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteisiin nähden;

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) yksityiskohtainen luettelo eri 
kumppaneista ja sidosryhmistä, joita on 
kuultu ja jotka edustavat kyseisellä 
alueella asuvia ihmisiä;

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – f alakohta
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Komission teksti Tarkistus

f) kuvaus hallinnointijärjestelystä, 
joka sisältää kumppanuussopimukset, 
suunnitellut seuranta- ja 
arviointitoimenpiteet sekä asiasta vastaavat 
elimet;

f) kuvaus hallinnointivälineistä ja -
järjestelystä, joka sisältää 
kumppanuussopimuksen ja sen, miten 
paikallis- ja alueviranomaiset sekä 
paikalliset sidosryhmät osallistuivat 
kumppanuuden järjestämiseen ja 
täytäntöönpanoon, suunnitellut seuranta- 
ja arviointitoimenpiteet ja asiasta vastaavat 
elimet Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoissa harjoitettavaa 
kumppanuutta koskevien eurooppalaisten 
käytännesääntöjen (CDR 240/2014) 
mukaisesti;

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) kuvaus siitä, miten alueellisten, 
oikeudenmukaista siirtymää koskevien 
suunnitelmien valmistelua edeltävä 
julkinen kuuleminen toteutettiin ja miten 
kuulemisen tulokset otettiin huomioon;

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) kuvaus suunnitelluista 
toimintatyypeistä ja niiden odotetusta 
panoksesta siirtymän vaikutuksen 
lieventämiseen;

g) kyseisten alueiden ja niillä asuvien 
ihmisten siirtymään liittyvien 
mahdollisuuksien arviointi ja kuvaus 
suunnitelluista toimintatyypeistä, mukaan 
luettuina työmarkkina- ja 
osaamispolitiikat, joita tarvitaan 
aktiivisessa työllisyyden ja työpaikkojen 
luomisen edistämisessä ja tukemisessa, 
sekä niiden odotetusta panoksesta siihen, 
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että siirtymän sosiaalisia, taloudellisia, 
energiaturvallisuuteen liittyviä ja 
ympäristövaikutuksia lievennetään ja 
muutetaan siirtymän haasteet 
mahdollisuuksiksi alueelle ja siellä 
asuville ihmisille;

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) jos tukea myönnetään muihin 
yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviin 
tuotannollisiin investointeihin, kattava 
luettelo tällaisista toimista ja yrityksistä 
sekä perustelu tällaisen tuen 
tarpeellisuudesta puuteanalyysillä, jossa 
osoitetaan, että jos investointia ei tehdä, 
odotettu työpaikkojen menetysten määrä 
ylittäisi odotetun uusien työpaikkojen 
määrän;

h) jos tukea myönnetään muihin 
yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviin 
investointeihin, kattava luettelo tällaisista 
toimista ja yrityksistä sekä perustelu 
tällaisen tuen tarpeellisuudesta 
puuteanalyysillä, jossa osoitetaan, että jos 
investointia ei tehdä, odotettu työpaikkojen 
menetysten määrä ylittäisi odotetun uusien 
työpaikkojen määrän, tai jos on olemassa 
pakottava tarve uudelleenkouluttaa 
työntekijöitä ja työnhakijoita eikä muuta 
rahoitusta ole saatavilla;

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) jos tukea myönnetään 
investointeihin, joilla pyritään 
vähentämään direktiivin 2003/87/EY 
liitteessä I luetellusta toiminnasta syntyviä 
kasvihuonekaasupäästöjä, kattava luettelo 
tuettavasta toiminnasta ja perustelut, jotka 
osoittavat, että toiminta edistää siirtymistä 
ilmastoneutraaliin talouteen ja johtaa 
kasvihuonekaasupäästöjen merkittävään 
vähenemiseen siten, että ne alittavat 
merkittävästi direktiivin 2003/87/EY 
mukaiset ilmaisjaon laskemiseen 

i) jos tukea myönnetään 
investointeihin, joilla pyritään 
vähentämään direktiivin 2003/87/EY 
liitteessä I luetellusta toiminnasta syntyviä 
kasvihuonekaasupäästöjä, kattava luettelo 
tuettavasta toiminnasta ja perustelut, jotka 
osoittavat, että toiminta edistää siirtymistä 
uusiutuviin energialähteisiin 
perustuvaan, erittäin 
resurssitehokkaaseen ja 
energiatehokkaaseen ilmastoneutraaliin 
kiertotalouteen ja johtaa 
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käytettävät vertailuarvot, ja että toiminta 
on tarpeen, jotta voidaan suojella 
merkittävä määrä työpaikkoja;

kasvihuonekaasupäästöjen merkittävään 
vähenemiseen siten, että ne alittavat 
merkittävästi direktiivin 2003/87/EY 
mukaiset ilmaisjaon laskemiseen 
käytettävät vertailuarvot, ja että toiminta 
on tarpeen, jotta voidaan suojella 
merkittävä määrä työpaikkoja ja koska 
siinä sitoudutaan sosiaaliseen 
kestävyyteen;

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) synergia ja täydentävyys muiden 
unionin ohjelmien ja oikeudenmukaisen 
siirtymän mekanismin pilarien kanssa 
yksilöityjen kehitystarpeiden käsittelyssä.

j) synergia ja täydentävyys muiden 
unionin ohjelmien ja oikeudenmukaisen 
siirtymän mekanismin pilarien kanssa 
yksilöityjen kehitystarpeiden käsittelyssä 
alueella, jota suunnitelma koskee.

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta –j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j a) kuvaus julkishallinnoilta ja 
julkisyhteisöiltä odotettavasta roolista 
suunnitelmien täytäntöönpanon 
tukemisessa

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien on oltava 
johdonmukaisia asetuksen (EU) [uusi 

Alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien on oltava 
johdonmukaisia asetuksen (EU) [uusi 
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yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [23] 
artiklassa tarkoitettujen alueellisten 
strategioiden, älykkään erikoistumisen 
strategioiden, kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmien ja Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin kanssa.

yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [23] 
artiklassa tarkoitettujen alueellisten 
strategioiden, älykkään erikoistumisen 
strategioiden, kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmien, Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman ja Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin sekä 
Pariisin sopimuksen mukaisen unionin 
sitoumuksen ja Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteiden kanssa.

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman tarkistaminen 
asetuksen (EU) 2018/1999 14 artiklan 
nojalla edellyttää alueellisen 
oikeudenmukaista siirtymää koskevan 
suunnitelman tarkistamista, 
tarkistaminen on tehtävä osana 
väliarviointia asetuksen (EU) [uusi 
yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 14 
artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Alueelliset oikeudenmukaista 
siirtymää koskevat suunnitelmat eivät saa 
sisältää julkisia investointeja fossiilisten 
polttoaineiden infrastruktuuriin, ja niissä 
on tarjottava mahdollisuus vahvistaa 
edelleen paikallisia talouksia ja lyhyitä 
talouden reittejä.

Tarkistus 68



PE648.609v04-00 176/348 RR\1210220FI.docx

FI

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tätä artiklaa sovelletaan 
noudattaen kaikilta osin tietosuojaa 
koskevia unionin lakeja ja kansallisia 
lakeja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
asetuksen (EU) .../... [uusi yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] säännösten 
soveltamista.

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 8 artiklan 4 
kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 
päätös julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, tai jonakin 
myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 
mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 
3 kohdassa ja 8 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 
päätös julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, tai jonakin 
myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 
mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ennen kuin komissio hyväksyy 
delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 
jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 
paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 

4. Ennen kuin komissio hyväksyy 
delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 
jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita sekä 
sidosryhmiä paremmasta lainsäädännöstä 
13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä 
toimielinten välisessä sopimuksessa 
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periaatteiden mukaisesti. vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä olevan 8 artiklan 4 kohdan 
nojalla annettu delegoitu säädös tulee 
voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

6. Edellä olevan 3 artiklan 3 kohdan 
ja 8 artiklan 4 kohdan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) työllisyys kivihiilen ja ruskohiilen 
louhinnassa (painotus 25%),

ii) työllisyys kivihiilen, ruskohiilen, 
liuskeöljyn ja turpeen louhinnassa ja 
energiakäytössä (painotus 25 %),

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) a alakohdan soveltamisesta johtuvia 
määrärahoja mukautetaan sen 
varmistamiseksi, että kunkin jäsenvaltion 
saama määrä on enintään 2 miljardi euroa. 
Määrät, jotka ylittävät 2 miljardia euroa 

b) a alakohdan soveltamisesta johtuvia 
määrärahoja mukautetaan sen 
varmistamiseksi, että kunkin jäsenvaltion 
saama määrä on enintään 8 miljardia 
euroa. Määrät, jotka ylittävät 2 miljardia 
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jäsenvaltiota kohti, jaetaan uudelleen 
suhteutettuna muiden jäsenvaltioiden 
saamiin määriin. Jäsenvaltioiden osuudet 
lasketaan uudelleen vastaavasti;

euroa jäsenvaltiota kohti, jaetaan uudelleen 
suhteutettuna muiden jäsenvaltioiden 
saamiin määriin. Jäsenvaltioiden osuudet 
lasketaan uudelleen vastaavasti;

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

1. Luonnos siirtymäprosessista ja 
niiden alueiden yksilöinti, joihin siirtymä 
vaikuttaa kielteisimmin jäsenvaltiossa

1. Luonnos siirtymäprosessista ja 
jäsenvaltioiden niiden alueiden yksilöinti, 
jotka tarvitsevat tukea hiilineutraaliuteen 
siirtymisessä

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – Viite: 7 artiklan 2 kohdan a alakohta – 1.1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.1. Luonnos odotetusta prosessista 
siirryttäessä ilmastoneutraaliin talouteen 
kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmien ja muiden olemassa 
olevien siirtymäsuunnitelmien tavoitteiden 
mukaisesti sekä aikataulusta, jonka mukaan 
toiminnot, kuten kivi- ja ruskohiilen 
louhinta tai hiiltä käyttävä 
energiantuotanto, lopetetaan tai niitä 
vähennetään asteittain 

1.1. Luonnos odotetusta prosessista 
siirryttäessä täysin uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvaan, erittäin 
resurssi- ja energiatehokkaaseen 
ilmastoneutraaliin kiertotalouteen 
kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmien ja muiden olemassa 
olevien siirtymäsuunnitelmien tavoitteiden 
mukaisesti sekä aikataulusta, jonka mukaan 
fossiilisiin polttoaineisiin liittyvät 
toiminnot lopetetaan tai niitä vähennetään 
asteittain vuoteen 2050 mennessä ja 
ajanjaksolla, joka noudattaa tavoitetta 
lämpötilan nousun rajoittamisesta 1,5 
asteeseen esiteollisella kaudella 
vallinneeseen tasoon verrattuna;

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – Viite: 7 artiklan 2 kohdan b alakohta – 1.2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1.2. Yksilöidään alueet, joihin vaikutusten 
odotetaan kohdistuvan kielteisimmin, ja 
perustellaan tämä arvioilla taloudellisista ja 
työllisyysvaikutuksista 1.1 kohdassa 
esitetyn luonnoksen perusteella

1.2. Yksilöidään alueet, yhteisöt ja 
paikalla asuvat ihmisryhmät, jotka 
tarvitsevat eniten asianmukaista tukea 
haasteiden muuttamisessa 
mahdollisuuksiksi näille ihmisille, ja 
perustellaan tämä arvioilla taloudellisista ja 
työllisyysvaikutuksista 1.1 kohdassa 
esitetyn luonnoksen perusteella

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

2. Siirtymään liittyvien haasteiden 
arviointi kunkin yksilöidyn alueen osalta

2. Siirtymään liittyvien haasteiden ja 
mahdollisuuksien arviointi kunkin 
yksilöidyn alueen osalta

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 2.1. alakohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

2.1. Ilmastoneutraaliin talouteen 
siirtymisestä aiheutuvien taloudellisten, 
yhteiskunnallisten ja alueellisten 
vaikutusten arviointi

2.1. Täysin uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvaan, erittäin 
resurssitehokkaaseen ja 
energiatehokkaaseen ilmastoneutraaliin 
kiertotalouteen siirtymisestä aiheutuvien 
taloudellisten, yhteiskunnallisten, 
alakohtaisten ja alueellisten haasteiden ja 
mahdollisuuksien arviointi

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 2.1 kohta – Viite: 7 artiklan 2 kohdan c alakohta – taulukko – 1 
kohta – 1 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– taantuvat alat, joiden toiminnan 
odotetaan loppuvan tai vähenevän 
merkittävästi asteittain siirtymään liittyen; 
mukaan on liitettävä myös aikataulu

– taantuvat alat ja alat, joiden 
odotetaan taantuvan Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman yleisten tavoitteiden 
mukaisesti, joiden toiminnan odotetaan 
loppuvan tai vähenevän merkittävästi 
asteittain siirtymään liittyen; mukaan on 
liitettävä myös aikataulu;

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 2.1 kohta – Viite: 7 artiklan 2 kohdan c alakohta – taulukko – 2 
kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– odotetut työpaikan menetykset ja 
uudelleenkoulutustarpeet, ottaen 
huomioon taitotarpeiden ennusteet

– odotetut työpaikan menetykset ja 
uudelleenkoulutus-, osaamis- ja 
koulutustarpeet sekä suunnitellut 
tukityypit ja toimintalinjat, ottaen 
huomioon eri alojen ja toimialojen 
tarvitsemien taitotarpeiden ennusteet, jotta 
ne voivat mukautua tarvittavaan 
muutokseen

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 2.1 kohta – Viite: 7 artiklan 2 kohdan c alakohta – taulukko – 2 
kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– talouden monipuolistamiseen 
liittyvä potentiaali ja 
kehitysmahdollisuudet

– talouden monipuolistamiseen 
liittyvä potentiaali ja 
kehitysmahdollisuudet alueille ja niillä 
asuville ihmisille muilla mahdollisilla 
nykyisillä tai uusilla kestävillä aloilla ja 
yrityksissä;
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Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 2.1 kohta – Viite: 7 artiklan 2 kohdan c alakohta – taulukko – 2 
kohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– odotetut vaikutukset eri 
väestöryhmiin iän, sukupuolen ja 
asuinpaikan mukaan.

Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 2.2 kohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

2.2. Kehitystarpeet ja -tavoitteet 
vuoteen 2030 mennessä ottaen huomioon 
ilmastoneutraaliuden saavuttaminen

2.2. Kehitystarpeet ja -tavoitteet 
vuoteen 2030 mennessä ottaen huomioon 
täysin uusiutuviin energialähteisiin 
perustuvan, erittäin resurssitehokkaan ja 
energiatehokkaan ilmastoneutraalin 
kiertotalouden saavuttaminen

Tarkistus 84

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 2.2 kohta – Viite: 7 artiklan 2 kohdan d alakohta – taulukko – 1 
luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Kehitystarpeet, jotta voidaan 
käsitellä siirtymähaasteita 

– Kehitystarpeet, jotta voidaan 
käsitellä siirtymään liittyviä haasteita ja 
mahdollisuuksia

Tarkistus 85

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 2.2 kohta – Viite: 7 artiklan 2 kohdan d alakohta – taulukko – 2 
luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– Tavoitteet ja tulokset, joita 
odotetaan JTF-toimintalinjan 
täytäntöönpanosta

– Tavoitteet ja tulokset, joita 
odotetaan JTF-toimintalinjan 
täytäntöönpanosta myös kaikkien 
kyseisellä alueella asuvien ihmisten osalta

Tarkistus 86

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 2.2 kohta – Viite: 7 artiklan 2 kohdan d alakohta – taulukko – 2 a 
luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Tavoitteet ja tulokset, joita 
odotetaan koituvan paikalliselle taloudelle

Tarkistus 87

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 2.3 kohta – Viite: 7 artiklan 2 kohdan d alakohta – taulukko – 3 
luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Muut alueelliset tai kansalliset 
kehityssuunnitelmat

– Muut alueelliset, kansalliset, 
alueiden väliset tai rajat ylittävät strategiat 
ja suunnitelmat, muut unionin rahastot, 
kuten [ESR +], EAKR ja EGR, kansalliset 
energia- ja ilmastosuunnitelmat ja niihin 
liittyvät unionin strategiat (Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma ja Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilari) sekä 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteet;

Tarkistus 88

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 2.3 kohta – Viite: 7 artiklan 2 kohdan d alakohta – taulukko – 3a 
luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Yksityiskohtainen luettelo eri 
kumppaneista ja sidosryhmistä, joita on 
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kuultu ja jotka edustavat kyseisellä 
alueella asuvia ihmisiä

Tarkistus 89

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 2.4 kohta – Viite: 7 artiklan 2 kohdan g alakohta – taulukko – 1 
luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Suunnitellut toimintatyypit ja 
niiden odotettu panos ilmastosiirtymän 
vaikutuksen lieventämiseen

– Suunnitellut toimintatyypit ja 
niiden odotettu panos, jolla autetaan ja 
tuetaan aktiivisesti oikeudenmukaista 
siirtymistä hiilineutraaliuteen

Tarkistus 90

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 2.4 kohta – Viite: 7 artiklan 2 kohdan h alakohta – taulukko – 1 
kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kattava luettelo tällaisista toimista 
ja yrityksistä sekä kunkin osalta perustelu 
tällaisen tuen tarpeellisuudesta 
puuteanalyysillä, jossa osoitetaan, että jos 
investointia ei tehdä, odotettu työpaikkojen 
menetysten määrä ylittäisi odotetun uusien 
työpaikkojen määrän

– kattava luettelo tällaisista toimista 
ja yrityksistä sekä kunkin osalta perustelu 
tällaisen tuen tarpeellisuudesta 
puuteanalyysillä, jossa osoitetaan, että jos 
investointia ei tehdä, odotettu työpaikkojen 
menetysten määrä ylittäisi odotetun 
kestävien ja ihmisarvoisten uusien 
työpaikkojen määrän, tai jos työntekijöiden 
ja työnhakijoiden uudelleenkoulutukselle 
on pakottava tarve eikä muuta rahoitusta 
ole saatavilla.

Tarkistus 91

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 2.4 kohta – Viite: 7 artiklan 2 kohdan i alakohta – taulukko – 1 kohta 
– 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kattava luettelo tuettavasta 
toiminnasta ja perustelut, jotka osoittavat, 

– kattava luettelo tuettavasta 
toiminnasta ja perustelut, jotka osoittavat, 
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että toiminta johtaa 
kasvihuonekaasupäästöjen merkittävään 
vähenemiseen siten, että päästöt alittavat 
merkittävästi direktiivin 2003/87/EY 
mukaiset ilmaisjaon laskemiseen 
käytettävät vertailuarvot, ja että toiminta 
on tarpeen, jotta voidaan suojella 
merkittävä määrä työpaikkoja

että toiminta edistää siirtymää täysin 
uusiutuviin energialäheisiin perustuvaan, 
erittäin resurssi- ja energiatehokkaaseen 
ilmastoneutraaliin kiertotalouteen ja 
johtaa kasvihuonekaasupäästöjen 
merkittävään vähenemiseen siten, että 
päästöt alittavat merkittävästi direktiivin 
2003/87/EY mukaiset ilmaisjaon 
laskemiseen käytettävät vertailuarvot, ja 
että toiminta on tarpeen asianomaisten 
työpaikkojen mukauttamiseksi tai 
muuntamiseksi tai niiden hävitessä ja että 
niissä on sitouduttu sosiaaliseen 
kestävyyteen.

Tarkistus 92

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 2.4 kohta – Viite: 7 artiklan 2 kohdan j alakohta – taulukko – 1 
luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Suunniteltujen toimien synergia ja 
täydentävyys muiden Investoinnit 
työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteeseen 
kuuluvien unionin ohjelmien 
(siirtymäprosessin tukeminen), muiden 
rahoitusvälineiden (unionin 
päästökauppajärjestelmän 
modernisaatiorahasto) ja muiden 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin 
pilareiden (erityisjärjestely InvestEU-
ohjelman puitteissa ja EIP:n kanssa 
toteutettava julkisen sektorin 
lainajärjestely) kanssa yksilöityjen 
investointitarpeiden käsittelemiseksi

– Suunniteltujen toimien synergia ja 
täydentävyys muiden Investoinnit 
työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteeseen 
kuuluvien unionin ohjelmien 
(siirtymäprosessin tukeminen), muiden 
rahoitusvälineiden (unionin 
päästökauppajärjestelmän 
modernisaatiorahasto) ja muiden 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin 
pilareiden (erityisjärjestely InvestEU-
ohjelman puitteissa ja EIP:n kanssa 
toteutettava julkisen sektorin 
lainajärjestely) kanssa yksilöityjen 
investointitarpeiden käsittelemiseksi ja 
tarvittavan tuen antamiseksi kyseisillä 
alueilla asuville ihmisille, erityisesti 
työntekijöille ja työnhakijoille

Tarkistus 93

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 2.4 kohta – Viite: 7 artiklan 2 kohdan d alakohta – taulukko – 1a 
luetelmakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

– kuvaus julkishallinnoilta ja 
julkisyhteisöiltä odotettavasta roolista 
suunnitelmien täytäntöönpanon 
tukemisessa

Tarkistus 94

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 kohta – 3.1 kohta – taulukko – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Järjestelyt, joilla otetaan 
kumppanit mukaan alueellisen 
oikeudenmukaista siirtymää koskevan 
suunnitelman laatimiseen, toteuttamiseen, 
seurantaan ja arviointiin;

– Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoissa harjoitettavaa 
kumppanuutta koskevien eurooppalaisten 
käytännesääntöjen (CDR 240/2014) 
mukaiset järjestelyt kumppaneiden, 
mukaan lukien valtiosta riippumattomat 
järjestöt, ammattiliitot ja muut kyseisillä 
alueilla asuvien ihmisten, erityisesti 
työntekijöiden ja työnhakijoiden, keskeiset 
edustajat ja sidosryhmät, aktiivisesta 
osallistumisesta alueellisen 
oikeudenmukaista siirtymää koskevan 
suunnitelman laatimiseen, toteuttamiseen, 
seurantaan ja arviointiin, mukaan lukien 
se, mitkä kansalaisyhteiskunnan 
organisaatiot osallistuvat tähän, sekä se, 
miten yhteisön edustajia kuullaan ja 
miten he osallistuvat ennakoivasti 
ohjelmasuunnitteluprosessiin. 
Kuulemisen ja osallistumisen olisi 
tapahduttava ennen ohjelma-asiakirjojen 
laatimista, sen aikana ja sen jälkeen;

Tarkistus 95

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 kohta – 3.1 kohta – taulukko – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Julkisen kuulemisen tulokset. – Julkisen kuulemisen tulokset 
Euroopan rakenne- ja 
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investointirahastoissa harjoitettavaa 
kumppanuutta koskevien eurooppalaisten 
käytännesääntöjen (CDR 240/2014) 
mukaisesti sekä kuvaus siitä, miten 
kuuleminen toteutettiin ja miten 
kuulemisen tulokset on otettu huomioon 
suunnitelmassa.

Tarkistus 96

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 kohta – 3.2 kohta – taulukko – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Suunniteltu seuranta ja arviointi, 
mukaan luettuna indikaattorit, joilla 
mitataan suunnitelman kykyä saavuttaa 
tavoitteensa

– Suunniteltu seuranta ja arviointi, 
mukaan luettuna indikaattorit, joilla 
mitataan suunnitelman kykyä saavuttaa 
tavoitteensa, kaikkien fossiilisiin 
polttoaineisiin liittyvien toimien 
asteittainen lopettaminen asianomaisilla 
alueilla, uusien kestävien ja 
ihmisarvoisten työpaikkojen ja 
mahdollisesti luotavien 
työllistymismahdollisuuksien määrä sekä 
tästä aiheutuvat yhteiskunnalliset 
tulokset, kuten äärimmäisen köyhyyden 
vähentäminen

Tarkistus 97

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 kohta – 3.3 kohta – taulukko

Komission teksti Tarkistus

Elin tai elimet, jotka ovat vastuussa 
suunnitelman täytäntöönpanon 
koordinoinnista ja seurannasta, ja niiden 
tehtävät.

Elin tai elimet, jotka ovat vastuussa 
suunnitelman täytäntöönpanon 
koordinoinnista ja seurannasta, ja niiden 
tehtävät Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoissa harjoitettavaa 
kumppanuutta koskevien eurooppalaisten 
käytännesääntöjen (CDR 240/2014) 
mukaisesti.
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Tarkistus 98

Ehdotus asetukseksi
Liite III – taulukko – sarake 1 – ”RCO 209” jälkeen (uusi)

Komission teksti Tarkistus

NUTS 3 -aluetta varten, jossa toteutetaan 
oikeudenmukaista siirtymää (alueellinen 
yhteiskunnallinen kehitys);
RCO 301 – investoinnit 
mikrorahoitukseen, yhteiskunnallisten 
yritysten rahoitukseen ja yhteisötalouteen;
RCO 302 – koulutuslaitokset;
RCO 303 – investoinnit 
energiatehokkaaseen sosiaaliseen 
asuntotuotantoon, joilla edistetään 
energiaköyhyyden torjuntaa ja 
asuntorakentamisen ensivaiheen 
ratkaisuja asunnottomuuden tai 
kodittomuuden uhan alla oleville 
henkilöille;
RCO 304 – laadukkaat, kestävät ja 
kohtuuhintaiset sosiaali- ja 
terveydenhuollon infrastruktuurit ja 
terveydenhuoltopalvelut sekä 
innovatiiviset terveysratkaisut, mukaan 
lukien terveyspalvelut ja uudet 
hoitomallit;
RCO 305 – sosiaalinen innovointi, 
mukaan lukien innovatiiviset sosiaaliset 
ratkaisut ja järjestelmät, joilla edistetään 
sosiaalisia vaikutuksia ja tuloksia 
alueilla;
RCO 306 – kulttuuriin ja 
kulttuuriperintöön liittyvä toiminta, jolla 
on yhteiskunnallinen päämäärä;
RCO 307 – paikallisyhteisöjen 
infrastruktuuri, kuten yhteisö- ja 
vapaaehtoiskeskukset;
RCO 308 – osallisuus ja saavutettavuus 
vammaisille henkilöille
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YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN 
TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

aluekehitysvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän 
rahaston perustamisesta
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Valmistelija: Alexandr Vondra

LYHYET PERUSTELUT

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF) on oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin 
ensimmäinen pilari, jota pidetään edellytyksenä onnistuneelle siirtymiselle ilmastoneutraaliin 
talouteen. Komissio aikoo varmistaa, että ”ketään ei jätetä”, mutta oikeudenmukaisen 
siirtymän rahastoa koskeva ehdotus ei täytä tätä lupausta. 

Ensinnäkin 7,5 miljardin euron suuruinen rahasto on aivan liian pieni suunniteltuihin 
tarpeisiin, joiden on ennakoitu olevan joissakin jäsenvaltioissa satoja miljardeja euroja 
vuoteen 2050 mennessä. Rahaston kokoa onkin kasvatettava lisäämällä rahoitusta, ja tästä 
asiasta on keskusteltava seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä parhaillaan käytävissä 
neuvotteluissa. 

Toiseksi komissio haluaa korjata varojen puuttumisen edellyttämällä, että varoja siirretään 
EAKR:sta ja ESR+:sta. Tämä vähentää kuitenkin muiden tärkeiden hankkeiden rahoitusta. 
Lisäksi siirtojen olisi oltava vapaaehtoisia ja perustuttava jäsenvaltioiden harkintaan, koska 
näillä on parhaat edellytykset arvioida omia investointitarpeitaan.

Kolmanneksi rahaston varainkäytön painopisteitä olisi muutettava sen vaikutuksen 
maksimoimiseksi. EU:n siirtyminen vähähiiliseen talouteen vaikuttaa ensimmäiseksi ja 
voimakkaimmin EU:n kivi- ja ruskohiilestä riippuvaisiin alueisiin. Oikeudenmukaisen 
siirtymän rahaston varoja olisi näin ollen investoitava huomattavia määriä niihin 
jäsenvaltioihin ja alueisiin, jotka ovat edelleen vahvasti tai jopa kokonaan riippuvaisia kivi- ja 
ruskohiilestä ja joissa kestävän siirtymän taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset ovat 
suurimmat. 

Ilmastosiirtymän helpottamiseksi jäsenvaltioiden

– olisi sallittava kaasuinvestoinnit, jos niillä saadaan aikaan merkittäviä 
päästövähennyksiä, sillä kaasua olisi pidettävä siirtymävaiheen energialähteenä
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– ei pitäisi syrjiä suuryrityksiä, koska ne voivat toteuttaa suurempia investointeja, vaikka 
myös pk-yrityksiä ja kehittymässä olevia yrityksiä olisi luonnollisesti tuettava, sekä 

– olisi tuettava uusia teknologioita, jos ne ovat riittävän kehittyneitä käyttöönotettaviksi, 
jotta oikeudenmukaisen siirtymän rahasto voi saada aikaan todellisia muutoksia lyhyellä 
aikavälillä.

Nykyisessä laajemmassa poliittisessa kontekstissa – jossa on todennäköistä, että 
investointikapasiteetti pienenee covid-19-kriisin jälkeen – EU ei ehkä ole valmis pitämään 
kiinni tavoitteistaan pyrkiä ilmastoneutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä.

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 175 artiklan kolmannen 
kohdan,

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 175 artiklan kolmannen 
kohdan ja 322 artiklan 
1 kohdan a alakohdan,

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Unionin koheesiopolitiikkaa 
koskevalla sääntelykehyksellä vuosiksi 
2021–2027 seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen puitteissa edistetään 
unionin sitoumuksia panna täytäntöön 
Pariisin ilmastosopimus ja Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteet keskittämällä unionin rahoitus 
vihreisiin tavoitteisiin. Tällä asetuksella 
pannaan täytäntöön yksi prioriteeteista, 
joka esitetään Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmaa koskevassa tiedonannossa11, 

(1) Unionin koheesiopolitiikkaa 
koskevalla sääntelykehyksellä vuosiksi 
2021–2027 seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen puitteissa edistetään 
unionin sitoumuksia panna täytäntöön 
Pariisin ilmastosopimus, ja erityisesti sen 2 
artiklassa esitetty tavoite, ja Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteet keskittämällä unionin rahoitus 
ympäristön ja yhteiskunnan kannalta 
kestäviin tavoitteisiin. Tällä asetuksella 
pannaan täytäntöön yksi prioriteeteista, 
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jäljempänä ’Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelma’, ja se muodostaa osan Kestävä 
Eurooppa -investointiohjelmaa12, josta 
myönnetään oikeudenmukaisen siirtymän 
mekanismin nojalla koheesiopolitiikan 
puitteissa rahoitusta, jolla on tarkoitus 
käsitellä niitä taloudellisia ja 
yhteiskunnallisia kustannuksia, joita 
aiheutuu ilmastoneutraaliin ja 
kiertotalouteen siirtymisestä, kun 
mahdolliset kasvihuonekaasupäästöt 
kompensoidaan vastaavalla hiilen 
sitomisella.

joka esitetään Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmaa koskevassa tiedonannossa11, 
jäljempänä ’Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelma’, ja se muodostaa osan Kestävä 
Eurooppa -investointiohjelmaa12, josta 
myönnetään oikeudenmukaisen siirtymän 
mekanismin nojalla koheesiopolitiikan 
puitteissa rahoitusta, jolla on tarkoitus 
auttaa unionin alueita ja niiden 
asukkaita, erityisesti kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevia, 
vastaamaan niihin taloudellisiin ja 
yhteiskunnallisiin haasteisiin, joita 
aiheutuu siirtymisestä ilmastoneutraaliin, 
ympäristön kannalta kestävään sekä 
energia- ja resurssitehokkaaseen 
kiertotalouteen viimeistään vuoteen 2050 
mennessä, kun mahdolliset 
kasvihuonekaasupäästöt kompensoidaan 
vastaavalla hiilen sitomisella ja kun 
unionin luonnonpääomaa ja ihmisten 
terveyttä ja hyvinvointia suojellaan ja 
kohennetaan.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Siirtyminen ilmastoneutraaliin ja 
kiertotalouteen on yksi unionin 
tärkeimmistä poliittisista tavoitteista. 
Eurooppa-neuvosto vahvisti 12 päivänä 
joulukuuta 2019 tavoitteen 
ilmastoneutraalista unionista vuoteen 2050 
mennessä Pariisin ilmastosopimuksen 
tavoitteiden mukaisesti. 
Ilmastonmuutoksen ja ympäristön 
pilaantumisen torjuminen hyödyttää 
kaikkia pitkällä aikavälillä ja tarjoaa 
mahdollisuuksia ja haasteita kaikille 

(2) Siirtyminen ilmastoneutraaliin, 
ympäristön kannalta kestävään sekä 
energia- ja resurssitehokkaaseen 
kiertotalouteen on yksi unionin 
tärkeimmistä poliittisista tavoitteista, ja se 
tulee edellyttämään merkittäviä 
lisäinvestointeja. Eurooppa-neuvosto 
vahvisti 12 päivänä joulukuuta 2019 
tavoitteen ilmastoneutraalista unionista 
vuoteen 2050 mennessä edistääkseen 
Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden 
toteutumista. Ilmastonmuutoksen ja 
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keskipitkällä aikavälillä, mutta kaikki 
alueet ja jäsenvaltiot eivät aloita siirtymää 
samasta vaiheesta eikä niillä ole samoja 
toimintavalmiuksia. Jotkin ovat 
edistyneempiä kuin toiset, ja siirtymällä on 
laajoja yhteiskunnallisia ja taloudellisia 
vaikutuksia niillä alueilla, joilla 
nojaudutaan voimakkaasti fossiilisiin 
polttoaineisiin – etenkin kivi- ja 
ruskohiileen, turpeeseen ja öljyliuskeeseen 
– tai kasvihuonekaasuvaltaiseen 
teollisuuteen. Tällaisissa tilanteissa riskinä 
on eritahtinen siirtymä unionissa 
ilmastotoimien alalla mutta myös kasvavat 
erot alueiden välillä, mikä on haitallista 
yhteiskunnallisen, taloudellisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitteiden 
kannalta.

ympäristön pilaantumisen torjuminen 
tuottaa yleisiä hyötyjä pitkällä aikavälillä 
ja tarjoaa mahdollisuuksia ja haasteita 
kaikille keskipitkällä aikavälillä, koska 
kaikki ihmiset, alueet ja jäsenvaltiot eivät 
aloita siirtymää samasta vaiheesta eikä 
niillä ole samoja toimintavalmiuksia. 
Jotkin ovat edistyneempiä kuin toiset, ja 
siirtymällä on laajoja yhteiskunnallisia ja 
taloudellisia vaikutuksia niillä alueilla, 
joilla nojaudutaan voimakkaasti fossiilisiin 
polttoaineisiin – etenkin kivi- ja 
ruskohiileen, turpeeseen ja öljyliuskeeseen 
– tai kasvihuonekaasuvaltaiseen 
teollisuuteen. Tällaisissa tilanteissa riskinä 
on eritahtinen siirtymä unionissa 
ilmastotoimien alalla mutta myös kasvavat 
erot alueiden välillä, mikä on haitallista 
yhteiskunnallisen, taloudellisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitteiden 
kannalta.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Jotta siirtymä onnistuisi, sen on 
oltava oikeudenmukainen ja 
yhteiskunnallisesti hyväksyttävä kaikkien 
kannalta. Sen vuoksi sekä unionin että 
jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
siirtymän taloudelliset ja yhteiskunnalliset 
vaikutukset alusta lähtien ja otettava 
käyttöön kaikki mahdolliset välineet 
haitallisten vaikutusten lieventämiseksi. 
Unionin talousarviolla on tässä merkittävä 
tehtävä.

(3) Jotta siirtymä onnistuisi, sen on 
oltava ihmiskeskeinen, oikeudenmukainen, 
osallistava ja yhteiskunnallisesti 
hyväksyttävä kaikkien kannalta ja sen on 
vähennettävä eriarvoisuutta eikä se saa 
jättää ketään jälkeen. Sen vuoksi sekä 
unionin että jäsenvaltioiden on otettava 
huomioon siirtymän taloudelliset 
vaikutukset, ympäristövaikutukset ja 
yhteiskunnalliset vaikutukset alusta lähtien 
ja otettava käyttöön kaikki mahdolliset 
välineet haitallisten vaikutusten 
välttämiseksi tai lieventämiseksi, jos 
välttäminen on mahdotonta, sekä luotava 
uusia mahdollisuuksia ihmisille ja 
alueille, joihin siirtymä vaikuttaa eniten. 
Unionin talousarviolla on tässä merkittävä 
tehtävä.
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Siirtyminen hiilineutraaliin 
talouteen on myös mahdollisuus luoda 
uusia työpaikkoja. Komission vuoden 
2019 ”Employment and Social 
Developments in Europe” -katsauksen 
mukaan siirtyminen hiilineutraaliin 
talouteen lisää tarjolla olevien 
työpaikkojen määrää. Siirtymän 
odotetaan luovan unionissa 1,2 miljoonaa 
lisätyöpaikkaa vuoteen 2030 mennessä 
nykyisellään odotettavissa olevien 
12 miljoonan uuden työpaikan lisäksi. 
Komission mukaan siirtymä saattaa 
lieventää käynnissä olevaa, 
automatisoinnista ja digitalisoinnista 
johtuvaa työn polarisoitumista siten, että 
etenkin rakennus- ja valmistusalalla 
syntyy myös keskipalkkaisia ja keskitason 
ammattitaitoa edellyttäviä työpaikkoja.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Entistä vahvemmat 
koheesiopolitiikan välineet ja unionin 
talousarviovarojen höllentäminen ovat 
ratkaisevan tärkeitä, kun otetaan 
huomioon covid-19-pandemiasta 
parhaillaan aiheutuvat taloudelliset ja 
yhteiskunnalliset vaikutukset 
jäsenvaltioissa. Jäsenvaltioiden olisi 
voitava suunnata määrärahoja uudelleen 
rahastojen, menoerien ja toimintalinjojen 
välillä taloudellisten ja yhteiskunnallisten 
tarpeidensa mukaan riippumatta 
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temaattisen keskittämisen tavoitteista ja 
unionin makrotaloudellisista ja/tai 
poliittisista ehdoista.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Kuten Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmassa ja Kestävä Eurooppa -
investointiohjelmassa esitetään, 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismilla 
olisi täydennettävä muita toimia, joita 
toteutetaan seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen nojalla vuosina 2021–
2027. Sen avulla olisi käsiteltävä 
yhteiskunnallisia ja taloudellisia 
vaikutuksia, joita aiheutuu unionin 
siirtymisestä ilmastoneutraaliuteen, 
yhdistämällä alueellisella tasolla unionin 
talousarvion menot ilmastotavoitteisiin ja 
sosiaalisiin tavoitteisiin.

(4) Kuten Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmassa ja Kestävä Eurooppa -
investointiohjelmassa esitetään, 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismilla 
olisi täydennettävä muita toimia, joita 
toteutetaan seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen nojalla vuosina 2021–
2027. Sen avulla olisi autettava ihmisiä ja 
alueita käsittelemään yhteiskunnallisia 
vaikutuksia, ympäristövaikutuksia ja 
taloudellisia vaikutuksia, joita aiheutuu 
unionin siirtymisestä ilmastoneutraaliuteen, 
yhdistämällä alueellisella tasolla unionin 
talousarvion menot ilmasto- ja 
ympäristötavoitteisiin sekä taloudellisiin 
ja sosiaalisiin tavoitteisiin myös covid-19-
kriisin aiheuttamien vaikutusten valossa.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Asetuksella perustetaan 
oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, 
jäljempänä ’JTF-rahasto’, joka on yksi 
koheesiopolitiikan puitteissa toteutetun 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin 
pilareista. JTF-rahaston tavoitteena on 
lieventää ilmastosiirtymän haitallisia 
vaikutuksia tukemalla alueita ja 
työntekijöitä, joihin siirtymä vaikuttaa 
eniten. JTF-rahaston erityistavoitteen 
mukaisesti JTF-rahastosta tuetuilla toimilla 

(5) Asetuksella perustetaan 
oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, 
jäljempänä ’JTF-rahasto’, joka on yksi 
koheesiopolitiikan puitteissa toteutetun 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin 
pilareista. JTF-rahaston tavoitteena on 
tukea toimia, joilla pyritään 
oikeudenmukaiseen ja onnistuneeseen 
siirtymään kohti ilmastoneutraalia 
taloutta, ja välttää ilmasto- ja 
ympäristösiirtymän haitalliset vaikutukset, 
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olisi helpotettava suoraan siirtymän 
vaikutusta rahoittamalla paikallisen 
talouden monipuolistamista ja 
nykyaikaistamista ja lieventämällä 
kielteisiä vaikutuksia työllisyyteen. Tämä 
tuodaan esiin JTF-rahaston 
erityistavoitteessa, joka on vahvistettu 
samalla tasolla ja lueteltu yhdessä 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 4 artiklassa esitettyjen 
poliittisten tavoitteiden kanssa.

tai lieventää niitä, jos välttäminen on 
mahdotonta, tukemalla ihmisiä ja alueita, 
joihin siirtymä vaikuttaa eniten, ja 
tarjoamalla niille uusia mahdollisuuksia 
– tämä koskee erityisesti työntekijöitä, 
joihin siirtymä vaikuttaa suoraan. JTF-
rahaston erityistavoitteen mukaisesti JTF-
rahastosta tuetuilla toimilla olisi suoraan 
helpotettava siirtymää ja lievennettävä 
siirtymän vaikutusta luomalla uusia 
kestäviä työllistymismahdollisuuksia, 
lieventämällä kielteisiä vaikutuksia 
työllisyyteen ja haitallisia sosiaalisia 
seurauksia, jotka voisivat synnyttää 
väestökadon asianomaisilla alueilla, ja 
rahoittamalla paikallisen talouden 
monipuolistamista ja nykyaikaistamista 
myöntämällä suoraa tukea ympäristön ja 
yhteiskunnan kannalta kestävään 
toimintaan. Tämä tuodaan esiin JTF-
rahaston erityistavoitteessa, joka on 
vahvistettu samalla tasolla ja lueteltu 
yhdessä asetuksen (EU) [uusi yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 4 artiklassa 
esitettyjen poliittisten tavoitteiden kanssa.

Tarkistus 9

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.

Tarkistus 10



RR\1210220FI.docx 197/348 PE648.609v04-00

FI

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Kun otetaan huomioon 
ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys 
Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa 
koskevien unionin sitoumusten, 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden sekä Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmassa esitettyjen 
unionin entistä kunnianhimoisempien 
tavoitteiden mukaisesti, JTF-rahastolla 
olisi oltava keskeinen tehtävä 
ilmastotoimien valtavirtaistamisen 
edistämisessä. Varat JTF:n omista 
määrärahoista ovat täydentäviä ja tulevat 
niiden investointien lisäksi, jotka tarvitaan, 
jotta saavutetaan yleinen 25 prosentin 
tavoitetaso unionin talousarviomenoista 
ilmastotavoitteiden edistämiseksi. 
EAKR:sta ja ESR+:sta siirrettävillä 
varoilla edistetään tämän tavoitteen 
täysimääräistä saavuttamista.

(6) Kun otetaan huomioon 
ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys 
Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa 
koskevien unionin sitoumusten, 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden sekä Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmassa esitettyjen 
unionin entistä kunnianhimoisempien 
tavoitteiden mukaisesti, JTF-rahastolla 
olisi oltava keskeinen tehtävä 
ilmastotoimien valtavirtaistamisen 
edistämisessä ja sen olisi vauhditettava 
siirtymistä ilmastoneutraaliin talouteen 
viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Varat 
JTF:n omista määrärahoista ovat 
täydentäviä ja tulevat niiden investointien 
lisäksi, jotka tarvitaan, jotta saavutetaan 
yleinen 40 prosentin tavoitetaso unionin 
talousarviomenoista ilmastotavoitteiden 
edistämiseksi. Euroopan 
aluekehitysrahastosta (EAKR) ja 
Euroopan sosiaalirahasto plussasta 
(ESR+) siirrettävillä varoilla edistetään 
tämän tavoitteen saavuttamista, mikäli 
jäsenvaltiot niin päättävät.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Yksinomaan JTF-rahaston 
varoilla ei voida saavuttaa siirtymistä 
ilmastoneutraaliuteen. JTF-rahaston 
lisäksi oikeudenmukaisen siirtymän 
mekanismin kaksi muuta pilaria tarjoavat 
lisätoimenpiteitä ja -
rahoitusmahdollisuuksia, joiden 
tarkoituksena on helpottaa ja vauhdittaa 
siirtymää alueilla, joihin se vaikuttaa 
eniten. InvestEU-ohjelmaan kuuluvalla 
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oikeudenmukaisen siirtymän 
erityisjärjestelyllä houkutellaan yksityisiä 
investointeja, jotka hyödyttävät 
siirtymävaiheessa olevia alueita ja 
auttavat niiden talouksia löytämään uusia 
kasvun lähteitä esimerkiksi hiilestä 
irtautumista, alueiden talouden 
monipuolistamista, energiaa, liikennettä 
ja sosiaalista infrastruktuuria koskevista 
hankkeista. Euroopan investointipankin 
kanssa toteutettavan ja unionin 
talousarviosta tuetun julkisen sektorin 
lainajärjestelyn kautta julkiselle sektorille 
myönnetään etuuskohteluun perustuvia 
lainoja esimerkiksi energia- ja 
liikenneinfrastruktuuriin, 
kaukolämpöverkkoihin ja rakennusten 
kunnostus- tai eristystöihin kohdistuviin 
investointeihin.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 b) Oikeudenmukainen siirtymä 
edellyttää myös niiden tukemista, joihin 
ilmastonmuutos vaikuttaa eniten. 
Muuttuvan ilmaston vaikutukset 
kohdistuvat kohtuuttoman voimakkaasti 
joihinkin alueisiin ja yhteisöihin, joita on 
tuettava eurooppalaisen yhteisvastuun 
hengessä.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) JTF-varoilla olisi täydennettävä 
koheesiopolitiikan puitteissa käytettävissä 
olevia varoja.

(7) JTF-varojen olisi oltava 
täydentäviä koheesiopolitiikan puitteissa 
käytettävissä oleviin varoihin nähden, 
sanotun kuitenkaan vaikuttamatta muihin 



RR\1210220FI.docx 199/348 PE648.609v04-00

FI

koheesiopolitiikan tavoitteisiin sekä 
EAKR:n ja ESR+:n muihin tavoitteisiin 
kohdennettuihin määrärahoihin.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Siirtyminen ilmastoneutraaliin 
talouteen on haaste kaikille jäsenvaltioille. 
Se on erityisen vaativaa niille 
jäsenvaltioille, joissa nojaudutaan 
voimakkaasti fossiilisiin polttoaineisiin tai 
kasvihuonekaasuvaltaiseen teolliseen 
toimintaan, jotka on poistettava vaiheittain 
käytöstä tai joita on mukautettava 
ilmastoneutraaliuteen siirtymisen vuoksi, 
ja joilla ei ole varoja tähän. JTF-rahaston 
olisi näin ollen katettava kaikki 
jäsenvaltiot, mutta rahoituksen jakamisessa 
olisi otettava huomioon jäsenvaltioiden 
valmiudet rahoittaa investointeja, jotka 
tarvitaan ilmastoneutraaliuteen 
siirtymisestä selviytymiseksi.

(8) Ilmasto- ja ympäristösiirtymä on 
haaste kaikille jäsenvaltioille, mutta se 
tarjoaa myös uusia mahdollisuuksia 
pitkällä aikavälillä. Se on erityisen 
vaativaa niille jäsenvaltioille, joissa 
nojaudutaan voimakkaasti kiinteisiin 
fossiilisiin polttoaineisiin, mutta myös 
kasvihuonekaasuvaltaiselle teolliselle 
toiminnalle. Nämä toiminnat on 
poistettava vaiheittain käytöstä tai niitä on 
mukautettava ilmastoneutraaliuteen 
siirtymisen vuoksi siten, että varmistetaan 
kohtuuhintaisen, turvallisen ja kestävän 
energian toimitusvarmuus. JTF-rahaston 
olisi näin ollen katettava kaikki 
jäsenvaltiot, mutta rahoituksen jakamisessa 
olisi otettava huomioon jäsenvaltioiden 
valmiudet rahoittaa investointeja, jotka 
tarvitaan ilmastoneutraaliuteen 
siirtymisestä selviytymiseksi.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Asianmukaisen rahoituskehyksen 
laatimiseksi JTF-rahastoa varten komissio 
vahvistaa Investoinnit työpaikkoihin ja 
kasvuun -tavoitteeseen käytettävissä 
olevien määrärahojen vuosijakauman 
jäsenvaltioittain objektiivisten kriteerien 
perusteella.

(9) Asianmukaisen rahoituskehyksen 
laatimiseksi JTF-rahastoa varten komissio 
vahvistaa Investoinnit työpaikkoihin ja 
kasvuun -tavoitteeseen käytettävissä 
olevien määrärahojen vuosijakauman 
jäsenvaltioittain objektiivisten kriteerien ja 
selkeiden ehtojen perusteella.
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Tarkistus 16

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 
tavoitteen mukaisesti13 siten, että kuitenkin 
säilytetään työllisyys ja parannetaan sitä ja 
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 

(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 yhteisöjä, työntekijöitä ja 
paikallista taloutta ja jotka ovat kestäviä 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, ottaen 
huomioon kaikki Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman ja Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin tavoitteet. 
Rahoitetuilla hankkeilla olisi edistettävä 
siirtymistä ilmastoneutraaliin, ympäristön 
kannalta kestävään sekä energia- ja 
resurssitehokkaaseen 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 
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 aikataulussa, joka 
noudattaa Pariisin ilmastosopimuksen 
mukaisia unionin velvoitteita, ja 
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aiheutuvia kielteisiä sivuvaikutuksia. 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 ilmasto- ja 
energiatavoitteiden ja vuotta 2050 
koskevan EU:n ilmastoneutraaliuden 
tavoitteen mukaisesti13 siten, että kuitenkin 
säilytetään työllisyys ja parannetaan sitä ja 
vältetään ympäristön pilaantuminen. 
Erityishuomiota olisi kiinnitettävä myös 
toimiin, joilla torjutaan energiaköyhyyttä, 
vahvistetaan edistyneen ja kestävän 
teknologian käyttöönottoa, tekoälyyn 
perustuva teknologia mukaan lukien, 
muun muassa digitalisaation ja 
liitettävyyden alalla, edellyttäen että 
tällaisilla toimenpiteillä edistetään ilmasto- 
ja ympäristösiirtymästä aiheutuvien 
kielteisten sivuvaikutusten lieventämistä 
sekä edesautetaan 
kasvihuonekaasupäästöjen ja 
luonnonvarojen käytön merkittävää 
vähenemistä. Investoinnit kestävään 
hankintaan perustuvaan ja biopohjaiseen 
kiertotalouteen sekä rappeutuneiden 
ekosysteemien ennallistamiseen ovat 
olennaisen tärkeitä, jotta saavutetaan 
vuoden 2050 ilmastoneutraaliustavoite. 
Tällaiset investoinnit ovat kalliita, ja 
kaikilla jäsenvaltioilla olisi oltava oikeus 
tukeen riippumatta niiden taloudellisista 
valmiuksista. 

_________________ _________________
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).

13 Ks. komission tiedonanto Euroopan 
parlamentille, Eurooppa-neuvostolle, 
neuvostolle, Euroopan keskuspankille, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, 

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

alueiden komitealle ja Euroopan 
investointipankille Puhdas maapallo 
kaikille – Eurooppalainen visio 
kukoistavasta, nykyaikaisesta, 
kilpailukykyisestä ja ilmastoneutraalista 
taloudesta (COM(2018)773 final).

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) JTF-rahastosta olisi tuettava 
sellaisia toimia ja sellaisten 
teknologioiden käyttöönottoa, jotka ovat 
kannattavia pitkällä aikavälillä ja joiden 
toiminnan ylläpitäminen ei alun 
laajentamisvaiheen jälkeen ole 
riippuvaista tuista. Tuetut toimet eivät 
saisi haitata vähähiilisten vaihtoehtojen 
kehittämistä ja käyttöönottoa tai aiheuttaa 
lukkiutumaa omaisuuseriin, jotka 
heikentävät ilmastoneutraalius- ja 
ympäristötavoitteita, kun otetaan 
huomioon kyseisten omaisuuserien 
elinkaari.

Perustelu

Yhdenmukaistaminen kolmen toimielimen välillä hyväksytyn EU:n 
kestävyysluokitusjärjestelmän kanssa auttaa johdonmukaistamaan politiikkoja, myös ilmasto- 
ja ympäristöpolitiikkaa, EU:n talousarviomenojen kanssa. EU:n kestävyysluokitusjärjestelmä 
tarjoaa perusviitekehyksen investointien kestävyyden arvioimiselle. JTF-rahastosta ei tueta 
toimia, jotka olisivat ristiriidassa vihreän kehityksen ohjelman ilmasto- tai 
ympäristötavoitteiden kanssa.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jotta voidaan suojella kansalaisia, (11) Jotta voidaan suojella ihmisiä, 
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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.

joihin ilmasto- ja ympäristösiirtymä 
vaikuttaa eniten, JTF-rahastosta olisi 
katettava myös vaikutusten kohteeksi 
joutuneiden työntekijöiden sekä itsenäisten 
ammatinharjoittajien ja työttömien 
uudelleenkoulutus ja uusien taitojen 
hankkiminen. Tavoitteena on auttaa heitä 
sopeutumaan uusiin mahdollisuuksiin ja 
tarjota aktiivista ja henkilökohtaista 
työnhakuneuvontaa kaikille 
työnhakijaluokille ja edistää heidän 
aktiivista integroitumistaan yhteiskuntaan 
sukupuolten tasa-arvoa kunnioittaen ja 
sukupuolten tasapuoliseen edustukseen 
pyrkien.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) JTF-rahastolla on tärkeä rooli 
myös muiden kuin talouteen kohdistuvien 
sosiaalisten seurausten lieventämisessä, 
eikä sen pitäisi olla pelkkä 
yritysinvestointiväline. Siirtymä 
ilmastoneutraaliuteen voi asettaa 
vaatimuksia alueille, joihin siirtymä 
vaikuttaa, ja niillä asuville ihmisille. 
Riskejä ovat työpaikkojen menetyksen 
lisäksi myös paikallisten tuloverojen 
menetys sekä työntekijöiden muutto, 
jolloin jäljelle jäävät nuoret ja 
ikääntyneet, ja mahdollisesti jotkut 
palvelut lakkautetaan, mikä koskee 
erityisesti hiilikaivostyöntekijöitä. 
Sosiaaliseen infrastruktuuriin tehtävät 
investoinnit, joilla varmistetaan 
asianomaisilla alueilla asuvien ihmisten 
korkeatasoiset palvelut ja tasapainotetaan 
palvelujen menetystä, ovat näin ollen 
keskeinen tekijä varmistettaessa 
sosiaalisesti oikeudenmukainen siirtymä, 
jossa ketään ei jätetä jälkeen. JTF-
rahaston tuella olisi erityisesti toteutettava 
toimenpiteitä taantuman ehkäisemiseksi 
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ja sen varmistamiseksi, että paikallinen 
väestö tukee muutosta ja että 
paikallisyhteisössä tarjottuja palveluja 
sekä terveyspalveluihin, 
sosiaalipalveluihin ja 
paikallisdemokratiaan liittyvää 
infrastruktuuria parannetaan.

Tarkistus 20

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 
oikeudenmukaista siirtymää koskevassa 

(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 ja jos ne eivät täydennä 
direktiivin 2003/87/EY mukaisesti saatua 
rahoitusta. Tällaiset investoinnit olisi 
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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.

perusteltava asianmukaisesti 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 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.

__________________ ______________________
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). 

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Unionin valtiontukisääntöjen on 
oltava joustavia, jotta tukikelpoiset 
siirtymäalueet voivat houkutella yksityisiä 
investointeja. Sen vuoksi komission olisi 
uusia suuntaviivoja laatiessaan otettava 
huomioon myös kyseisten alueiden 
rakennemuutosongelmat, jotta voidaan 
varmistaa, että näille alueille annetaan 
riittävästi joustovaraa toteuttaa 
hankkeensa sosiaalisesti ja taloudellisesti 
kannattavalla tavalla.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(12 b) Tuen myöntämistä JTF-rahaston 
kautta tuotannollisiin investointeihin 
muissa yrityksissä kuin pk-yrityksissä ei 
pitäisi rajoittaa niille alueille, joille 
voidaan valtiontukisääntöjen nojalla 
myöntää SEUT:n 107 artiklan 3 kohdan a 
ja c alakohdassa tarkoitettua valtiontukea. 
Valtiontukisääntöjen olisi päinvastoin 
sallittava JTF-tuen myöntäminen kaikille 
alueille, jotta ne voivat torjua tehokkaasti 
työpaikkojen menettämisen uhkaa 
varhaisessa vaiheessa. Tämä olisi 
varmistettava myös mukauttamalla 
komission asetusta (EU) N:o 651/20141 a 

vastaavasti;
________________
1 a Komission asetus (EU) N:o 651/2014, 
annettu 17 päivänä kesäkuuta 2014, 
tiettyjen tukimuotojen toteamisesta 
sisämarkkinoille soveltuviksi 
perussopimuksen 107 ja 108 artiklan 
mukaisesti (EUVL L 187, 26.6.2014, s. 1).

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 c) Alueille, joihin ilmastoneutraaliin 
talouteen siirtyminen vaikuttaa eniten, 
olisi annettava mahdollisuus lievittää 
siirtymään liittyvää rakennemuutosta 
aktiivisesti mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa. Tämä edellyttää 
valtiontukilainsäädännön mukauttamista 
esimerkiksi laatimalla komission uudet 
suuntaviivat SEUT:n 107 artiklan 
3 kohdan b tai c alakohdan pohjalta, jotta 
voidaan varmistaa, että tuki on 
sovellettavien sääntöjen mukaan sallittua 
tukialueiden asemasta riippumatta.



RR\1210220FI.docx 207/348 PE648.609v04-00

FI

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jotta voitaisiin tarjota joustavuutta 
JTF-varojen kohdentamiseen Investoinnit 
työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen 
puitteissa, pitäisi olla mahdollista laatia 
itsenäinen JTF-ohjelma tai kohdentaa JTF-
varat yhteen tai useampaan toimintalinjaan 
ohjelmassa, jota tuetaan Euroopan 
aluekehitysrahastosta (EAKR), Euroopan 
sosiaalirahasto plussasta (ESR+) tai 
koheesiorahastosta. Asetuksen (EU) [uusi 
yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 21 a 
artiklan mukaisesti JTF-varoja olisi 
vahvistettava täydentävällä rahoituksella 
EAKR:sta ja ESR+:sta. EAKR:sta ja 
ESR+:sta siirrettävien määrien olisi oltava 
johdonmukaisia alueellisissa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevissa 
suunnitelmissa vahvistettujen toimien 
tyypin kanssa.

(13) Jotta voitaisiin tarjota joustavuutta 
JTF-varojen kohdentamiseen Investoinnit 
työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen 
puitteissa, pitäisi olla mahdollista laatia 
itsenäinen JTF-ohjelma tai kohdentaa JTF-
varat yhteen tai useampaan toimintalinjaan 
ohjelmassa, jota tuetaan EAKR:sta, 
ESR+:sta tai koheesiorahastosta. 
Asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 21 a artiklan mukaisesti 
JTF-varoja voidaan vahvistaa 
täydentävällä rahoituksella EAKR:sta ja 
ESR+:sta. EAKR:sta ja ESR+:sta 
siirrettävien määrien olisi oltava 
johdonmukaisia alueellisissa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevissa 
suunnitelmissa vahvistettujen toimien 
tyypin kanssa.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) JTF-tuen edellytyksenä olisi oltava 
siirtymäprosessin tosiasiallinen 
toteuttaminen tietyllä alueella, jotta 
saavutetaan ilmastoneutraali talous. 
Jäsenvaltioiden olisi laadittava yhteistyössä 
asiaan liittyvien sidosryhmien kanssa ja 
komission tuella alueelliset 
oikeudenmukaista siirtymää koskevat 
suunnitelmat, joissa esitetään 
siirtymäprosessi yksityiskohtaisesti ja jotka 
ovat johdonmukaisia kansallisten energia- 
ja ilmastosuunnitelmien kanssa. Komissio 
perustaa siirtymävaiheessa olevien 
kivihiilialueiden foorumiin pohjautuvan 

(14) JTF-tuen edellytyksenä olisi oltava 
oikeudenmukaisen siirtymäprosessin 
tosiasiallinen ja mitattavissa oleva 
toteuttaminen tietyllä alueella, jotta 
saavutetaan ilmastoneutraali talous. 
Jäsenvaltioiden olisi laadittava yhteistyössä 
asiaan liittyvien sidosryhmien kanssa ja 
komission tuella alueelliset 
oikeudenmukaista siirtymää koskevat 
suunnitelmat, joissa esitetään 
siirtymäprosessi yksityiskohtaisesti ja jotka 
ovat johdonmukaisia kansallisten energia- 
ja ilmastosuunnitelmien kanssa. Komissio 
perustaa siirtymävaiheessa olevien 
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oikeudenmukaista siirtymää käsittelevän 
foorumin, joka mahdollistaa kahden- ja 
monenvälisen kokemusten vaihdon 
hankitusta tietämyksestä ja hyvistä 
käytännöistä kaikilla toiminta-aloilla, 
joihin vaikutukset kohdistuvat.

kivihiilialueiden foorumiin pohjautuvan 
oikeudenmukaista siirtymää käsittelevän 
foorumin, joka mahdollistaa kahden- ja 
monenvälisen kokemusten vaihdon 
hankitusta tietämyksestä ja hyvistä 
käytännöistä kaikilla toiminta-aloilla ja 
kaikissa yhteisöissä, joihin vaikutukset 
kohdistuvat.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) JTF-rahastosta myönnettävän 
rahoituksen ehtona olisi oltava, että 
jäsenvaltiot ovat hyväksyneet ja 
osoittaneet sitoutumisensa EU:n 
tavoitteeseen ilmastoneutraaliudesta 
vuoteen 2050 mennessä ja hyväksyneet 
pitkän aikavälin strategian, joka on 
Pariisin ilmastosopimuksen ja sen 
lämpötilatavoitteen mukainen. Jos 
jäsenvaltio ei täytä näitä ehtoja, 50 
prosenttia kyseisen jäsenvaltion 
vuotuisista määrärahoista olisi 
keskeytettävä, kunnes kyseinen 
jäsenvaltio on hyväksynyt ja osoittanut 
sitoutumisensa.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Alueellisissa oikeudenmukaista 
siirtymää koskevissa suunnitelmissa olisi 
yksilöitävä alueet, joihin vaikutukset 
kohdistuvat kielteisimmin ja joihin JTF-
tuki olisi keskitettävä, ja kuvattava 
toteutettavat toimet ilmastoneutraalin 
talouden saavuttamiseksi etenkin siltä osin 
kuin kyseessä on fossiilisten polttoaineiden 

(15) Alueellisissa oikeudenmukaista 
siirtymää koskevissa suunnitelmissa olisi 
yksilöitävä ihmiset ja alueet, joihin 
vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin ja 
joihin JTF-tuki olisi keskitettävä, ja 
kuvattava toteutettavat toimet 
ilmastoneutraalin talouden saavuttamiseksi 
etenkin siltä osin kuin kyseessä on 
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tuotantoon liittyvien laitosten tai muun 
kasvihuonekaasuvaltaisen toiminnan 
muuntaminen tai lopettaminen. Nämä 
alueet olisi määriteltävä tarkasti, ja niiden 
olisi vastattava NUTS-tason 3 alueita tai 
oltava osa niitä. Suunnitelmissa olisi 
esitettävä yksityiskohtaisesti näiden 
alueiden haasteet ja tarpeet ja yksilöitävä 
tarvittavien toimien tyyppi siten, että 
varmistetaan sellaisten ilmastonmuutosta 
kestävien taloudellisten toimien 
johdonmukainen kehittäminen, jotka ovat 
myös ilmastoneutraaliuteen siirtymisen ja 
vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden 
mukaisia. Vain siirtymäsuunnitelmien 
mukaisesti tehdyt investoinnit voivat saada 
taloudellista tukea JTF-rahastosta. 
Alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien olisi oltava osa 
komissio hyväksymiä ohjelmia (jotka 
saavat tapauksen mukaan tukea EAKR:sta, 
ESR+:sta, koheesiorahastosta tai JTF-
rahastosta).

fossiilisten polttoaineiden tuotantoon 
liittyvien laitosten tai muun 
kasvihuonekaasuvaltaisen toiminnan 
muuntaminen tai lopettaminen 
aikataulussa, joka noudattaa Pariisin 
ilmastosopimuksen mukaisia unionin 
velvoitteita. Nämä alueet olisi määriteltävä 
tarkasti, ja niiden olisi vastattava NUTS-
tason 3 alueita tai oltava osa niitä. 
Suunnitelmissa olisi esitettävä 
yksityiskohtaisesti näiden alueiden 
haasteet, mahdollisuudet ja 
investointitarpeet ja yksilöitävä 
tarvittavien toimien tyyppi siten, että 
varmistetaan sellaisten ilmastonmuutosta 
kestävien ja ympäristön kannalta 
kestävien taloudellisten toimien 
johdonmukainen kehittäminen, jotka ovat 
myös ilmastoneutraaliuteen siirtymisen ja 
vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden 
mukaisia. Vain siirtymäsuunnitelmien 
mukaisesti tehdyt investoinnit voivat saada 
taloudellista tukea JTF-rahastosta. 
Alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien olisi oltava osa 
komissio hyväksymiä ohjelmia (jotka 
saavat tapauksen mukaan tukea EAKR:sta, 
ESR+:sta, koheesiorahastosta tai JTF-
rahastosta). Jäsenvaltioiden investointien 
arvioinnissa voidaan hyödyntää 
investointialoja ja -prioriteetteja, jotka 
komissio määritteli EU-ohjausjakson 
vuotta 2020 koskevien maaraporttien 
liitteessä D.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän asetuksen 
tavoitteita eli tukea alueita, joihin 
kohdistuu taloudellisia ja yhteiskunnallisia 
muutoksia hiilineutraaliin talouteen 
siirtymisen vuoksi. Keskeisiä syitä tähän 

(19) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän asetuksen 
tavoitteita eli tukea ihmisiä ja alueita, 
joihin kohdistuu taloudellisia ja 
yhteiskunnallisia muutoksia 
ilmastoneutraaliin, ympäristön kannalta 
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ovat yhtäältä eri alueiden väliset 
kehityserot ja muita heikommassa 
asemassa olevien alueiden 
jälkeenjääneisyys sekä jäsenvaltioiden ja 
alueiden taloudellisten resurssien 
rajoitukset ja toisaalta tarve yhtenäiseen 
täytäntöönpanokehykseen, joka kattaa 
useita unionin rahastoja yhteistyöhön 
perustuvan hallinnoinnin nojalla. Koska 
edellä mainitut tavoitteet voidaan saavuttaa 
paremmin unionin tasolla, unioni voi 
toteuttaa toimenpiteitä SEU-sopimuksen 
5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

kestävään, täysin uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvaan ja erittäin 
resurssi- ja energiatehokkaaseen 
kiertotalouteen siirtymisen vuoksi. 
Keskeisiä syitä tähän ovat yhtäältä eri 
alueiden väliset kehityserot ja muita 
heikommassa asemassa olevien ihmisten ja 
alueiden erityishaasteet sekä 
jäsenvaltioiden ja alueiden taloudellisten 
resurssien rajoitukset ja toisaalta tarve 
yhtenäiseen täytäntöönpanokehykseen, 
joka kattaa useita unionin rahastoja 
yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin 
nojalla. Koska edellä mainitut tavoitteet 
voidaan saavuttaa paremmin unionin 
tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä 
SEU-sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä asetuksella perustetaan 
oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, 
jäljempänä ’JTF-rahasto’, tuen antamiseksi 
alueille, joihin kohdistuu vakavia 
sosioekonomisia haasteita sen vuoksi, että 
unioni siirtyy ilmastoneutraaliin talouteen 
vuoteen 2050 mennessä.

1. Tällä asetuksella perustetaan 
oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, 
jäljempänä ’JTF-rahasto’, tuen antamiseksi 
ihmisille alueilla, joihin kohdistuu 
erilaisia vakavia sosioekonomisia haasteita 
jäsenvaltioiden erityispiirteiden vuoksi 
unionin siirtyessä ilmastoneutraaliin, 
ympäristön kannalta kestävään sekä 
energia- ja resurssitehokkaaseen 
kiertotalouteen viimeistään vuoteen 2050 
mennessä ja unionin pyrkiessä 
saavuttamaan tavoitteensa 
kasvihuonekaasupäästöjen 
pienentämisestä vuoteen 2030 mennessä.

Tarkistus 30
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla

Komission teksti Tarkistus

2 artikla 2 artikla

Erityistavoite Erityistavoite

Asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [4 artiklan 1 kohdan] 
toisen alakohdan mukaisesti JTF-rahastolla 
on edistettävä yhtä ainoaa erityistavoitetta, 
jolla annetaan ”alueille ja ihmisille 
mahdollisuus käsitellä yhteiskunnallisia, 
taloudellisia ja ympäristöön liittyviä 
vaikutuksia, joita ilmastoneutraaliin 
talouteen siirtymisellä on”.

Asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [4 artiklan 1 kohdan] 
toisen alakohdan mukaisesti JTF-rahastolla 
on edistettävä yhtä ainoaa erityistavoitetta, 
jolla annetaan alueille ja ihmisille 
mahdollisuus käsitellä yhteiskunnallisia, 
taloudellisia ja ympäristöön liittyviä 
vaikutuksia, joita 1 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuun ilmastoneutraaliin talouteen 
siirtymisellä on.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. JTF-rahastosta tuetaan Investoinnit 
työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitetta 
kaikissa jäsenvaltioissa.

1. JTF-rahastosta tuetaan alueita, 
joihin siirtymän vuoksi kohdistuu 
yhteiskunnallisia, sosioekonomisia ja 
ympäristöön liittyviä vaikutuksia, kaikissa 
jäsenvaltioissa.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -
tavoitteen puitteissa JTF-rahaston 
talousarviositoumuksiin käytettävissä 
olevat määrärahat kaudella 2021–2027 
ovat 7,5 miljardia euroa vuoden 2018 
hintoina, ja niitä voidaan tapauksen 
mukaan korottaa unionin talousarvioon 
osoitetuilla lisävaroilla ja muilla varoilla 

Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -
tavoitteen puitteissa JTF-rahaston 
talousarviositoumuksiin käytettävissä 
olevat määrärahat kaudella 2021–2027 
ovat [X] miljardia euroa vuoden 2018 
hintoina, ja niitä voidaan tapauksen 
mukaan korottaa unionin talousarvioon 
osoitetuilla lisävaroilla ja muilla varoilla 
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sovellettavan perussäädöksen mukaisesti. sovellettavan perussäädöksen mukaisesti. 
JTF-rahaston rahoitus ei saa aiheuttaa 
leikkauksia monivuotisen 
rahoituskehyksen muiden rahastojen 
varoihin.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Varojen saaminen JTF-rahastosta 
edellyttää, että jäsenvaltiot ovat 
hyväksyneet ja osoittaneet sitoutumisensa 
unionin tavoitteeseen 
ilmastoneutraaliudesta viimeistään 
vuoteen 2050 mennessä 
oikeudenmukaista siirtymää koskevissa 
suunnitelmissaan ja että ne ovat 
hyväksyneet Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 2018/19991 a 15 
artiklassa tarkoitetun pitkän aikavälin 
strategian Pariisin ilmastosopimuksen 
mukaisesti.
Jos jäsenvaltio ei täytä näitä 
ensimmäisessä alakohdassa säädettyjä 
ehtoja, kyseisen jäsenvaltion vuotuisista 
määrärahoista vähennetään 50 
prosenttia, kunnes nämä ehdot täyttyvät.
Jäljempänä 7 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetussa väliarvioinnissa arvioidaan, 
riittävätkö tässä kohdassa asetetut 
edellytykset mahdollistamaan sujuvan 
energiasiirtymän kohti 1 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettua ilmastoneutraalia 
taloutta. Komissio tekee tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksen tämän kohdan 
muuttamiseksi.
_________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1999, annettu 11 
päivänä joulukuuta 2018, energiaunionin 
ja ilmastotoimien hallinnosta, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) 
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N:o 663/2009 ja (EY) N:o 715/2009, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivien 94/22/EY, 98/70/EY, 
2009/31/EY, 2009/73/EY, 2010/31/EU, 
2012/27/EU ja 2013/30/EU, neuvoston 
direktiivien 2009/119/EY ja (EU) 
2015/652 muuttamisesta sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 525/2013 kumoamisesta (EUVL L 
328, 21.12.2018, s. 1).

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) 
[uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
[21 a] artiklassa säädetään, 2 kohdassa 
tarkoitetut mahdolliset lisävarat, jotka 
osoitetaan JTF-rahastoon unionin 
talousarviossa tai myönnetään muista 
varoista, eivät saa edellyttää täydentävää 
tukea EAKR:sta tai ESR+:sta.

4. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) 
[uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
[21 a] artiklassa säädetään, 2 kohdassa 
tarkoitetut mahdolliset lisävarat, jotka 
osoitetaan JTF-rahastoon unionin 
talousarviossa tai myönnetään muista 
varoista, voivat saada täydentävää tukea 
EAKR:sta tai ESR+:sta 6 artiklan 2 
kohdassa esitetyin rajoituksin.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan mukaisesti JTF-
rahastosta tuetaan yksinomaan seuraavia 
toimia:

2. Edellä 1 kohdan mukaisesti JTF-
rahastosta tuetaan seuraavia toimia:

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

a) tuotannolliset ja kestävät 
investoinnit yrityksiin, erityisesti mikro-, 
pk- ja startup-yrityksiin, etenkin aloilla, 
joita tarvitaan mahdollistamaan 1 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
oikeudenmukainen siirtymä 
ilmastoneutraaliin talouteen;

b) uusien yritysten perustamiseen b) yritysten ja erityisesti pk- ja 
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tehtävät investoinnit, myös 
yrityshautomoiden ja konsulttipalvelujen 
kautta;

startup-yritysten perustamiseen tehtävät 
investoinnit talouden monipuolistamiseksi 
ja uudistamiseksi, myös 
yrityshautomoiden kautta;

c) tutkimus- ja innovointitoimintaan 
tehtävät investoinnit, joilla edistetään 
edistyneen teknologian siirtoa;

c) tutkimus- ja innovointitoimintaan 
tehtävät investoinnit, joilla edistetään 
edistyneen teknologian siirtoa, mikä johtaa 
kasvihuonekaasupäästöjen merkittävään 
pienenemiseen tai resurssien tai energian 
käytön vähentämiseen;

d) teknologian ja infrastruktuurien 
käyttöönottoon tehtävät investoinnit, joilla 
edistetään kohtuuhintaista puhdasta 
energiaa, kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä, energiatehokkuutta ja 
uusiutuvaa energiaa;

d) teknologian ja infrastruktuurien 
käyttöönottoon tehtävät investoinnit, joilla 
edistetään kohtuuhintaista puhdasta, 
turvallista ja kestävää energiaa, 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä, 
resurssi- ja energiatehokkuutta 
(kaukolämmitys mukaan lukien) ja 
uusiutuvaa energiaa, energian 
varastointiteknologioita ja 
energiaverkkoja, kuten älykkäitä verkkoja 
ja superverkkoja;
d a) maakaasun tuotantoon, 
käsittelyyn, jakeluun, varastointiin tai 
polttamiseen tehtävät investoinnit 
edellyttäen, että sitä käytetään 
siirtymävaiheen teknologiana kivihiilen, 
ruskohiilen, turpeen tai öljyliuskeen 
korvaamiseksi, ja osoittaen, että sillä 
saadaan aikaan merkittäviä 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä 
ja että nämä investoinnit mahdollistavat 
uusiutuvan kaasun käytön myöhemmässä 
vaiheessa. Nämä investoinnit olisi 
mukautettava asetuksessa (EU) 2020/852 
vahvistettuihin kriteereihin, paitsi jos 
jäsenvaltio perustelee asianmukaisesti 
alueellisessa oikeudenmukaista siirtymää 
koskevassa suunnitelmassa tarpeen tukea 
yhdenmukaistamatonta toimintaa ja 
osoittaa, että kyseinen investointi on 
ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 
mennessä koskevan tavoitteen mukainen;
d b) kohdennetut energiatehokkuutta 
parantavat jälkiasennustoimenpiteet, 
joilla puututaan energiaköyhyyteen ja 
huonoihin asuinoloihin;
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d c) kestävämpiin liikennemuotoihin 
suuntautuvan liikennemuotosiirtymän 
edistämiseen tehtävät investoinnit;

e) digitalisaatioon ja digitaaliseen 
liitettävyyteen tehtävät investoinnit;

e) investoinnit digitalisaatioon ja 
digitaaliseen liitettävyyteen sekä 
viestintäteknologiaan, mikä mahdollistaa 
kysyntäjouston kehittämisen, kun otetaan 
huomioon tarve vähentää merkittävästi 
resurssien ja energian käyttöä;

f) laitosalueen kunnostamiseen ja 
puhdistamiseen, maan saneeraukseen ja 
käyttötarkoituksen muuttamiseen tehtävät 
investoinnit;

f) laitosalueen kunnostamiseen ja 
puhdistamiseen, maan saneeraukseen ja 
käyttötarkoituksen muuttamiseen sekä 
rappeutuneiden ekosysteemien 
ennallistamiseen tehtävät investoinnit 
varmistaen samalla, että saastuttaja 
maksaa -periaatetta kunnioitetaan;

g) kiertotalouden vahvistamiseen, 
mukaan luettuna jätteiden ehkäisemisen, 
vähentämisen, resurssitehokkuuden, 
uudelleenkäytön, korjauksen ja 
kierrätyksen kautta, tehtävät investoinnit;

g) kestävään hankintaan perustuvan 
kiertotalouden, myös biotalouden, 
aikaansaamiseen ja vahvistamiseen, 
mukaan luettuna jätteiden ehkäisemisen, 
vähentämisen, resurssitehokkuuden, 
uudelleenkäytön, korjauksen ja 
kierrätyksen kautta, tehtävät investoinnit;

h) työntekijöiden uudelleenkoulutus ja 
uusien taitojen hankkiminen;

h) työntekijöiden ja työnhakijoiden, 
myös itsenäisten ammatinharjoittajien, 
uudelleenkoulutus ja uusien taitojen 
hankkiminen, jotta voidaan kuroa umpeen 
osaamisvaje, jota 1 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu oikeudenmukainen siirtymä 
ilmastoneutraaliin talouteen edellyttää;

i) työnhakuneuvonta työnhakijoille; i) työnhakuneuvonta työnhakijoille 
sukupuolten tasa-arvoa kunnioittaen ja 
mahdollisuuksien mukaan sukupuolten 
tasapuoliseen edustukseen pyrkien;

j) työnhakijoiden aktiivinen 
osallistaminen;

j) työnhakijoiden aktiivinen 
osallistaminen sukupuolten tasa-arvoa 
kunnioittaen ja mahdollisuuksien 
mukaan sukupuolten tasapuoliseen 
edustukseen pyrkien;

k) tekninen tuki. k) tekninen tuki, myös paikallisen ja 
kansallisen tason yritys- ja 
hankehautomot, jotka saattavat yhteen 
rahoittajia ja hankevastaavia.

JTF-rahastosta voidaan tukea lisäksi 
SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan a 

JTF-rahastosta voidaan tukea lisäksi 
SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan a 
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ja c alakohdassa tarkoitetuilla tukialueilla 
muihin yrityksiin kuin pk-yrityksiin 
tehtäviä tuotannollisia investointeja, 
edellyttäen että tällaiset investoinnit on 
hyväksytty osana alueellista 
oikeudenmukaista siirtymää koskevaa 
suunnitelmaa 7 artiklan 2 kohdan h 
alakohdassa vaadittujen tietojen 
perusteella. Tällaiset investoinnit ovat 
tukikelpoisia vain, jos ne ovat tarpeen 
alueellisen oikeudenmukaista siirtymää 
koskevan suunnitelman täytäntöönpanoa 
varten.

ja c alakohdassa tarkoitetuilla tukialueilla 
muihin yrityksiin kuin pk-yrityksiin 
tehtäviä tuotannollisia investointeja, 
edellyttäen että tällaiset investoinnit on 
hyväksytty osana alueellista 
oikeudenmukaista siirtymää koskevaa 
suunnitelmaa 7 artiklan 2 kohdan h 
alakohdassa vaadittujen tietojen 
perusteella. Tällaiset investoinnit ovat 
tukikelpoisia vain, jos ne ovat tarpeen 
alueellisen oikeudenmukaista siirtymää 
koskevan suunnitelman täytäntöönpanoa 
varten eivätkä johda työpaikkojen, 
pääoman tai tuotantoprosessien 
siirtämiseen jäsenvaltiosta toiseen.

JTF-rahastosta voidaan tukea myös 
investointeja, joilla pyritään vähentämään 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/87/EY liitteessä I 
luetellusta toiminnasta syntyviä 
kasvihuonekaasupäästöjä, edellyttäen että 
tällaiset investoinnit on hyväksytty osana 
alueellista oikeudenmukaista siirtymää 
koskevaa suunnitelmaa 7 artiklan 2 kohdan 
h alakohdassa vaadittujen tietojen 
perusteella. Tällaiset investoinnit ovat 
tukikelpoisia vain, jos ne ovat tarpeen 
alueellisen oikeudenmukaista siirtymää 
koskevan suunnitelman täytäntöönpanoa 
varten.

JTF-rahastosta voidaan tukea myös 
investointeja, joilla pyritään vähentämään 
direktiivin 2003/87/EY liitteessä I 
luetellusta toiminnasta syntyviä 
kasvihuonekaasupäästöjä, edellyttäen että 
tällaiset investoinnit on hyväksytty osana 
alueellista oikeudenmukaista siirtymää 
koskevaa suunnitelmaa 7 artiklan 2 kohdan 
i alakohdassa vaadittujen tietojen 
perusteella. Tällaiset investoinnit ovat 
tukikelpoisia vain, jos ne ovat tarpeen 
alueellisen oikeudenmukaista siirtymää 
koskevan suunnitelman täytäntöönpanoa 
varten, johtavat 
kasvihuonekaasupäästöjen merkittävään 
vähenemiseen siten, että päästöt alittavat 
merkittävästi direktiivin 2003/87/EY 
mukaiset ilmaisjaon laskemiseen 
käytettävät vertailuarvot, niillä ei lisätä 
riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja 
ne ovat tarpeen, jotta voidaan suojella 
merkittävä määrä työpaikkoja 
asianomaisella alueella. JTF-rahaston 
tuensaajat eivät voi saada tietyn hankkeen 
osalta lisärahoitusta muista direktiivin 
2003/87/EY mukaisista varoista.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) ydinvoimaloiden käytöstä poistoa 
tai rakentamista;

a) ydinvoimaloiden käytöstä poistoa 
tai rakentamista tai muita ydinenergia-
alaan liittyviä toimia;

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) fossiilisten polttoaineiden 
tuotantoon, käsittelyyn, jakeluun, 
varastointiin tai polttamiseen liittyviä 
investointeja;

d) kiinteiden fossiilisten 
polttoaineiden tuotantoon, käsittelyyn, 
jakeluun, varastointiin tai polttamiseen 
liittyviä investointeja;

Perustelu

Vahvasti hiilestä riippuvaisille talouksille maakaasu on tärkeä väliaikainen 
polttoaineratkaisu, joka mahdollistaa siirtymisen puhtaisiin ja kestäviin energialähteisiin. 
Näiden investointien kohdalla on kuitenkin osoitettava, että ne auttavat vähentämään 
kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) investointeja jäännösjätteen 
käsittelylaitoksiin;

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) muihin kuin pk-yrityksiin tehtäviä 
tuotannollisia investointeja, joihin liittyy 
työpaikkojen, pääoman ja 
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tuotantoprosessien siirtäminen 
jäsenvaltiosta toiseen.

Perustelu

JTF-rahasto ei saisi aiheuttaa taloudellisen toiminnan siirtämistä.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e b) investointeja, jotka johtaisivat 
biomassan kestämättömään käyttöön tai 
ravintokasvien mahdolliseen käyttöön 
energiantuotantoa varten;

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – e c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e c) toimintoja tai investointeja, joihin 
liittyy kohonnut riski siitä, että ne ovat 
pitkällä aikavälillä kannattamattomia ja 
riippuvaisia tuista alun laajennusvaiheen 
jälkeen;

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – e d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e d) toimia tai investointeja, jotka 
haittaisivat vähähiilisten vaihtoehtojen 
kehittämistä ja käyttöönottoa ja 
aiheuttaisivat lukkiutuman 
omaisuuseriin, jotka eivät sovi yhteen 
ilmastoneutraaliuden tavoitteen kanssa, 
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kun otetaan huomioon kyseisten 
omaisuuserien elinkaari;

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – e e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e e) toimia tai investointeja, jotka 
haittaisivat vähähiilisten vaihtoehtojen 
kehittämistä ja käyttöönottoa ja 
aiheuttaisivat lukkiutuman 
omaisuuseriin, jotka heikentävät ilmasto- 
ja ympäristötavoitteita, kun otetaan 
huomioon kyseisten omaisuuserien 
elinkaari;

Perustelu

Lainsäädännön ja politiikan johdonmukaisuus. Yhdenmukaistaminen EU:n kestävän 
rahoituksen luokitusjärjestelmän kanssa.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
6 artiklan 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. JTF-varat kohdennetaan 
alueluokkiin, joihin asianomaiset alueet 
kuuluvat, 7 artiklan mukaisesti laadittujen 
alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien perusteella, jotka 
komissio on hyväksynyt osana ohjelmaa tai 
ohjelman muutosta. Kohdennetut varat 
asetetaan saataville yhdessä tai 
useammassa erityisohjelmassa tai ohjelman 
yhdessä tai useammassa toimintalinjassa.

1. JTF-varat kohdennetaan 
alueluokkiin, joihin asianomaiset ihmiset 
ja alueet kuuluvat, 7 artiklan mukaisesti 
laadittujen alueellisten oikeudenmukaista 
siirtymää koskevien suunnitelmien 
perusteella, jotka komissio on hyväksynyt 
osana ohjelmaa tai ohjelman muutosta. 
Kohdennetut varat asetetaan saataville 
yhdessä tai useammassa erityisohjelmassa 
tai ohjelman yhdessä tai useammassa 
toimintalinjassa. Varat kohdennetaan 
alueille, joihin siirtyminen 
ilmastoneutraaliuteen vaikuttaa eniten.

Komissio hyväksyy vain ohjelman, jossa 
alueiden, joihin siirtymäprosessin 

Komissio hyväksyy vain ohjelman, jossa 
ihmisten ja alueiden, joihin 
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vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin ja 
jotka sisältyvät alueelliseen 
oikeudenmukaista siirtymää koskevaan 
suunnitelmaan, yksilöinti on perusteltu 
asianmukaisesti ja asiaan liittyvä 
alueellinen oikeudenmukaista siirtymää 
koskeva suunnitelma on johdonmukainen 
kyseisen jäsenvaltion kansallisen energia- 
ja ilmastosuunnitelman kanssa.

siirtymäprosessin vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin ja jotka sisältyvät 
alueelliseen oikeudenmukaista siirtymää 
koskevaan suunnitelmaan, yksilöinti on 
perusteltu asianmukaisesti ja asiaan liittyvä 
alueellinen oikeudenmukaista siirtymää 
koskeva suunnitelma on johdonmukainen 
kyseisen jäsenvaltion kansallisen energia- 
ja ilmastosuunnitelman kanssa ja vastaa 
Pariisin ilmastosopimuksen 
lämpötilatavoitetta.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
6 artiklan 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. JTF-toimintalinjan tai -
toimintalinjojen on sisällettävä JTF-varat, 
jotka koostuvat kokonaan tai osittain 
jäsenvaltioiden JTF-määrärahoista ja 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [21 a] artiklan mukaisesti 
siirretyistä varoista. JTF-toimintalinjaan 
siirrettyjen EAKR- ja ESR+ -varojen 
määrän on oltava yhteensä vähintään 
puolitoistakertainen mutta enintään 
kolminkertainen toimintalinjaan JTF-
rahastosta myönnetyn tuen määrään 
nähden.

2. Jos jäsenvaltio päättää siirtyä 
käyttämään JTF-varoja asetuksen (EU) 
[uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
[21 a] artiklan mukaisesti, JTF-
toimintalinjaan siirrettyjen EAKR- ja 
ESR+ -varojen määrän on oltava yhteensä 
enintään kolminkertainen JTF-
toimintalinjan tai -toimintalinjojen 
määrään nähden.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kuvaus kansallisen tason 
siirtymäprosessista ilmastoneutraaliin 
talouteen, mukaan luettuna aikataulu 
keskeisille siirtymävaiheille, jotka ovat 
kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman tuoreimman version 

a) kuvaus kansallisen ja alueellisen 
tason siirtymäprosessista 1 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettuun ilmastoneutraaliin 
talouteen, joka on kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman tuoreimman version 
mukainen, mukaan luettuna aikataulu 
fossiilisista polttoaineista riippuvaisen 
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mukaisia; toiminnan käytöstä poistamiseksi siten, 
että sen aikataulu vastaa pyrkimystä 
rajoittaa lämpötilan nousu 1,5 
celsiusasteeseen esiteollisella kaudella 
vallinneeseen tasoon verrattuna;

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) perustelu alueiden yksilöimiseksi a 
alakohdassa tarkoitetuiksi alueiksi, joihin 
siirtymäprosessin vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin ja joita olisi tuettava JTF-
rahastosta 1 kohdan mukaisesti;

b) perustelu ihmisten ja alueiden 
yksilöimiseksi a alakohdassa tarkoitetuiksi 
ihmisiksi ja alueiksi, joihin 
siirtymäprosessin vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin ja joita olisi tuettava JTF-
rahastosta 1 kohdan mukaisesti;

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) arviointi siirtymähaasteista 
alueilla, joihin vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin, mukaan luettuna 
ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisen 
yhteiskunnalliset, taloudelliset ja 
ympäristöön liittyvät vaikutukset; 
arvioinnissa olisi yksilöitävä niiden 
työpaikkojen ja työpaikkojen menetysten 
määrä, joihin vaikutus mahdollisesti 
kohdistuu, kehitystarpeet sekä tavoitteet, 
jotka olisi saavutettava vuoteen 2030 
mennessä ja jotka liittyvät 
kasvihuonekaasuvaltaisen toiminnan 
muuttamiseen tai lopettamiseen näillä 
alueilla;

c) arviointi ihmisten ja alueiden, 
joihin siirtymä vaikuttaa eniten, 
siirtymähaasteista -ja mahdollisuuksista, 
mukaan luettuna 1 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun ilmastoneutraaliin talouteen 
siirtymisen yhteiskunnalliset, taloudelliset 
ja ympäristöön liittyvät vaikutukset; 
arvioinnissa olisi yksilöitävä niiden 
työpaikkojen ja työpaikkojen menetysten 
määrä, joihin vaikutus mahdollisesti 
kohdistuu, kehitystarpeet sekä tavoitteet, 
jotka olisi saavutettava vuoteen 2030 
mennessä ja jotka liittyvät 
kasvihuonekaasuvaltaisen toiminnan 
muuttamiseen tai lopettamiseen näillä 
alueilla;

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
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7 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kuvaus JTF-tuen odotetusta 
panoksesta ilmastoneutraaliin talouteen 
siirtymisen yhteiskunnallisten, 
taloudellisten ja ympäristöön liittyvien 
vaikutusten käsittelyyn;

d) kuvaus JTF-tuen odotetusta 
panoksesta 1 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuun ilmastoneutraaliin talouteen 
siirtymisen yhteiskunnallisten, 
taloudellisten ja ympäristöön liittyvien 
vaikutusten käsittelyyn;

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) kuvaus hallinnointijärjestelystä, 
joka sisältää kumppanuussopimukset, 
suunnitellut seuranta- ja 
arviointitoimenpiteet sekä asiasta vastaavat 
elimet;

f) kuvaus hallinnointijärjestelystä, 
joka sisältää kumppanuussopimukset ja 
sen, miten paikallis- ja alueviranomaiset 
sekä paikalliset sidosryhmät osallistuivat 
kumppanuuden järjestämiseen ja 
täytäntöönpanoon, suunnitellut seuranta- 
ja arviointitoimenpiteet ja asiasta vastaavat 
elimet sekä luettelo 3 kohdassa 
tarkoitetuista asiaan liittyvistä 
kumppaneista;

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) tarvittaessa perustelut 
investoinneille sellaisiin kaasualan 
toimiin, jotka eivät ole asetuksessa (EU) 
2020/852 vahvistettujen kriteerien 
mukaisia, mukaan lukien osoitus siitä, 
että investoinnit ovat ilmastoneutraaliutta 
vuoteen 2050 mennessä koskevan 
tavoitteen mukaisia;

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
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7 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) jos tukea myönnetään muihin 
yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviin 
tuotannollisiin investointeihin, kattava 
luettelo tällaisista toimista ja yrityksistä 
sekä perustelu tällaisen tuen 
tarpeellisuudesta puuteanalyysillä, jossa 
osoitetaan, että jos investointia ei tehdä, 
odotettu työpaikkojen menetysten määrä 
ylittäisi odotetun uusien työpaikkojen 
määrän;

h) jos tukea myönnetään muihin 
yrityksiin kuin mikro- ja pk-yrityksiin 
tehtäviin tuotannollisiin investointeihin, 
kattava luettelo tällaisista toimista ja 
yrityksistä sekä perustelu tällaisen tuen 
tarpeellisuudesta a alakohdassa 
tarkoitetun siirtymäprosessin 
onnistumisen ja c alakohdassa tarkoitetun 
siirtymähaasteiden voittamisen kannalta 
sekä todiste siitä, että investoinnit eivät 
johda työpaikkojen, pääoman tai 
tuotantoprosessien siirtämiseen 
jäsenvaltiosta toiseen;

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) jos tukea myönnetään 
investointeihin, joilla pyritään 
vähentämään direktiivin 2003/87/EY 
liitteessä I luetellusta toiminnasta syntyviä 
kasvihuonekaasupäästöjä, kattava luettelo 
tuettavasta toiminnasta ja perustelut, jotka 
osoittavat, että toiminta edistää siirtymistä 
ilmastoneutraaliin talouteen ja johtaa 
kasvihuonekaasupäästöjen merkittävään 
vähenemiseen siten, että ne alittavat 
merkittävästi direktiivin 2003/87/EY 
mukaiset ilmaisjaon laskemiseen 
käytettävät vertailuarvot, ja että toiminta 
on tarpeen, jotta voidaan suojella 
merkittävä määrä työpaikkoja;

i) jos tukea myönnetään 
investointeihin, joilla pyritään 
vähentämään direktiivin 2003/87/EY 
liitteessä I luetellusta toiminnasta syntyviä 
kasvihuonekaasupäästöjä, kattava luettelo 
tuettavasta toiminnasta ja perustelut, jotka 
osoittavat, että toiminta edistää siirtymistä 
ilmastoneutraaliin talouteen ja johtaa 
kasvihuonekaasupäästöjen merkittävään 
vähenemiseen siten, että ne alittavat 
merkittävästi direktiivin 2003/87/EY 
mukaiset ilmaisjaon laskemiseen 
käytettävät vertailuarvot, ja että toiminta 
on tarpeen, jotta voidaan suojella 
merkittävä määrä työpaikkoja, ja todiste 
siitä, että ne eivät saa muuta direktiivin 
2003/87/EY mukaista rahoitusta;

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
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7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Alueellisten oikeudenmukaista 
siirtymää koskevien suunnitelmien 
valmisteluun ja täytäntöönpanoon on 
otettava mukaan asiaan liittyvät kumppanit 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [6] artiklan mukaisesti.

3. Alueellisten oikeudenmukaista 
siirtymää koskevien suunnitelmien 
valmisteluun ja täytäntöönpanoon on 
otettava mukaan kaikki asiaan liittyvät 
kumppanit asetuksen (EU) [uusi yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] [6] artiklan 
mukaisesti.

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) a alakohdan soveltamisesta johtuvia 
määrärahoja mukautetaan sen 
varmistamiseksi, että kunkin jäsenvaltion 
saama määrä on enintään 2 miljardia euroa. 
Määrät, jotka ylittävät 2 miljardia euroa 
jäsenvaltiota kohti, jaetaan uudelleen 
suhteutettuna muiden jäsenvaltioiden 
saamiin määriin. Jäsenvaltioiden osuudet 
lasketaan uudelleen vastaavasti;

b) a alakohdan soveltamisesta johtuvia 
määrärahoja mukautetaan sen 
varmistamiseksi, että kunkin jäsenvaltion 
saama määrä on enintään 8 miljardia euroa 
(vuoden 2018 hintoina). Määrät, jotka 
ylittävät 8 miljardia euroa jäsenvaltiota 
kohti, jaetaan uudelleen muiden 
jäsenvaltioiden saamiin määriin. 
Jäsenvaltioiden osuudet lasketaan 
uudelleen vastaavasti; 

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) c alakohdan soveltamisesta johtuvia 
määrärahoja mukautetaan sen 
varmistamiseksi, että JTF-rahastosta 
myönnettyjen lopullisten määrärahojen 
tuki-intensiteetti asukasta kohti (mitattuna 
jäsenvaltion koko väestön perusteella) on 
vähintään 6 euroa koko kaudella.

d) c alakohdan soveltamisesta johtuvia 
määrärahoja mukautetaan sen 
varmistamiseksi, että JTF-rahastosta 
myönnettyjen lopullisten määrärahojen 
tuki-intensiteetti asukasta kohti (mitattuna 
jäsenvaltion koko väestön perusteella) on 
vähintään 32 euroa (vuoden 2018 
hintoina) koko kaudella. 
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Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – 1.1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1.1. Luonnos odotetusta prosessista 
siirryttäessä ilmastoneutraaliin talouteen 
kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmien ja muiden olemassa 
olevien siirtymäsuunnitelmien tavoitteiden 
mukaisesti sekä aikataulusta, jonka mukaan 
toiminnot, kuten kivi- ja ruskohiilen 
louhinta tai hiiltä käyttävä 
energiantuotanto, lopetetaan tai niitä 
vähennetään asteittain 

1.1. Luonnos odotetusta prosessista 
siirryttäessä 1 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuun ilmastoneutraaliin talouteen 
kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmien ja muiden olemassa 
olevien siirtymäsuunnitelmien tavoitteiden 
mukaisesti sekä aikataulusta, jonka mukaan 
toiminnot, kuten kivi- ja ruskohiilen 
louhinta tai hiiltä käyttävä 
energiantuotanto, lopetetaan 

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – 1.2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1.2. Yksilöidään alueet, joihin 
vaikutusten odotetaan kohdistuvan 
kielteisimmin, ja perustellaan tämä 
arvioilla taloudellisista ja 
työllisyysvaikutuksista 1.1 kohdassa 
esitetyn luonnoksen perusteella

1.2. Yksilöidään ihmiset ja alueet, 
joihin vaikutusten odotetaan kohdistuvan 
kielteisimmin, ja perustellaan tämä 
arvioilla taloudellisista ja 
työllisyysvaikutuksista 1.1 kohdassa 
esitetyn luonnoksen perusteella

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirtymään liittyvien haasteiden 
arviointi kunkin yksilöidyn alueen osalta

2. Siirtymään liittyvien haasteiden ja 
mahdollisuuksien arviointi kunkin 
yksilöidyn alueen osalta

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 2.4 alakohta – Viite: 7 artiklan 2 kohdan h alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Täytetään vain, jos tukea myönnetään 
muihin yrityksiin kuin pk-yrityksiin 
tehtäviin tuotannollisiin investointeihin:

Täytetään vain, jos tukea myönnetään 
muihin yrityksiin kuin mikro- ja pk-
yrityksiin tehtäviin tuotannollisiin 
investointeihin:

– kattava luettelo tällaisista toimista 
ja yrityksistä sekä kunkin osalta perustelu 
tällaisen tuen tarpeellisuudesta 
puuteanalyysillä, jossa osoitetaan, että jos 
investointia ei tehdä, odotettu työpaikkojen 
menetysten määrä ylittäisi odotetun uusien 
työpaikkojen määrän

– kattava luettelo tällaisista toimista 
ja yrityksistä sekä kunkin osalta perustelu 
tällaisen tuen tarpeellisuudesta 
puuteanalyysillä, jossa osoitetaan, että jos 
investointia ei tehdä, odotettu työpaikkojen 
menetysten määrä ylittäisi odotetun uusien 
työpaikkojen määrän

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta– 2.4 alakohta – Viite: 7 artiklan 2 kohdan i alakohta

Komission teksti Tarkistus

Täytetään vain, jos tukea myönnetään 
investointeihin, joilla pyritään 
vähentämään direktiivin 2003/87/EY 
liitteessä I luetellusta toiminnasta syntyviä 
kasvihuonekaasupäästöjä:

Täytetään vain, jos tukea myönnetään 
investointeihin, joilla pyritään 
vähentämään direktiivin 2003/87/EY 
liitteessä I luetellusta toiminnasta syntyviä 
kasvihuonekaasupäästöjä:

– kattava luettelo tuettavasta 
toiminnasta ja perustelut, jotka osoittavat, 
että toiminta johtaa 
kasvihuonekaasupäästöjen merkittävään 
vähenemiseen siten, että päästöt alittavat 
merkittävästi direktiivin 2003/87/EY 
mukaiset ilmaisjaon laskemiseen 
käytettävät vertailuarvot, ja että toiminta 
on tarpeen, jotta voidaan suojella 
merkittävä määrä työpaikkoja

– kattava luettelo tuettavasta 
toiminnasta ja perustelut, jotka osoittavat, 
että toiminta johtaa 
kasvihuonekaasupäästöjen merkittävään 
vähenemiseen siten, että päästöt alittavat 
merkittävästi direktiivin 2003/87/EY 
mukaiset ilmaisjaon laskemiseen 
käytettävät vertailuarvot, ja että toiminta 
on tarpeen, jotta voidaan suojella 
merkittävä määrä työpaikkoja

– todiste siitä, että ne eivät saa 
muuta direktiivin 2003/87/EY mukaista 
rahoitusta
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TEOLLISUUS-, TUTKIMUS- JA ENERGIAVALIOKUNNAN LAUSUNTO

aluekehitysvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän 
rahaston perustamisesta
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Valmistelija (*): Jerzy Buzek

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 57 artikla

LYHYET PERUSTELUT

Keski- ja Itä-Euroopassa alkoi 30 vuotta sitten perinpohjainen muutos, jonka aikana alueen 
maat siirtyivät kommunismista ja keskusjohtoisesta suunnitelmataloudesta demokratiaan ja 
vapaaseen markkinatalouteen, ja nyt Euroopan unioni on aloittamassa siirtymää, joka on 
samaa suuruusluokkaa ja aivan yhtä kunnianhimoinen: siitä on tarkoitus tulla 30 vuodessa 
maailman ensimmäinen ilmastoneutraali talous. Vuoden 1989 jälkeen tapahtuneen muutoksen 
tavoin myös Euroopan vihreän kehityksen ohjelma tuo mukanaan systeemisen siirtymän, joka 
muuttaa paitsi tuotanto-, kulutus- ja elintapojamme myös itse Eurooppaa ja toimii 
inspiraationa muille. 

Vuoden 1989 jälkeinen muutos oli vaikea, ja siitä saatujen kokemusten perusteella on selvää, 
että puhdas energiasiirtymä onnistuu ja on peruuttamaton vain, jos ketään ei todellakaan 
jätetä: ei yhtäkään kansalaista, aluetta tai jäsenvaltiota. Kyse on eurooppalaisesta 
solidaarisuudesta, siitä, että pidämme kiinni tavoitteistamme vuosikymmenten ajan 
riippumatta poliittisista sykleistä tai taloudellisista suhdanteista, sekä kaikkien 
eurooppalaisten kestävästä vauraudesta. Juuri tästä oikeudenmukaisen siirtymän rahastossa eli 
JTF-rahastossa pohjimmiltaan on kyse. 

Lähdemme tälle suurten muutosten tielle samoin tavoittein mutta eri lähtökohdista. Tämä 
tarkoittaa sitä, että kohtaamamme haasteet vaihtelevat laajuudeltaan ja mittaluokaltaan EU:n 
eri alueilla ja jäsenvaltioissa. JTF-rahaston on oltava ensisijainen väline, jolla varmistamme, 
että nämä erot poistetaan hitaasti mutta varmasti. Näin koko EU voi menestyä ja kaikki 
eurooppalaiset voivat todellakin hyötyä tästä siirtymästä.

Valmistelija on vakuuttunut siitä, että Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ytimessä on 
energiasiirtymä ja että suurimmat haasteet ovat odotettavissa alueilla, joilla kiinteiden 
fossiilisten polttoaineiden tuotanto on runsasta. Näillä alueilla välittömien työpaikkojen 
menetysten uhka on suurin ja kivihiilikaivosten sulkeminen vaarantaa koko toimitusketjun; 
juuri näillä alueilla investoiminen uuteen puhtaaseen teollisuuteen – usein 
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vajoamavyöhykkeillä – tulee olemaan erityisen vaikeaa; näillä alueilla myös todella vaalitaan 
raskaan työn perinnettä, mitä olisi arvostettava ja tuettava. Jos nämä alueet jätetään ilman 
apua, niiden asukkaat ja erityisesti nuoret tuntevat, etteivät he voi vaikuttaa asioihin, mutta he 
myös menettävät uskonsa Euroopan unioniin yhteisönä, joka voi tarjota heille vakaan 
tulevaisuuden.

JTF-rahasto ei lähde kartoittamattomille vesille. ITRE-valiokunta on auttanut luomaan JTF:lle 
puitteet. Vuonna 2017 perustimme yhdessä energiaunionista vastaavan varapuheenjohtajan ja 
energia- ja ilmastoasioista vastaavan komission jäsenen kanssa siirtymävaiheessa olevien 
EU:n kivihiilialueiden foorumin, jonka tehtävänä on tukea energiasiirtymää ja lieventää sen 
yhteiskunnallisia vaikutuksia ja joka rahoitetaan ITRE:n ehdottamilla ja tukemilla 
pilottihankkeilla, jotka jatkuvat vuoteen 2021. Tämän ansiosta näiden alueiden 
paikallishallinnot saivat teknistä tukea, jota ei tarvitse maksaa takaisin. Jatkotoimena 
valiokunta kannatti ITRE-valiokunnan puheenjohtajan aloitteesta ehdotusta perustaa 
seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä erityinen rahasto siirtymävaiheessa olevia 
kivihiilialueita varten. 

Nämä toimet ovat johtaneet JTF-rahaston perustamiseen. Nyt kun EU on ottamassa käyttöön 
kaikki keskeiset osa-alueet, joiden pitäisi mahdollistaa ilmastoneutraaliuden saavuttaminen 
vuoteen 2050 mennessä, JTF-rahasto on entistä tärkeämpi ja kiireellisempi. Siitä on itse 
asiassa tullut Euroopan vihreän kehityksen ohjelman onnistumisen välttämätön osatekijä. 

Valmistelija katsoo seuraavaa:

1) Jotta EU:sta voi tulla ilmastoneutraali, tarvitaan ennennäkemättömiä investointeja. Niihin 
on järjestelmällisesti liitettävä asianmukaisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 
säilytetään taloudellinen tehokkuus sekä energiaturvallisuus ja energian kohtuuhintaisuus 
mutta huolehditaan samalla siitä, että siirtymä on oikeudenmukainen ja yhteiskunnallisesti 
hyväksyttävä. Nämä kaksi osatekijää – investoinnit ja solidaarisuustoimenpiteet – ovat 
yhdessä ratkaisevan tärkeitä, jotta EU:n siirtyessä ilmastoneutraaliuteen voidaan samalla 
parantaa unionin globaalia kilpailukykyä ja teollisuuden johtoasemaa sekä lisätä kasvua ja 
yhteiskunnan vaurautta.

2) JTF-rahasto on tällaisen siirtymän kulmakivi. Siirtymän mittaluokan vuoksi JTF-
rahastolle on osoitettava sen laajuutta vastaavat varat. Tätä varten sen määrärahoja on 
lisättävä huomattavasti ja niiden on perustuttava uusiin varoihin, jotka täydentävät eivätkä 
korvaa EU:n koheesiopolitiikkaa tai alakohtaisia politiikkoja ja niiden välineitä ja 
rahastoja. Lisäksi se on pidettävä erillisenä budjettikohtana seuraavissa monivuotisissa 
rahoituskehyksissä ainakin vuoteen 2050 saakka.

3) JTF-rahastolle asetetun tavoitteen mukaisesti 80 prosenttia sen määrärahoista olisi 
osoitettava kivihiilialueille, koska niille ilmastoneutraaliuteen siirtyminen aiheuttaa 
suurimmat systeemiset haasteet.

4) On olennaisen tärkeää toimia suorassa ja tiiviissä yhteistyössä alue- ja 
paikallisviranomaisten kanssa, jotka pystyvät parhaiten auttamaan tuen kohdentamisessa 
kohdealueilla sinne, missä se on tehokkainta. Koska JTF-rahaston kohteena ovat alueet, 
joille siirtymä aiheuttaa suurimmat haasteet muun muassa odotettavissa olevan 
itsehallinnon tulojen merkittävän vähenemisen myötä, tukikelpoisten hankkeiden 
asiaankuuluvista kustannuksista olisi voitava korvata jopa 75 prosenttia.
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5) Mitä tulee JTF-rahastosta myönnettävän tuen soveltamisalaan, tukikelpoisten toimien 
luettelossa on otettava paremmin huomioon tarve

– elvyttää entisiä kaivos- ja voimala-alueita

– torjua ilman pilaantumista ja energiaköyhyyttä sekä varmistaa nopea päästöjen 
vähentäminen hiilestä irtautumalla, missä maakaasuun ja kaukolämmitykseen tehtävät 
investoinnit ovat keskeisessä asemassa

– investoida uusiutuviin energialähteisiin

– tehdä tuotannollisia investointeja yrityksiin, myös alueellisiin ja paikallisiin julkisessa 
omistuksessa oleviin yrityksiin, pk-yrityksiin ja startup-yrityksiin

– tehdä investointeja puhtaaseen kaupunkiliikenteeseen ja vaihtoehtoisiin polttoaineisiin

– tehdä investointeja senioritalouteen ja sosiaaliseen innovointiin.
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TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa 
ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Unionin koheesiopolitiikkaa 
koskevalla sääntelykehyksellä vuosiksi 
2021–2027 seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen puitteissa edistetään 
unionin sitoumuksia panna täytäntöön 
Pariisin ilmastosopimus ja Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteet keskittämällä unionin rahoitus 
vihreisiin tavoitteisiin. Tällä asetuksella 
pannaan täytäntöön yksi prioriteeteista, 
joka esitetään Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmaa koskevassa tiedonannossa, 
jäljempänä ’Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelma’11, ja se muodostaa osan Kestävä 
Eurooppa -investointiohjelmaa12, josta 
myönnetään oikeudenmukaisen siirtymän 
mekanismin nojalla koheesiopolitiikan 
puitteissa rahoitusta, jolla on tarkoitus 
käsitellä niitä taloudellisia ja 
yhteiskunnallisia kustannuksia, joita 
aiheutuu ilmastoneutraaliin ja 
kiertotalouteen siirtymisestä, kun 
mahdolliset kasvihuonekaasupäästöt 
kompensoidaan vastaavalla hiilen 
sitomisella.

(1) Unionin koheesiopolitiikkaa 
koskevalla sääntelykehyksellä 
vuosiksi 2021–2027 seuraavan 
monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa 
edistetään unionin sitoumuksia panna 
täytäntöön Pariisin ilmastosopimus, 
erityisesti sen tavoite maapallon 
lämpötilan nousun rajoittamiseksi 
1,5 celsiusasteeseen verrattuna 
esiteollisena aikana vallinneeseen tasoon, 
ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteet keskittämällä unionin 
rahoitus vihreisiin tavoitteisiin. Tällä 
asetuksella pannaan täytäntöön yksi 
prioriteeteista, joka esitetään Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmaa koskevassa 
tiedonannossa11, jäljempänä ’Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma’, ja se 
muodostaa osan Kestävä Eurooppa -
investointiohjelmaa12, josta myönnetään 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin 
nojalla koheesiopolitiikan puitteissa 
rahoitusta, jolla on tarkoitus käsitellä niitä 
taloudellisia ja yhteiskunnallisia haasteita, 
joita aiheutuu energiasiirtymästä 
ilmastoneutraaliin ja kiertotalouteen, kun 
mahdolliset kasvihuonekaasupäästöt 
kompensoidaan vastaavalla hiilen 
sitomisella.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
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12 COM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Siirtyminen ilmastoneutraaliin ja 
kiertotalouteen on yksi unionin 
tärkeimmistä poliittisista tavoitteista. 
Eurooppa-neuvosto vahvisti 12 päivänä 
joulukuuta 2019 tavoitteen 
ilmastoneutraalista unionista vuoteen 2050 
mennessä Pariisin ilmastosopimuksen 
tavoitteiden mukaisesti. 
Ilmastonmuutoksen ja ympäristön 
pilaantumisen torjuminen hyödyttää 
kaikkia pitkällä aikavälillä ja tarjoaa 
mahdollisuuksia ja haasteita kaikille 
keskipitkällä aikavälillä, mutta kaikki 
alueet ja jäsenvaltiot eivät aloita siirtymää 
samasta vaiheesta eikä niillä ole samoja 
toimintavalmiuksia. Jotkin ovat 
edistyneempiä kuin toiset, ja siirtymällä on 
laajoja yhteiskunnallisia ja taloudellisia 
vaikutuksia niillä alueilla, joilla 
nojaudutaan voimakkaasti fossiilisiin 
polttoaineisiin – etenkin kivi- ja 
ruskohiileen, turpeeseen ja öljyliuskeeseen 
– tai kasvihuonekaasuvaltaiseen 
teollisuuteen. Tällaisissa tilanteissa riskinä 
on eritahtinen siirtymä unionissa 
ilmastotoimien alalla mutta myös kasvavat 
erot alueiden välillä, mikä on haitallista 
yhteiskunnallisen, taloudellisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitteiden 
kannalta.

(2) Siirtyminen kilpailukykyiseen ja 
muutosjoustavaan ilmastoneutraaliin ja 
kiertotalouteen on yksi unionin 
tärkeimmistä poliittisista tavoitteista. 
Eurooppa-neuvosto vahvisti 12 päivänä 
joulukuuta 2019 tavoitteen 
ilmastoneutraalista unionista vuoteen 2050 
mennessä Pariisin ilmastosopimuksen 
tavoitteiden mukaisesti. 
Tammikuussa 2020 Euroopan 
parlamentti kehotti toteuttamaan 
kiireellisiä toimia ilmastonmuutoksen 
torjumiseksi ja ympäristöhaasteisiin 
vastaamiseksi ja antoi tukensa 
sitoumukselle tehdä unionista terveempi, 
kestävä, oikeudenmukainen ja vauras 
yhteiskunta, jossa kasvihuonekaasujen 
nettopäästöistä on päästy eroon. Lisäksi 
se korosti 17. huhtikuuta 2020, että 
ilmastoneutraaliuden tavoitteen olisi 
oltava perustana politiikkatoimille, joilla 
torjutaan covid-19-pandemiaa ja sen 
seurauksia, ja että vihreän kehityksen 
ohjelman olisi oltava unionin talouden 
elvytyksen ja jälleenrakennuksen 
keskiössä. Tämä edellyttää huomattavia 
investointeja ja sen vuoksi huomattavia 
lisämäärärahoja unionin talousarviosta. 
Ilmastonmuutoksen, ympäristön 
pilaantumisen ja energiaköyhyyden 
torjuminen hyödyttää kaikkia pitkällä 
aikavälillä ja tarjoaa mahdollisuuksia ja 
haasteita keskipitkällä ja pitkällä 
aikavälillä, mutta kaikki alueet ja 
jäsenvaltiot eivät aloita siirtymää samasta 
vaiheesta eikä niillä ole samoja 
toimintavalmiuksia. Jotkin ovat 
edistyneempiä kuin toiset, ja 
energiasiirtymällä on laajoja 
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yhteiskunnallisia ja taloudellisia 
vaikutuksia niillä alueilla, joilla 
nojaudutaan voimakkaasti kiinteisiin 
fossiilisiin polttoaineisiin – etenkin kivi- ja 
ruskohiileen, turpeeseen ja öljyliuskeeseen 
– tai kasvihuonekaasuvaltaiseen 
teollisuuteen. Tällaisissa tilanteissa riskinä 
on eritahtinen siirtymä unionissa 
ilmastotoimien alalla mutta myös kasvavat 
erot alueiden välillä, mikä on haitallista 
yhteiskunnallisen, taloudellisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitteiden 
kannalta. Tällainen epätasapaino olisi 
otettava huomioon varmistamalla 
rahaston varojen oikeudenmukainen 
jakaminen niille jäsenvaltioille ja alueille, 
joihin siirtymä vaikuttaa eniten ja jotka 
tarvitsevat riittävää rahoitustukea 
voidakseen taata todellisen 
oikeudenmukaisen siirtymän ja välttää 
siten kielteisten sosioekonomisten 
vaikutusten kohdistumisen ihmisiin, 
teollisuuteen ja työntekijöihin. Rahaston 
varoja jaettaessa olisi otettava huomioon 
alueet, jotka ovat jo toteuttaneet siirtymän 
edellyttämiä toimia mutta joilla on 
edelleen edessään merkittäviä haasteita.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Jotta siirtymä onnistuisi, sen on 
oltava oikeudenmukainen ja 
yhteiskunnallisesti hyväksyttävä kaikkien 
kannalta. Sen vuoksi sekä unionin että 
jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
siirtymän taloudelliset ja yhteiskunnalliset 
vaikutukset alusta lähtien ja otettava 
käyttöön kaikki mahdolliset välineet 
haitallisten vaikutusten lieventämiseksi. 
Unionin talousarviolla on tässä merkittävä 
tehtävä.

(3) Jotta siirtymä onnistuisi, sen on 
oltava oikeudenmukainen, osallistava, 
yhteiskunnallisesti vastuullinen ja 
kaikkien hyväksyttävissä, jotta voidaan 
estää ilmastopolitiikan yhteiskunnallinen 
vastustus yhteisöissä, joihin siirtymä 
vaikuttaa kaikkein kielteisimmin. Sen 
vuoksi sekä unionin että jäsenvaltioiden on 
otettava huomioon siirtymän taloudelliset 
ja yhteiskunnalliset vaikutukset alusta 
lähtien ja otettava käyttöön kaikki 
mahdolliset välineet haitallisten 
vaikutusten lieventämiseksi muun muassa 
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siten, että luodaan asianmukaiset 
edellytykset energiaköyhyyden 
poistamiselle. Tämä siirtymä edellyttää 
merkittäviä taloudellisia resursseja, 
minkä vuoksi unionin talousarviolla on 
merkittävä tehtävä sen varmistamisessa, 
että ketään ei jätetä jälkeen.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelman tavoite, jonka mukaan 
Euroopan unionista tulee ensimmäinen 
ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 
mennessä, edellyttää 
energiajärjestelmämme perusteellista 
muutosta. Energiaunioni on tärkein 
politiikan väline tämän muutoksen 
toteuttamiseksi. Sen tavoitteena on tuoda 
varmaa, kestävää, kilpailukykyistä ja 
kohtuuhintaista energiaa kaikille EU:n 
kuluttajille, kotitalouksille ja yrityksille. 
Tämän tavoitteen saavuttaminen 
edellyttää unionin energiajärjestelmän 
perusteellista muuttamista ja toimia, 
joiden ansiosta ketään ei jätetä jälkeen 
tässä siirtymässä. Oikeudenmukaisen 
siirtymän mekanismin kolmessa pilarissa 
olisi käsiteltävä energiaunionistrategian 
viittä ulottuvuutta: ”energiaturvallisuus, 
solidaarisuus ja luottamus”, jonka 
tavoitteena on monipuolistaa Euroopan 
energialähteitä ja käyttää unionissa 
tuotettua energiaa paremmin ja 
tehokkaammin; ”täysin yhdentyneet 
energian sisämarkkinat”, jolla edistetään 
yhdysjohtoja, jotka mahdollistavat 
energian vapaan virtauksen unionissa 
niin, että energiantoimittajat voivat 
kilpailla vapaasti ja tarjota parhaat 
energian hinnat; ”energiatehokkuus 
etusijalle -periaate”, koska 
energiankulutuksen väheneminen 
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vähentää ympäristön pilaantumista ja 
suojaa kotimaisia energialähteitä, mikä 
vähentää energian tuonnin tarvetta 
unionissa; neljäntenä ulottuvuutena 
”vähähiiliseen talouteen siirtyminen”, 
jolla edistetään yksityisiä investointeja 
uuteen infrastruktuuriin ja teknologiaan; 
ja ”tutkimus, innovointi ja kilpailukyky”, 
jonka tavoitteena on tukea vähähiilisten 
teknologioiden läpimurtoja 
koordinoimalla tutkimusta ja auttamalla 
rahoittamaan hankkeita yhteistyössä 
yksityisen sektorin kanssa.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Kuten Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmassa ja Kestävä Eurooppa -
investointiohjelmassa esitetään, 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismilla 
olisi täydennettävä muita toimia, joita 
toteutetaan seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen nojalla vuosina 2021–
2027. Sen avulla olisi käsiteltävä 
yhteiskunnallisia ja taloudellisia 
vaikutuksia, joita aiheutuu unionin 
siirtymisestä ilmastoneutraaliuteen, 
yhdistämällä alueellisella tasolla unionin 
talousarvion menot ilmastotavoitteisiin ja 
sosiaalisiin tavoitteisiin.

(4) Kuten Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmassa ja Kestävä Eurooppa -
investointiohjelmassa esitetään, 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismilla 
olisi autettava toteuttamaan 
energiasiirtymä ja mukauttamaan sitä ja 
täydennettävä muita toimia, joita 
toteutetaan seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen nojalla vuosina 2021–
2027. Sen avulla olisi käsiteltävä 
yhteiskunnallisia ja taloudellisia 
vaikutuksia, joita aiheutuu unionin 
siirtymisestä ilmastoneutraaliuteen 
vuoteen 2050 mennessä, yhdistämällä 
alueellisella tasolla unionin talousarvion 
menot ilmastotavoitteisiin sekä 
taloudellisiin ja sosiaalisiin tavoitteisiin.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale
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Komission teksti Tarkistus

5) Asetuksella perustetaan 
oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, 
jäljempänä ’JTF-rahasto’, joka on yksi 
koheesiopolitiikan puitteissa toteutetun 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin 
pilareista. JTF-rahaston tavoitteena on 
lieventää ilmastosiirtymän haitallisia 
vaikutuksia tukemalla alueita ja 
työntekijöitä, joihin siirtymä vaikuttaa 
eniten. JTF-rahaston erityistavoitteen 
mukaisesti JTF-rahastosta tuetuilla toimilla 
olisi helpotettava suoraan siirtymän 
vaikutusta rahoittamalla paikallisen 
talouden monipuolistamista ja 
nykyaikaistamista ja lieventämällä 
kielteisiä vaikutuksia työllisyyteen. Tämä 
tuodaan esiin JTF-rahaston 
erityistavoitteessa, joka on vahvistettu 
samalla tasolla ja lueteltu yhdessä 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 4 artiklassa esitettyjen 
poliittisten tavoitteiden kanssa.

5) Asetuksella perustetaan 
oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, 
jäljempänä ’JTF-rahasto’, joka on yksi 
koheesiopolitiikan puitteissa toteutetun 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin 
pilareista ja liittyy energiaunionia 
koskeviin politiikkatoimiin. JTF-rahaston 
tavoitteena on varmistaa eurooppalainen 
yhteisvastuu tukemalla toimia, joilla 
pyritään saavuttamaan 
oikeudenmukainen, tehokas ja vaikuttava 
energiasiirtymä ilmastoneutraaliin 
talouteen ja lieventämään tämän 
siirtymän haitallisia vaikutuksia 
tukemalla alueita, yhteisöjä ja 
työntekijöitä, joihin siirtymä vaikuttaa 
eniten, samalla kun parannetaan unionin 
globaalia kilpailukykyä ja teollisuuden 
johtoasemaa sekä lisätään kasvua ja 
vaurautta. JTF-rahaston erityistavoitteen 
mukaisesti JTF-rahastosta tuetuilla toimilla 
olisi helpotettava suoraan 
oikeudenmukaista energiasiirtymää ja 
lievennettävä siirtymän vaikutusta 
rahoittamalla investointeja 
kohtuuhintaiseen puhtaaseen energiaan 
ja ympäristön ja yhteiskunnan kannalta 
kestäviin toimintoihin, jotka voivat johtaa 
paikallisen talouden monipuolistamiseen 
ja nykyaikaistamiseen, ja lievennettävä 
kielteisiä vaikutuksia työllisyyteen 
parantamalla uusia 
työllistymismahdollisuuksia näillä 
alueilla. Tämä tuodaan esiin JTF-rahaston 
erityistavoitteessa, joka on vahvistettu 
samalla tasolla ja lueteltu yhdessä 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 4 artiklassa esitettyjen 
poliittisten tavoitteiden kanssa.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(5 a) Ottaen huomioon ”Puhdasta 
energiaa kaikille eurooppalaisille” 
-säädöspaketin täytäntöönpanon 
merkityksen – koska se on keskeisessä 
asemassa Euroopan unionin siirtyessä 
ilmastoneutraaliin talouteen ja saattaessa 
energiaunionin valmiiksi – JTF-
rahastolla olisi oltava tärkeä rooli, kun 
entisiä kaivospaikkoja muunnetaan 
uusiutuvan energian tuotantoon. Näin 
voidaan vähentää käytöstä poistamisen 
kustannuksia, edistää 
energiaturvallisuutta ja luoda 
taloudellista arvoa ja työpaikkoja 
yhteisöissä kaivostoiminnan 
lakkauttamisen jälkeen. Tällaisten 
hankkeiden kehittämisessä voidaan 
hyödyntää nykyistä infrastruktuuria ja 
laajamittaista maan saatavuutta. 
Ratkaisuja on kehitettävä 
tapauskohtaisesti, jotta varmistetaan 
niiden soveltuvuus paikallisiin oloihin. 
Yritysten, lainsäätäjien, sijoittajien, 
maankäytön suunnittelijoiden ja 
paikallisyhteisöjen välinen tiivis yhteistyö 
on olennaisen tärkeää, jotta voidaan 
määrittää kestävimmät käyttömuodot ja 
maksimoida sosioekonominen kehitys. 
JTF-rahasto ei saisi pahentaa vallitsevaa 
eriarvoisuutta jäsenvaltioiden välillä eikä 
heikentää sisämarkkinoita.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Kun otetaan huomioon 
ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys 
Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa 
koskevien unionin sitoumusten, 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden sekä Euroopan 

(6) Kun otetaan huomioon 
ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys 
Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa 
koskevien unionin sitoumusten, joiden 
mukaan lämpötilan nousu on rajoitettava 
1,5 celsiusasteeseen verrattuna 
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vihreän kehityksen ohjelmassa esitettyjen 
unionin entistä kunnianhimoisempien 
tavoitteiden mukaisesti, JTF-rahastolla 
olisi oltava keskeinen tehtävä 
ilmastotoimien valtavirtaistamisen 
edistämisessä. Varat JTF:n omista 
määrärahoista ovat täydentäviä ja tulevat 
niiden investointien lisäksi, jotka tarvitaan, 
jotta saavutetaan yleinen 25 prosentin 
tavoitetaso unionin talousarviomenoista 
ilmastotavoitteiden edistämiseksi. 
EAKR:sta ja ESR+:sta siirrettävillä 
varoilla edistetään tämän tavoitteen 
täysimääräistä saavuttamista.

esiteollisena aikana vallinneeseen tasoon, 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden sekä Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmassa esitettyjen 
unionin entistä kunnianhimoisempien 
tavoitteiden mukaisesti, JTF-rahastolla 
olisi oltava keskeinen tehtävä 
ilmastotoimien valtavirtaistamisen 
edistämisessä ja sen varmistamisessa, että 
”ketään ei jätetä jälkeen”, edistämällä 
energiasiirtymää alueilla, joihin 
vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin. 
Varat JTF-rahaston omista määrärahoista 
ovat täydentäviä ja tulevat niiden 
investointien lisäksi, jotka tarvitaan, jotta 
saavutetaan yleinen 25 prosentin 
tavoitetaso unionin talousarviomenoista 
ilmastotavoitteiden edistämiseksi. 
EAKR:sta ja ESR+:sta vapaaehtoisesti 
siirrettävillä varoilla olisi edistettävä tämän 
tavoitteen täysimääräistä saavuttamista.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) JTF-varoilla olisi täydennettävä 
koheesiopolitiikan puitteissa käytettävissä 
olevia varoja.

(7) JTF-rahaston varojen olisi oltava 
huomattavat ja vastattava rahaston 
kunnianhimoisia tavoitteita. JTF-
rahaston varojen hyväksyminen ei saisi 
missään tapauksessa johtaa asetuksen 
(EU) .../... [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] soveltamisalaan 
kuuluville rahastoille osoitettujen 
määrärahojen vähentämiseen tai 
määrärahojen siirtämiseen näistä 
rahastoista tai Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahastosta 
(maaseuturahasto). Jäsenvaltioilla olisi 
oltava mahdollisuus päättää täydentää 
JTF-määrärahojaan EAKR:stä ja ESR 
+:sta siirrettävillä varoilla asetuksen (EU) 
[uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
21 a artiklan mukaisesti.
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Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Siirtyminen ilmastoneutraaliin 
talouteen on haaste kaikille jäsenvaltioille. 
Se on erityisen vaativaa niille 
jäsenvaltioille, joissa nojaudutaan 
voimakkaasti fossiilisiin polttoaineisiin tai 
kasvihuonekaasuvaltaiseen teolliseen 
toimintaan, jotka on poistettava vaiheittain 
käytöstä tai joita on mukautettava 
ilmastoneutraaliuteen siirtymisen vuoksi, ja 
joilla ei ole varoja tähän. JTF-rahaston olisi 
näin ollen katettava kaikki jäsenvaltiot, 
mutta rahoituksen jakamisessa olisi 
otettava huomioon jäsenvaltioiden 
valmiudet rahoittaa investointeja, jotka 
tarvitaan ilmastoneutraaliuteen 
siirtymisestä selviytymiseksi.

(8) Siirtyminen ilmastoneutraaliin 
talouteen edellyttää merkittäviä 
investointeja ja on kaikille jäsenvaltioille 
sekä haaste että mahdollisuus. Se on 
erityisen vaativaa niille jäsenvaltioille, 
joissa nojaudutaan tai on viime aikoihin 
asti nojauduttu voimakkaasti kiinteisiin 
fossiilisiin polttoaineisiin tai 
kasvihuonekaasuvaltaiseen teolliseen 
toimintaan, jotka on poistettava vaiheittain 
käytöstä tai joita on mukautettava 
ilmastoneutraaliuteen siirtymisen vuoksi, ja 
joilla ei ole varoja tähän. JTF-rahaston 
rahoituksen jakamisessa olisi otettava 
huomioon jäsenvaltioiden lähtökohdat 
energiasiirtymäprosessissa ja niiden 
valmiudet rahoittaa investointeja, jotka 
tarvitaan EU:n ilmastoneutraaliuteen 
siirtymisestä selviytymiseksi vuoteen 2050 
mennessä alueilla, joihin vaikutukset 
kohdistuvat.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Ilmastoneutraaliuteen siirtymiseen 
liittyy myös uusia taloudellisia 
mahdollisuuksia. Erityisesti sen ansiosta, 
että entisiä kaivospaikkoja muunnetaan 
uusiutuvan energian tuotantoon ja 
uusiutuvan energian infrastruktuuria 
rakennetaan tällaisiin paikkoihin tai 
niiden lähialueille, voidaan luoda vihreitä 
työpaikkoja yhteisöissä kaivostoiminnan 
lakkauttamisen jälkeen. Siirtymällä 
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hiileen perustuvista paikallistalouksista ja 
energiajärjestelmistä uusiutuvaan 
energiaan paikallisyhteisöistä voi tulla 
energiasiirtymään aktiivisesti osallistuvia 
vastuunkantajia ja ne voivat siirtyä 
malliin, joka perustuu yhden 
teollisuudenalan sijaan useampiin. 
Hiilialueiden muuntaminen uusiutuvan 
energian keskuksiksi hyötyy käytettävissä 
olevasta infrastruktuurista, 
laajamittaisesta maan saatavuudesta ja 
koulutetusta työvoimasta. Lisäksi 
muuntamisella voidaan edistää 
energiaturvallisuutta ja sopeutumiskykyä 
hajautetun energiajärjestelmän mallin 
perusteella.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Oikeudenmukaisen siirtymän 
rahaston yhteydessä olisi toteutettava 
asetuksen [Euroopan unionin 
elpymisväline] mukaisesti ja siinä 
osoitettujen määrärahojen rajoissa 
elpymis- ja palautumistoimenpiteitä, joilla 
voidaan lievittää covid-19-kriisin 
ennennäkemättömiä vaikutuksia. 
Mahdolliset lisäresurssit olisi käytettävä 
siten, että varmistetaan asetuksessa 
[Euroopan unionin elpymisväline] 
säädettyjen määräaikojen noudattaminen.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Tässä asetuksessa yksilöidään 
investointityypit, joiden menoja voidaan 

(10) Tässä asetuksessa yksilöidään 
investointityypit, joiden menoja voidaan 
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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 
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.

tukea JTF-rahastosta. Kaikessa tuetussa 
toiminnassa olisi noudatettava 
täysimääräisesti unionin ilmasto- ja 
ympäristötavoitteita ja -lainsäädäntöä, 
mukaan lukien vuoteen 2030 ulottuvat 
energia- ja ilmastotavoitteet, jotka 
koskevat kasvihuonekaasujen 
vähentämistä, energiatehokkuuden 
parantamista ja uusiutuvan energian 
kulutusta, sekä tarvittaessa [kestävää 
sijoittamista helpottavasta kehyksestä 
annetussa asetuksessa] vahvistettuja 
kriteerejä sen määrittämiseksi, onko 
taloudellinen toiminta ympäristön 
kannalta kestävää. Investointien luetteloon 
olisi sisällytettävä ne, joilla tuetaan 
paikallista taloutta ja jotka ovat 
teknologian kannalta toteuttamiskelpoisia 
ja kestäviä pitkällä aikavälillä, ottaen 
huomioon kaikki vihreän kehityksen 
ohjelman tavoitteet. Rahoitetuilla 
hankkeilla olisi edistettävä vaiheittaista 
siirtymistä innovatiiviseen, 
kilpailukykyiseen ja muutosjoustavaan 
ilmastoneutraaliin ja kiertoon perustuvaan 
talouteen. Aloilla, joilla 
kasvihuonekaasupäästöt ovat suuret, 
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 yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten kanssa ja 
kohtuullisen ajan kuluessa. Näiden alojen 
muuttamiseksi tuella olisi edistettävä 
energiatehokkuutta ja vähähiilistä 
toimintaa ottamalla käyttöön uutta 
teknologiaa, uusiutuvia energialähteitä 
sekä infrastruktuurin ja teknologian 
käyttöönottoon tehtäviä investointeja, 
joilla edistetään kohtuuhintaista ja 
puhdasta energiaa, sekä uusia prosesseja 
tai tuotteita. Lisäksi olisi taattava 
toimitusvarmuus teknisten innovaatioiden 
välityksellä, mukaan lukien vedyn ja 
erityisesti vihreän vedyn käyttöönotto, 
sillä siitä saattaa tulla yksi 2000-luvun 
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tärkeimmistä energiankantajista. Näiden 
toimien olisi johdettava päästöjen 
elinkaaren aikaiseen merkittävään 
pienenemiseen alueen 
energiajärjestelmässä ja oltava 
vuotta 2030 koskevien EU:n ilmasto- ja 
energiatavoitteiden ja vuotta 2050 
koskevan EU:n ilmastoneutraaliuden 
tavoitteen13 mukaisia siten, että kuitenkin 
säilytetään korkeaa osaamistasoa vaativa 
ja kestävä työllisyys ja parannetaan sitä, 
vältetään ympäristön pilaantuminen, 
varmistetaan energiajärjestelmän 
luotettavuus ja parannetaan sellaisen 
energiajärjestelmän häiriönsietokykyä, 
joka perustuu energiatehokkuus etusijalle 
-periaatteen soveltamiseen ja 
pääasiallisesti uusiutuviin 
energialähteisiin, myös joustavien 
tasapainottavien tekniikkojen ja 
varastointiratkaisujen välityksellä. 
Erityishuomiota olisi kiinnitettävä myös 
toimiin, joilla vahvistetaan innovointia ja 
tutkimusta edistyneen ja kestävän 
teknologian alalla tukemalla synergioita 
Horisontti Eurooppa -ohjelman kanssa, 
samoin kuin digitalisaation, liitettävyyden 
ja älykkään liikkuvuuden alalla, 
edellyttäen että tällaisilla toimenpiteillä 
edistetään siirtymistä kilpailukykyiseen, 
ilmastoneutraaliin ja kiertoon perustuvaan 
talouteen ja lievennetään siitä aiheutuvia 
kielteisiä sivuvaikutuksia.

__________________ __________________
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).

Tarkistus 14
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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 uudelleenkoulutus ja uusien 
taitojen hankkiminen. Tavoitteena on 
auttaa heitä sopeutumaan uusiin 
työllisyysmahdollisuuksiin tarjoamalla 
heille tarvittava pätevyys ja tarjota 
työnhakuneuvontaa työnhakijoille. 
Asianmukaista huomiota olisi 
kiinnitettävä taitoihin ja tutkintoihin, 
jotka ovat yhdenmukaisia 
ilmastoneutraaliuteen siirtymisen kanssa. 
Ensisijaisesti huomiota olisi kiinnitettävä 
alueellisten työmarkkinoiden tarpeiden 
mukaisesti annettavaa 
uudelleenkoulutukseen, erityisesti 
työpaikalla annettavaan 
uudelleenkoulutukseen tai osa-aikaisen 
työn ja osa-aikaisen 
uudelleenkoulutuksen yhdistelmään. 
Siirtyminen puhtaaseen 
energiajärjestelmään, joka perustuu 
uusiutuvien energialähteiden käyttöön ja 
energiatehokkuuteen, tarjoaa merkittäviä 
mahdollisuuksia luoda työpaikkoja 
alueilla, jotka ovat riippuvaisia 
fossiilisista polttoaineista. Työntekijöille 
ja työnhakijoille suunnatuissa toimissa 
olisi otettava asianmukaisesti huomioon 
sukupuoliulottuvuus.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jotta parannettaisiin siirtymän 
vaikutuksista kärsivien alueiden talouden 
monipuolistamista, JTF-rahastosta olisi 

(12) Jotta parannettaisiin 
energiasiirtymän vaikutuksista kärsivien 
alueiden talouden monipuolistamista ja 
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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 
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.

uudistamista, 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 kestävää ja 
laadukasta työllisyyttä. Muihin yrityksiin 
kuin pk-yrityksiin tehtäviä tuotannollisia 
investointeja olisi tuettava, jos ne edistävät 
siirtymistä puhtaisiin energialähteisiin tai 
niiden käyttämistä, edistävät 
ilmastoneutraaliutta tai helpottavat 
siirtymästä johtuvien työpaikkojen 
menetysten lieventämistä luomalla tai 
suojaamalla merkittävän määrän 
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 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 
oikeudenmukaista siirtymää koskevassa 
suunnitelmassa. Investointeja EU:n 
päästökauppajärjestelmän kattamiin 
tuotantolaitoksiin ei pitäisi kohdentaa 
siten, että edistetään entisestään 
päästöoikeuksien kaupasta jo saatujen 
voittojen lisääntymistä. 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-
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sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan a ja 
c alakohdassa tarkoitetuilla tukialueilla.

__________________ __________________
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).

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) JTF-rahaston tavoitteiden 
saavuttamiseksi komission olisi harkittava 
valtiontuesta ympäristönsuojelulle ja 
energia-alalle annettujen suuntaviivojen 
muuttamista, jotta helpotetaan yksityisiä 
investointeja ja JTF-rahaston 
menestyksellistä täytäntöönpanoa. 
Tarvitaan voimakasta valtiontukikehystä, 
jotta hiilestä irtautumiselle myönnettävä 
tuki ei johda epäasianmukaisiin 
vääristymiin sisämarkkinoilla. 
Valtiontuesta ympäristönsuojelulle ja 
energia-alalle annettujen suuntaviivojen 
tarkistamisella olisi täydennettävä 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa, 
erityisesti ottaen huomioon viimeaikaiset 
ja uudet tapahtumat sääntelyalalla, 
tekniikan kehitys ja mahdollisuudet sekä 
energia-alan markkinoiden kehitys. 
Valtiontuesta ympäristönsuojelulle ja 
energia-alalle annettujen suuntaviivojen 
suunnitellussa tarkistamisessa olisi 
sallittava kansallinen tuki kivihiilen 
käytöstä poistamiseen liittyville 
rakennemuutoksille samoin ehdoin kuin 
JTF-rahastossa. Suuntaviivoja 
tarkistettaessa olisi siksi otettava 
asianmukaisesti huomioon myös kyseisten 
alueiden rakennemuutosongelmat, jotta 
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voidaan varmistaa, että näille alueille 
annetaan riittävästi joustovaraa toteuttaa 
hankkeensa sosiaalisesti ja taloudellisesti 
kannattavalla tavalla.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 b) Tuen myöntämistä JTF-rahaston 
kautta tuotannollisiin investointeihin 
muissa yrityksissä kuin pk-yrityksissä ei 
pitäisi rajoittaa niille alueille, joille 
voidaan sovellettavien 
valtiontukisääntöjen nojalla myöntää 
valtiontukea SEUT-sopimuksen 
107 artiklan 3 kohdan a ja c alakohdan 
mukaisesti. Valtiontukisääntöjen olisi 
päinvastoin sallittava JTF-tuen 
myöntäminen kaikille alueille, jotta ne 
voivat torjua tehokkaasti työpaikkojen 
menettämisen uhkaa varhaisessa 
vaiheessa. Tämä olisi varmistettava myös 
mukauttamalla komission asetusta (EU) 
N:o 651/20141 a vastaavasti.
__________________
1 a Komission asetus (EU) N:o 651/2014, 
annettu 17 päivänä kesäkuuta 2014, 
tiettyjen tukimuotojen toteamisesta 
sisämarkkinoille soveltuviksi 
perussopimuksen 107 ja 108 artiklan 
mukaisesti (EUVL L 187, 26.6.2014, s. 1).

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 c) Alueille, joihin ilmastoneutraaliin 
talouteen siirtyminen vaikuttaa eniten, 
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olisi annettava mahdollisuus lievittää 
siirtymään liittyvää rakennemuutosta 
aktiivisesti mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa. Tämä edellyttää 
valtiontukilainsäädännön mukauttamista 
esimerkiksi laatimalla komission uudet 
suuntaviivat SEUT-sopimuksen 
107 artiklan 3 kohdan b tai c alakohdan 
pohjalta, jotta voidaan varmistaa, että tuki 
on sovellettavien sääntöjen mukaan 
sallittua tukialueiden asemasta 
riippumatta.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 d) Kaikkien investointien olisi oltava 
energiatehokkuus etusijalle -periaatteen 
ja saastuttaja maksaa -periaatteen 
mukaisia. Sen varmistamiseksi, että JTF-
rahastoa ei käytetä yrityksen 
ympäristövastuun piiriin kuuluvien 
ympäristövahinkojen korjaamisesta 
aiheutuvien kustannusten maksamiseen 
ja ettei vääristetä pilaantumisen ja 
muiden ympäristövaikutusten 
vähentämiseen tarkoitettuja kannustimia, 
laitosalueen kunnostamiseen ja 
puhdistamiseen, ekosysteemien 
ennallistamiseen ja käyttötarkoituksen 
muuttamiseen liittyvää investointitukea 
olisi siksi käytettävä vasta sitten, kun 
yhdenkään yrityksen ei voida katsoa 
olevan oikeudellisesti vastuussa tällaisten 
toimien rahoittamisesta SEUT-
sopimuksen 191 artiklassa vahvistetun 
saastuttaja maksaa -periaatteen 
mukaisesti.

Tarkistus 20
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jotta voitaisiin tarjota joustavuutta 
JTF-varojen kohdentamiseen Investoinnit 
työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen 
puitteissa, pitäisi olla mahdollista laatia 
itsenäinen JTF-ohjelma tai kohdentaa JTF-
varat yhteen tai useampaan toimintalinjaan 
ohjelmassa, jota tuetaan Euroopan 
aluekehitysrahastosta (EAKR), Euroopan 
sosiaalirahasto plussasta (ESR+) tai 
koheesiorahastosta. Asetuksen (EU) [uusi 
yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 21 a 
artiklan mukaisesti JTF-varoja olisi 
vahvistettava täydentävällä rahoituksella 
EAKR:sta ja ESR+:sta. EAKR:sta ja 
ESR+:sta siirrettävien määrien olisi oltava 
johdonmukaisia alueellisissa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevissa 
suunnitelmissa vahvistettujen toimien 
tyypin kanssa.

(13) Jotta voitaisiin tarjota joustavuutta 
JTF-varojen kohdentamiseen Investoinnit 
työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen 
puitteissa, pitäisi olla mahdollista laatia 
itsenäinen JTF-ohjelma tai kohdentaa JTF-
varat yhteen tai useampaan toimintalinjaan 
ohjelmassa, jota tuetaan Euroopan 
aluekehitysrahastosta (EAKR), Euroopan 
sosiaalirahasto plussasta (ESR+) tai 
koheesiorahastosta lisävaroilla. 
Jäsenvaltioiden olisi voitava päättää 
vahvistaa JTF-varoja täydentävällä 
rahoituksella EAKR:sta ja ESR+:sta, joille 
olisi myönnettävä lisävaroja tätä 
tarkoitusta varten. EAKR:sta ja ESR+:sta 
siirrettävien määrien olisi oltava 
johdonmukaisia alueellisissa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevissa 
suunnitelmissa vahvistettujen toimien 
tyypin kanssa.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) JTF-tuen edellytyksenä olisi oltava 
siirtymäprosessin tosiasiallinen 
toteuttaminen tietyllä alueella, jotta 
saavutetaan ilmastoneutraali talous. 
Jäsenvaltioiden olisi laadittava yhteistyössä 
asiaan liittyvien sidosryhmien kanssa ja 
komission tuella alueelliset 
oikeudenmukaista siirtymää koskevat 
suunnitelmat, joissa esitetään 
siirtymäprosessi yksityiskohtaisesti ja jotka 
ovat johdonmukaisia kansallisten energia- 
ja ilmastosuunnitelmien kanssa. Komissio 
perustaa siirtymävaiheessa olevien 
kivihiilialueiden foorumiin pohjautuvan 
oikeudenmukaista siirtymää käsittelevän 

(14) JTF-tuen edellytyksenä olisi oltava 
oikeudenmukaisen siirtymäprosessin 
tosiasiallinen toteuttaminen tietyllä 
alueella, jotta saavutetaan ilmastoneutraali 
talous. Jäsenvaltioiden olisi komission 
tuella laadittava yhteistyössä kyseisten 
alueiden (vähintään NUTS-tasojen 2 ja 3) 
asiaan liittyvien alue- ja 
paikallisviranomaisten, teollisuuden ja 
ammattiliittojen edustajien, 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja 
kaikkien muiden asiaankuuluvien 
sidosryhmien kanssa alueelliset 
oikeudenmukaista siirtymää koskevat 
suunnitelmat, joissa esitetään 
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foorumin, joka mahdollistaa kahden- ja 
monenvälisen kokemusten vaihdon 
hankitusta tietämyksestä ja hyvistä 
käytännöistä kaikilla toiminta-aloilla, 
joihin vaikutukset kohdistuvat.

siirtymäprosessi yksityiskohtaisesti ja jotka 
ovat johdonmukaisia kansallisten energia- 
ja ilmastosuunnitelmien kanssa, ja joihin 
sisältyy tiedot siirtymän toteuttamisesta, 
seurannasta ja arvioinnista. Tätä varten 
komission olisi perustettava 
siirtymävaiheessa olevien kivihiilialueiden 
foorumista saatuihin kokemuksiin ja sen 
menestykseen pohjautuvan 
oikeudenmukaista siirtymää käsittelevän 
foorumin, joka mahdollistaa kahden- ja 
monenvälisen kokemusten vaihdon 
hankitusta tietämyksestä ja hyvistä 
käytännöistä kaikilla toiminta-aloilla, 
joihin vaikutukset kohdistuvat.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Alueellisissa oikeudenmukaista 
siirtymää koskevissa suunnitelmissa olisi 
yksilöitävä alueet, joihin vaikutukset 
kohdistuvat kielteisimmin ja joihin JTF-
tuki olisi keskitettävä, ja kuvattava 
toteutettavat toimet ilmastoneutraalin 
talouden saavuttamiseksi etenkin siltä osin 
kuin kyseessä on fossiilisten polttoaineiden 
tuotantoon liittyvien laitosten tai muun 
kasvihuonekaasuvaltaisen toiminnan 
muuntaminen tai lopettaminen. Nämä 
alueet olisi määriteltävä tarkasti, ja niiden 
olisi vastattava NUTS-tason 3 alueita tai 
oltava osa niitä. Suunnitelmissa olisi 
esitettävä yksityiskohtaisesti näiden 
alueiden haasteet ja tarpeet ja yksilöitävä 
tarvittavien toimien tyyppi siten, että 
varmistetaan sellaisten ilmastonmuutosta 
kestävien taloudellisten toimien 
johdonmukainen kehittäminen, jotka ovat 
myös ilmastoneutraaliuteen siirtymisen ja 
vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden 
mukaisia. Vain siirtymäsuunnitelmien 
mukaisesti tehdyt investoinnit voivat saada 
taloudellista tukea JTF-rahastosta. 

(15) Alueellisissa oikeudenmukaista 
siirtymää koskevissa suunnitelmissa olisi, 
sitten kun asiaankuuluvia toimijoita on 
kuultu, yksilöitävä alueet, joihin 
vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin ja 
joihin JTF-tuki olisi keskitettävä, ja 
kuvattava toteutettavat toimet unionin 
vuoteen 2030 ulottuvien energia- ja 
ilmastotavoitteiden sekä ilmastoneutraalin 
talouden saavuttamiseksi etenkin siltä osin 
kuin kyseessä on kiinteiden fossiilisten 
polttoaineiden tuotantoon liittyvien 
laitosten tai muun 
kasvihuonekaasuvaltaisen toiminnan 
muuntaminen tai lopettaminen siten, että 
samalla säilytetään nykyiset 
työllisyysmahdollisuudet ja kehitetään 
uusia, jotta voidaan välttää sosiaalinen 
syrjäytyminen alueilla, joihin siirtymä 
vaikuttaa eniten. Nämä alueet olisi 
määriteltävä tarkasti, ja niiden olisi 
vastattava NUTS-tason 3 alueita tai oltava 
osa niitä. Suunnitelmissa olisi esitettävä 
yksityiskohtaisesti näiden alueiden haasteet 
ja tarpeet, mukaan lukien 
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Alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien olisi oltava osa 
komissio hyväksymiä ohjelmia (jotka 
saavat tapauksen mukaan tukea EAKR:sta, 
ESR+:sta, koheesiorahastosta tai JTF-
rahastosta).

työttömyysasteet, väestön vähenemiseen 
liittyvät suuntaukset ja varhaisvaiheen 
uudistus- tai siirtymätoimet, ja yksilöitävä 
tarvittavien toimien tyyppi siten, että 
varmistetaan sellaisten ilmastonmuutosta 
kestävien taloudellisten toimien 
johdonmukainen kehittäminen, jotka ovat 
myös unionin vuoteen 2030 ulottuvien 
energia- ja ilmastotavoitteiden, 
ilmastoneutraaliuteen siirtymisen ja 
vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden 
mukaisia sekä mahdollisuuksien mukaan 
synergiassa muiden asiaankuuluvien 
unionin ja kansallisten 
rahoitusjärjestelyjen ja -ohjelmien 
kanssa, samoin kuin unionin muiden 
poliittisten painopisteiden mukaisia. Vain 
siirtymäsuunnitelmien mukaisesti tehdyt 
investoinnit voivat saada taloudellista 
tukea JTF-rahastosta. Alueellisten 
oikeudenmukaista siirtymää koskevien 
suunnitelmien olisi oltava osa komissio 
hyväksymiä ohjelmia (jotka saavat 
tapauksen mukaan tukea EAKR:sta, 
ESR+:sta, koheesiorahastosta tai JTF-
rahastosta).

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän asetuksen 
tavoitteita eli tukea alueita, joihin 
kohdistuu taloudellisia ja yhteiskunnallisia 
muutoksia hiilineutraaliin talouteen 
siirtymisen vuoksi. Keskeisiä syitä tähän 
ovat yhtäältä eri alueiden väliset 
kehityserot ja muita heikommassa 
asemassa olevien alueiden 
jälkeenjääneisyys sekä jäsenvaltioiden ja 
alueiden taloudellisten resurssien 
rajoitukset ja toisaalta tarve yhtenäiseen 
täytäntöönpanokehykseen, joka kattaa 
useita unionin rahastoja yhteistyöhön 

(19) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla yksin saavuttaa tämän asetuksen 
tavoitteita eli tukea alueita, joihin 
kohdistuu merkittäviä taloudellisia ja 
yhteiskunnallisia haasteita hiilineutraaliin 
talouteen siirtymisen vuoksi. Keskeisiä 
syitä tähän ovat yhtäältä eri alueiden 
väliset kehityserot ja muita heikommassa 
asemassa olevien alueiden 
jälkeenjääneisyys sekä jäsenvaltioiden ja 
alueiden taloudellisten resurssien 
rajoitukset ja toisaalta tarve yhtenäiseen 
täytäntöönpanokehykseen, joka kattaa 
useita unionin rahastoja yhteistyöhön 
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perustuvan hallinnoinnin nojalla. Koska 
edellä mainitut tavoitteet voidaan saavuttaa 
paremmin unionin tasolla, unioni voi 
toteuttaa toimenpiteitä SEU-sopimuksen 
5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

perustuvan hallinnoinnin nojalla. Olisi 
varmistettava johdonmukaisuus muiden 
politiikkojen kanssa, erityisesti 
teollisuuspolitiikan ja julkisia hankintoja 
koskevien sääntöjen kanssa, jotta taataan 
tasapuoliset toimintaedellytykset, joiden 
ansiosta unionin teollisuus, pk-yritykset 
mukaan lukien, voivat tuottaa kestäviä 
tuotteita ja palveluja vihreän kehityksen 
ohjelman mukaisesti sekä luoda 
työpaikkoja. Koska edellä mainitut 
tavoitteet voidaan saavuttaa paremmin 
unionin tasolla, unioni voi toteuttaa 
toimenpiteitä SEU-sopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi,

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä asetuksella perustetaan 
oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, 
jäljempänä ’JTF-rahasto’, tuen antamiseksi 
alueille, joihin kohdistuu vakavia 
sosioekonomisia haasteita sen vuoksi, että 
unioni siirtyy ilmastoneutraaliin talouteen 
vuoteen 2050 mennessä.

1. Tällä asetuksella perustetaan 
oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, 
jäljempänä ’JTF-rahasto’, tuen antamiseksi 
alueille, joihin kohdistuu vakavia 
sosioekonomisia sekä energiaan ja 
ympäristöön liittyviä haasteita, jotka 
johtuvat jäsenvaltioiden erityispiirteistä 
niiden siirtymisessä kohti unionin vuoteen 
2030 ulottuvien energia- ja 
ilmastotavoitteiden saavuttamista ja 
unionin ilmastoneutraalia taloutta 
vuoteen 2050 mennessä, eli alueille, jotka 
ovat merkittävien rakenteellisten 
muutosten edessä siksi, että ne ovat tällä 
hetkellä tai ovat olleet viime aikoina 
erittäin riippuvaisia kiinteistä fossiilisista 
polttoaineista, kuten kivihiilestä, 
ruskohiilestä, turpeesta ja öljyliuskeesta, 
tai kasvihuonekaasuvaltaisesta teollisesta 
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toiminnasta.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [4 artiklan 1 kohdan] 
toisen alakohdan mukaisesti JTF-rahastolla 
on edistettävä yhtä ainoaa erityistavoitetta, 
jolla annetaan ”alueille ja ihmisille 
mahdollisuus käsitellä yhteiskunnallisia, 
taloudellisia ja ympäristöön liittyviä 
vaikutuksia, joita ilmastoneutraaliin 
talouteen siirtymisellä on”.

Asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [4 artiklan 1 kohdan] 
toisen alakohdan mukaisesti JTF-rahastolla 
on edistettävä yhtä ainoaa erityistavoitetta, 
joka on toteuttaa yhteisvastuullinen, 
tehokas ja ympäristön kannalta kestävä 
energiasiirtymä ilmastoneutraaliin 
talouteen ottaen huomioon alueellisten 
oikeudenmukaista siirtymää koskevien 
suunnitelmien laatiminen, jotta voidaan 
taata luotettavuus työntekijöille, energia-
alalle, teollisuudelle, investoijille ja 
yhteisöille ja antaa alueille, talouden 
toimijoille ja ihmisille oikeudenmukaiset 
ja tasapuoliset mahdollisuudet käsitellä 
energiasiirtymän yhteiskunnallisia, 
taloudellisia, energiavarmuuteen, 
energiaköyhyyteen ja ympäristöön liittyviä 
vaikutuksia.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

JTF-rahastosta tuettavien toimien on 
oltava Pariisin sopimuksen, unionin 
vuoteen 2030 ja vuoteen 2050 ulottuvien 
energia- ja ilmastotavoitteiden sekä 
kiertotalouden periaatteiden mukaisia. 
JTF-rahastosta on erityisesti tuettava 
toimia, joilla pyritään saavuttamaan 
siirtymän merkittävä työpaikkoja luova 
potentiaali alueilla, joihin vaikutukset 
kohdistuvat.
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Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. JTF-rahastosta tuetaan Investoinnit 
työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitetta 
kaikissa jäsenvaltioissa.

1. JTF-rahastosta tuetaan Investoinnit 
työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitetta 
kaikissa jäsenvaltioissa, jotka ovat 
vahvistaneet tavoitteen ilmastoneutraalin 
talouden saavuttamisesta unionissa 
vuoteen 2050 mennessä ja osoittaneet 
sitoutumisensa kansallisissa energia- ja 
ilmastosuunnitelmissaan. Tukea 
annetaan erityisesti alueille, jotka 
energiasiirtymän haasteiden 
merkittävyyden vuoksi tarvitsevat eniten 
unionin taloudellista apua. Tämän 
asetuksen liitteen I mukaisesti JTF-varat 
kohdennetaan pääasiallisesti hiili-
intensiivisten alueiden foorumin 
(siirtymävaiheessa olevien 
kivihiilialueiden foorumi) 
tehtävänmäärityksen liitteessä luetelluille 
hiilialueille, jotta voidaan käsitellä niiden 
energiasiirtymän yhteiskunnallisia, 
taloudellisia sekä energiaturvallisuuteen 
ja ympäristöön liittyviä vaikutuksia.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -
tavoitteen puitteissa JTF-rahaston 
talousarviositoumuksiin käytettävissä 
olevat määrärahat kaudella 2021–2027 
ovat 7,5 miljardia euroa vuoden 2018 
hintoina, ja niitä voidaan tapauksen 
mukaan korottaa unionin talousarvioon 
osoitetuilla lisävaroilla ja muilla varoilla 

Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -
tavoitteen puitteissa JTF-rahaston 
talousarviositoumuksiin käytettävissä 
olevat määrärahat kaudella 2021–2027 
ovat vähintään 44 073 459 000 euroa 
nykyhintoina, eikä niitä saa siirtää 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] kattamien rahastojen 
määrärahoista, erityisesti sellaisista 
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sovellettavan perussäädöksen mukaisesti. rahastoista kuin Euroopan 
aluekehitysrahasto (EAKR), Euroopan 
sosiaalirahasto (ESR+) tai Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahasto (maaseuturahasto). 
Määrää voidaan tapauksen mukaan 
korottaa unionin talousarvioon osoitetuilla 
lisävaroilla ja muilla varoilla sovellettavan 
perussäädöksen mukaisesti.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettuihin määriin tehdään vuosittain 
2 prosentin suuruinen indeksikorjaus 
ohjelmatyötä varten ja määrän 
ottamiseksi myöhemmin unionin yleiseen 
talousarvioon.

Poistetaan.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Poiketen siitä, mitä asetuksen 
(EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] [21 a] artiklassa säädetään, 
2 kohdassa tarkoitetut mahdolliset 
lisävarat, jotka osoitetaan JTF-rahastoon 
unionin talousarviossa tai myönnetään 
muista varoista, eivät saa edellyttää 
täydentävää tukea EAKR:sta tai 
ESR+:sta.

Poistetaan.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. JTF-rahastosta tuetaan vain toimia, 
jotka liittyvät suoraan sen 2 artiklassa 
vahvistettuun erityistavoitteeseen ja joilla 
edistetään 7 artiklan mukaisesti laadittujen 
alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien täytäntöönpanoa.

1. JTF-rahastosta tuetaan vain toimia, 
jotka liittyvät suoraan sen 2 artiklassa 
vahvistettuun erityistavoitteeseen ja joilla 
edistetään 7 artiklan mukaisesti laadittujen 
kestävien alueellisten oikeudenmukaista 
siirtymää koskevien suunnitelmien 
täytäntöönpanoa.

Tarkistus 32

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

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan mukaisesti JTF-rahastosta 
tuetaan yksinomaan seuraavia toimia:

Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti JTF-
rahastosta tuetaan seuraavia toimia:

Tarkistus 33

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) pk-yrityksiin, mukaan luettuina 
startup-yritykset, osuuskunnat, 
kansalaisten energiayhteisöt ja 
kolmannen sektorin järjestöt sekä 
alueelliset ja paikalliset julkisessa 
omistuksessa olevat yritykset, tehtävät 
tuotannolliset ja kestävät investoinnit, 
jotka johtavat talouden monipuolistamiseen 
ja uudistamiseen ja edistävät osaltaan 
uusien laadukkaiden työpaikkojen 
luomista;

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) uusien yritysten perustamiseen 
tehtävät investoinnit, myös 
yrityshautomoiden ja konsulttipalvelujen 
kautta;

b) uusien yritysten perustamiseen 
tehtävät investoinnit, erityisesti 
investoinnit pk-yrityksiin ja startup-
yrityksiin talouden monipuolistamiseksi ja 
uusien työpaikkojen luomisen 
edistämiseksi, mukaan lukien myös 
yrityksille tarkoitettujen asiaankuuluvien 
konsulttipalvelujen tarjoaminen;

Tarkistus 35

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

Komission teksti Tarkistus

c) tutkimus- ja innovointitoimintaan 
tehtävät investoinnit, joilla edistetään 
edistyneen teknologian siirtoa;

c) tutkimus- ja innovointitoimintaan, 
mukaan lukien energiatutkimus, myös 
tutkimuskeskuksissa ja yliopistoissa 
kehitettyyn tutkimustoimintaan, tehtävät 
investoinnit, joilla edistetään edistyneen 
teknologian siirtoa;

Tarkistus 36

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

Komission teksti Tarkistus

d) teknologian ja infrastruktuurien 
käyttöönottoon tehtävät investoinnit, joilla 
edistetään kohtuuhintaista puhdasta 
energiaa, kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä, energiatehokkuutta ja 
uusiutuvaa energiaa;

d) teknologian, infrastruktuurien ja 
palvelujen käyttöönottoon tehtävät 
investoinnit, joilla edistetään 
kohtuuhintaista, kestävää, turvallista ja 
joustavaa puhtaan energian järjestelmää, 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä, 
energiatehokkuutta ja 
varastointiratkaisuja;

Tarkistus 37
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) uusiutuviin energiavaroihin ja 
uusiutuvan energian infrastruktuuriin ja 
teknologioihin, myös 
varastointiratkaisuihin, tehtävät 
investoinnit, sekä omatuotannon sekä 
lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien 
kehittämisen ja uusiutuvaan energiaan 
siirtymisen tukeminen;

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) rakennusten energiauudistukseen 
tehtävät investoinnit komission tulevan 
rakennusten kunnostamiseen 
kannustavan aloitteen mukaisesti, 
mukaan lukien alan työntekijöiden 
uudelleenkoulutus ja uusien taitojen 
hankkiminen;

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d c) rajat ylittäviin sähköverkkojen 
liitäntöihin tehtävät investoinnit 
sähköverkkojen yhteenliitäntöjen 
15 prosentin tavoitteen saavuttamiseksi 
vuoteen 2030 mennessä;

Tarkistus 40
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d d) tehokkaaseen kaukolämmitykseen, 
sellaisena kuin se on määritelty direktiivin 
2012/27/EU 2 artiklan 41 alakohdassa, 
tehtävät investoinnit;

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d e) investoinnit kohtuuhintaista, 
puhdasta ja älykästä liikkuvuutta 
edistävän teknologian ja infrastruktuurin, 
mukaan lukien sähköajoneuvojen 
latausinfrastruktuuri ja kestävä 
multimodaalinen kaupunkiliikenne, 
käyttöönottoon, jolla edistetään 
taloudellista kehitystä ja työpaikkojen 
luomista, autetaan vähentämään 
liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä ja 
monipuolistamaan liikkuvuusratkaisuja, 
mukaan lukien liikenteen vaihtoehtoisiin 
polttoaineisiin tehtävät investoinnit, joilla 
nopeutetaan siirtymistä päästöttömään 
liikkuvuuteen;

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d f) investoinnit energiaköyhyyden ja 
ilman pilaantumisen torjuntaan erityisesti 
korvaamalla hiileen perustuvat yksittäiset 
lämmitysratkaisut sekä parantamalla 
energiatehokkuutta alueilla, joihin 
siirtymä eniten vaikuttaa;



PE648.609v04-00 260/348 RR\1210220FI.docx

FI

Tarkistus 43

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

Komission teksti Tarkistus

e) digitalisaatioon ja digitaaliseen 
liitettävyyteen tehtävät investoinnit;

e) digitalisaatioon ja digitaaliseen 
liitettävyyteen tehtävät investoinnit, 
mukaan lukien investoinnit erittäin 
suuren kapasiteetin verkkoihin ja 5G-
teknologiaan, älykkäisiin 
energiaratkaisuihin ja niihin liittyvään 
infrastruktuuriin ja teknologiaan, sekä 
investoinnit, joilla helpotetaan siirtymistä 
kiertotalouteen ja ilmastoneutraaliuteen, 
myös käyttäen digitaalista teknologiaa ja 
dataa maataloudessa, metsätaloudessa ja 
elintarviketeollisuudessa;

Tarkistus 44

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

Komission teksti Tarkistus

f) laitosalueen kunnostamiseen ja 
puhdistamiseen, maan saneeraukseen ja 
käyttötarkoituksen muuttamiseen tehtävät 
investoinnit;

f) entisten hiilikaivosten ja 
voimalaitosten sekä hylättyjen 
teollisuusalueiden ja -laitosten 
uudistamiseen ja ympäristölliseen 
elvyttämiseen, liikenteen 
saavutettavuuteen ja kunnostamiseen 
tehtävät investoinnit, maan saneerausta ja 
käyttötarkoituksen muuttamista koskeviin 
hankkeisiin, myös vihreään 
infrastruktuuriin sekä entisten 
kaivospaikkojen metsittämiseen tehtävät 
investoinnit entisillä kaivosalueilla;

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – g alakohta
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Komission teksti Tarkistus

g) kiertotalouden vahvistamiseen, 
mukaan luettuna jätteiden ehkäisemisen, 
vähentämisen, resurssitehokkuuden, 
uudelleenkäytön, korjauksen ja 
kierrätyksen kautta, tehtävät investoinnit;

g) kiertotalouden vahvistamiseen, 
mukaan luettuna jätteiden ehkäisemisen, 
vähentämisen, resurssitehokkuuden, 
uudelleenkäytön, korjauksen ja 
kierrätyksen sekä muiden 
hyödyntämistapojen, kuten energian 
talteenoton, kautta, tehtävät investoinnit;

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) investoinnit senioritalouteen, 
sosiaalisiin innovaatioihin ja 
infrastruktuuriin, joita tarvitaan 
tukemaan työmarkkinoille pääsyä, 
sosiaalista osallisuutta ja aktiivisena ja 
terveenä ikääntymistä;

Tarkistus 47

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

Komission teksti Tarkistus

h) työntekijöiden uudelleenkoulutus ja 
uusien taitojen hankkiminen;

h) työntekijöiden, itsenäisten 
ammatinharjoittajien ja työnhakijoiden 
uudelleenkoulutus ja uusien taitojen 
hankkiminen, erityisesti sellaisten taitojen 
ja pätevyyksien saamiseksi, jotka ovat 
merkityksellisiä alueellisten 
kehitysstrategioiden täytäntöönpanon 
sekä kestävään, digitaaliseen ja vihreään 
talouteen siirtymisen kannalta;

Tarkistus 48
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) työnhakuneuvonta työnhakijoille; i) työnhakuneuvonta työnhakijoille ja 
tuki työntekijöille, jotka ovat menettäneet 
työpaikkansa siirtymän seurauksena;

Tarkistus 49

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

Komission teksti Tarkistus

j) työnhakijoiden aktiivinen 
osallistaminen;

j) työnhakijoiden aktiivinen 
osallistaminen, painopisteenä erityisesti 
naiset ja muita heikommassa asemassa 
olevat ryhmät.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – k a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

k a) kaikki muut erityiset toimet, jotka 
edistävät JTF-rahaston ainoaa 
erityistavoitetta, sisältyvät alueellisiin 
oikeudenmukaista siirtymää koskeviin 
suunnitelmiin ja joista sovitaan 
jäsenvaltion ja kyseisten alueiden 
asiaankuuluvien viranomaisten välillä ja 
jotka komissio hyväksyy, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklan 
soveltamista;

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – k b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

k b) vain sellaiset muihin kuin pk-
yrityksiin tehtävät tuotannolliset 
investoinnit, joihin ei liity työpaikkojen, 
pääoman ja tuotantoprosessien 
siirtäminen jäsenvaltiosta toiseen;

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

JTF-rahastosta voidaan tukea lisäksi 
SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan 
a ja c alakohdassa tarkoitetuilla 
tukialueilla muihin yrityksiin kuin pk-
yrityksiin tehtäviä tuotannollisia 
investointeja, edellyttäen että tällaiset 
investoinnit on hyväksytty osana 
alueellista oikeudenmukaista siirtymää 
koskevaa suunnitelmaa 7 artiklan 
2 kohdan h alakohdassa vaadittujen 
tietojen perusteella. Tällaiset investoinnit 
ovat tukikelpoisia vain, jos ne ovat tarpeen 
alueellisen oikeudenmukaista siirtymää 
koskevan suunnitelman täytäntöönpanoa 
varten.

JTF-rahastosta voidaan tukea lisäksi 
kyseisillä alueilla muihin yrityksiin kuin 
pk-yrityksiin tehtäviä tuotannollisia 
investointeja, edellyttäen että tällaiset 
investoinnit on sisällytetty alueellista 
oikeudenmukaista siirtymää koskevaan 
suunnitelmaan. Tällaiset investoinnit ovat 
tukikelpoisia vain, jos ne edistävät 
osaltaan siirtymistä ilmastoneutraaliin 
talouteen eivätkä johda asetuksen N:o 
.../… [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
60 artiklassa tarkoitettuun tuotannon 
siirtämiseen, ja edellyttäen, että EU:n 
päästökauppajärjestelmän piiriin 
kuuluvan teollisuustoiminnan osalta ne 
eivät osaltaan lisää päästöoikeuskaupasta 
saatavaa voittoa.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) komission asetuksen (EU) 
N:o 651/201416 2 artiklan 18 kohdassa 
määriteltyjä vaikeuksissa olevia yrityksiä;

c) komission asetuksen (EU) 
N:o 651/201416 2 artiklan 18 kohdassa 
määriteltyjä vaikeuksissa olevia yrityksiä, 
lukuun ottamatta yrityksiä, joihin 
energiasiirtymä ilmastoneutraaliuteen 
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vaikuttaa;

__________________ __________________
16 Komission asetus (EU) N:o 651/2014, 
annettu 17 päivänä kesäkuuta 2014, 
tiettyjen tukimuotojen toteamisesta 
sisämarkkinoille soveltuviksi 
perussopimuksen 107 ja 108 artiklan 
mukaisesti (EUVL L 187, 26.6.2014, s. 1).

16 Komission asetus (EU) N:o 651/2014, 
annettu 17 päivänä kesäkuuta 2014, 
tiettyjen tukimuotojen toteamisesta 
sisämarkkinoille soveltuviksi 
perussopimuksen 107 ja 108 artiklan 
mukaisesti (EUVL L 187, 26.6.2014, s. 1).

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) fossiilisten polttoaineiden 
tuotantoon, käsittelyyn, jakeluun, 
varastointiin tai polttamiseen liittyviä 
investointeja;

d) fossiilisten polttoaineiden 
tuotantoon, käsittelyyn, kuljetukseen, 
jakeluun, varastointiin tai polttamiseen 
liittyviä investointeja;

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä 1 kohdan 
d alakohdassa säädetään, komissio voi 
hyväksyä alueellisen oikeudenmukaisen 
siirtymän suunnitelman, joka sisältää 
maakaasun tuotantoon, jalostukseen, 
jakeluun, varastointiin, siirtoon tai 
käyttöön liittyviä investointeja edellyttäen, 
että sitä käytetään siirtymäteknologiana ja 
seuraavissa asianmukaisesti 
perustelluissa olosuhteissa:
a) investointeja tehdään alueilla, 
joilla on erityisen vakavia 
energiakäänteeseen liittyviä haasteita, 
jotka johtuvat niiden suuresta 
riippuvuudesta kiinteistä fossiilisista 
polttoaineista, kuten alueilla, joilla 
kiinteiden fossiilisiin polttoaineisiin 
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perustuvien kaukolämpöjärjestelmien 
osuus on suuri;
b) kyseisillä investoinneilla 
edistetään ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja siihen sopeutumista 
koskevien unionin ympäristötavoitteiden 
saavuttamista nopeuttamalla luopumista 
kokonaan kivihiilen, ruskohiilen, turpeen 
tai öljyliuskeen käytöstä;
c) investoinnit ovat unionin energia- 
ja ilmastotavoitteiden ja -lainsäädännön 
sekä kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmien mukaisia ja 
luonteeltaan väliaikaisia;
d) pelkästään uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvin 
energialähteiden käytöstä on tehty 
ennakkoarviointi;
e) erittäin hiili-intensiivisen ja 
kiinteisiin fossiilisiin polttoaineisiin 
perustuvan energiainfrastruktuurin 
korvaaminen vähentää merkittävästi 
kasvihuonekaasupäästöjä ja ilman 
pilaantumista ja lisää 
energiatehokkuutta;
f) tuetut toimet edistävät 
energiaköyhyyden vähentämistä;
g) tuetut toimet eivät haittaa 
uusiutuvien energialähteiden kehittämistä 
kyseisillä alueilla ja ovat yhteensopivia ja 
synergiassa uusiutuvien energialähteiden 
tulevan käytön kanssa.

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy vain ohjelman, jossa 
alueiden, joihin siirtymäprosessin 
vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin ja 
jotka sisältyvät alueelliseen 
oikeudenmukaista siirtymää koskevaan 

Komissio hyväksyy vain ohjelman, jossa 
alueiden, joihin siirtymäprosessin 
vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin ja 
jotka sisältyvät alueelliseen 
oikeudenmukaista siirtymää koskevaan 
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suunnitelmaan, yksilöinti on perusteltu 
asianmukaisesti ja asiaan liittyvä 
alueellinen oikeudenmukaista siirtymää 
koskeva suunnitelma on johdonmukainen 
kyseisen jäsenvaltion kansallisen energia- 
ja ilmastosuunnitelman kanssa.

suunnitelmaan, yksilöinti on perusteltu 
asianmukaisesti ja asiaan liittyvä 
alueellinen oikeudenmukaista siirtymää 
koskeva suunnitelma on johdonmukainen 
kyseisen jäsenvaltion kansallisen energia- 
ja ilmastosuunnitelman kanssa. Jos 
komissio päättää olla antamatta 
hyväksyntäänsä, sen on perusteltava 
päätöksensä asianmukaisesti. 

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. JTF-toimintalinjan tai -
toimintalinjojen on sisällettävä JTF-varat, 
jotka koostuvat kokonaan tai osittain 
jäsenvaltioiden JTF-määrärahoista ja 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [21 a] artiklan mukaisesti 
siirretyistä varoista. JTF-toimintalinjaan 
siirrettyjen EAKR- ja ESR+ -varojen 
määrän on oltava yhteensä vähintään 
puolitoistakertainen mutta enintään 
kolminkertainen toimintalinjaan JTF-
rahastosta myönnetyn tuen määrään 
nähden.

2. JTF-toimintalinjan tai -
toimintalinjojen on sisällettävä uudet JTF-
varat, jotka koostuvat kokonaan tai osittain 
jäsenvaltioiden JTF-määrärahoista ja 
vapaaehtoisesti asetuksen (EU) [uusi 
yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
[21 a] artiklan mukaisesti siirretyistä 
varoista. EAKR- ja ESR+ -varojen, jotka 
jäsenvaltio päättää siirtää JTF-
toimintalinjaan, määrä saa olla enintään 
kolminkertainen JTF-rahastosta saadun 
tuen määrään nähden.

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. JTF-rahastosta rahoitettavien 
2 artiklassa vahvistettua erityistavoitetta 
edistävien tukikelpoisten hankkeiden 
asiaankuuluvista kustannuksista voidaan 
korvata enintään 75 prosenttia.

Tarkistus 59



RR\1210220FI.docx 267/348 PE648.609v04-00

FI

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
liitteessä II esitetyn mallin mukaisesti 
yhdessä asianomaisten alueiden 
viranomaisten kanssa yksi tai useampia 
alueellisia oikeudenmukaista siirtymää 
koskevia suunnitelmia, jotka kattavat 
yhden tai useamman vaikutusten kohteeksi 
joutuneen alueen, joka vastaa yhteisen 
tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistön 
tasoa 3, jäljempänä ’NUTS 3 -tason 
alueet’, sellaisena kuin se on määritelty 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1059/200317, 
sellaisena kuin se on muutettuna komission 
asetuksella (EY) N:o 868/2014, tai sen 
osia. Tuettavien alueiden on oltava alueita, 
joihin siirtymän taloudelliset ja 
yhteiskunnalliset vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin, etenkin siltä osin kuin on 
kyse fossiilisten polttoaineiden tuotannossa 
odotetuista työpaikkojen menetyksistä ja 
kasvihuonekaasuvaltaisimpien 
teollisuuslaitosten tuotantoprosessien 
muuttamistarpeista.

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
liitteessä II esitetyn mallin mukaisesti 
yhdessä asianomaisten alueiden (vähintään 
NUTS-tasojen 2 ja 3) kaikkien 
asiaankuuluvien alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten kanssa yksi tai 
useampia alueellisia oikeudenmukaista 
siirtymää koskevia suunnitelmia, jotka 
kattavat yhden tai useamman vaikutusten 
kohteeksi joutuneen alueen, joka vastaa 
yhteisen tilastollisten alueyksiköiden 
nimikkeistön tasoa 3, jäljempänä ’NUTS 3 
-tason alueet’, sellaisena kuin se on 
määritelty Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
1059/200317, sellaisena kuin se on 
muutettuna komission asetuksella (EY) 
N:o 868/2014, tai sen osia. Tuettavien 
alueiden on oltava alueita, joihin siirtymän 
taloudelliset ja yhteiskunnalliset, 
ympäristöä ja energiavarmuutta koskevat 
vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin, 
etenkin siltä osin kuin on kyse 
työpaikkojen menetyksistä ja niiden 
työpaikkojen määrästä, joihin vaikutukset 
mahdollisesti kohdistuvat kiinteiden 
fossiilisten polttoaineiden tuotannossa ja 
käytössä, ja kasvihuonekaasuvaltaisimpien 
teollisuuslaitosten tuotantoprosessien 
muuttamistarpeista. Komission 
vuoden 2020 maaraporttien liitteessä D 
antamat investointiohjeet eivät saa 
rajoittaa jäsenvaltioiden mahdollisuuksia 
ehdottaa aloja ja painopisteitä, joille 
myönnetään JTF-tukea. Alueiden 
asiaankuuluvien viranomaisten ja 
sidosryhmien on oltava aktiivisesti 
mukana prosessin kaikissa vaiheissa: 
valmistelu-, valinta- ja 
täytäntöönpanovaiheessa. 

__________________ __________________
17 Euroopan parlamentin ja neuvoston 17 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 
26 päivänä toukokuuta 2003, yhteisestä 
tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä 
(NUTS) (EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1).

asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 
26 päivänä toukokuuta 2003, yhteisestä 
tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä 
(NUTS) (EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1).

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kuvaus kansallisen tason 
siirtymäprosessista ilmastoneutraaliin 
talouteen, mukaan luettuna aikataulu 
keskeisille siirtymävaiheille, jotka ovat 
kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman tuoreimman version 
mukaisia;

a) kuvaus kansallisen ja alueellisen 
tason siirtymäprosessista ja EU:n vuoteen 
2030 ulottuvien ilmastotavoitteiden sekä 
EU:n ilmastoneutraalin talouden vuoteen 
2050 mennessä tapahtuvasta 
saavuttamisesta, mukaan luettuina jo 
aloitetut siirtymäajan toimet ja aikataulu 
seuraaville keskeisille siirtymävaiheille, 
jotka ovat kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman tuoreimman version 
mukaisia;

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) perustelu alueiden yksilöimiseksi a 
alakohdassa tarkoitetuiksi alueiksi, joihin 
siirtymäprosessin vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin ja joita olisi tuettava JTF-
rahastosta 1 kohdan mukaisesti;

b) perustelu alueiden yksilöimiseksi 
a alakohdassa tarkoitetuiksi alueiksi, joihin 
vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin ja 
jotka tarvitsevat taloudellista lisätukea 
selviytyäkseen siirtymäprosessista ja joita 
olisi tuettava JTF-rahastosta 1 kohdan 
mukaisesti;

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) arviointi siirtymähaasteista alueilla, 
joihin vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin, mukaan luettuna 
ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisen 
yhteiskunnalliset, taloudelliset ja 
ympäristöön liittyvät vaikutukset; 
arvioinnissa olisi yksilöitävä niiden 
työpaikkojen ja työpaikkojen menetysten 
määrä, joihin vaikutus mahdollisesti 
kohdistuu, kehitystarpeet sekä tavoitteet, 
jotka olisi saavutettava vuoteen 2030 
mennessä ja jotka liittyvät 
kasvihuonekaasuvaltaisen toiminnan 
muuttamiseen tai lopettamiseen näillä 
alueilla;

c) arviointi siirtymähaasteista alueilla, 
joihin vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin, mukaan luettuna unionin 
tasolla ilmastoneutraaliin talouteen 
vuoteen 2050 mennessä tapahtuvan 
siirtymisen yhteiskunnalliset, taloudelliset 
ja ympäristöön sekä 
energiaturvallisuuteen liittyvät 
vaikutukset; arvioinnissa olisi yksilöitävä 
niiden työntekijöiden, työpaikkojen ja 
työpaikkojen menetysten määrä, joihin 
vaikutus mahdollisesti kohdistuu, 
mahdollinen vaikutus itsehallintotuloihin 
NUTS 2- ja 3 -tasoilla, kärsimään 
joutuneiden yritysten lukumäärä, 
kehitystarpeet sekä tavoitteet, jotka olisi 
saavutettava vuoteen 2030 mennessä ja 
jotka liittyvät kasvihuonekaasuvaltaisen 
toiminnan muuttamiseen tai lopettamiseen 
näillä alueilla;

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kuvaus JTF-tuen odotetusta 
panoksesta ilmastoneutraaliin talouteen 
siirtymisen yhteiskunnallisten, 
taloudellisten ja ympäristöön liittyvien 
vaikutusten käsittelyyn;

d) kuvaus JTF-tuen odotetusta 
panoksesta EU:n ilmastoneutraaliin 
talouteen vuoteen 2050 mennessä 
tapahtuvan siirtymisen yhteiskunnallisten, 
taloudellisten, ympäristöön ja 
energiavarmuuteen liittyvien vaikutusten 
käsittelyyn ja energiaköyhyyden 
syvenemisen ehkäisemiseen;

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

e) arviointi tuen johdonmukaisuudesta 
muihin kansallisiin ja alueellisiin 
strategioihin ja suunnitelmiin nähden;

e) arviointi tuen johdonmukaisuudesta 
muihin asiaankuuluviin kansallisiin ja 
alueellisiin strategioihin ja suunnitelmiin 
nähden;

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) kuvaus hallinnointijärjestelystä, 
joka sisältää kumppanuussopimukset, 
suunnitellut seuranta- ja 
arviointitoimenpiteet sekä asiasta vastaavat 
elimet;

f) kuvaus hallinnointijärjestelystä, 
joka sisältää kumppanuussopimukset, 
suunnitellut seuranta- ja 
arviointitoimenpiteet sekä asiasta vastaavat 
kansallisen ja alueellisen tason elimet, 
mukaan luettuna mahdollisuus arvioida 
muita kuin valtiosta riippuvaisia elimiä ja 
toimielimiä;

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) kuvaus sen laatimiseksi 
toteutetusta osallistavasta prosessista;

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) kuvaus suunnitelluista 
toimintatyypeistä ja niiden odotetusta 
panoksesta siirtymän vaikutuksen 
lieventämiseen;

g) kuvaus suunnitelluista 
toimintatyypeistä ja toiminnan 
aikataulusta sekä niiden odotetusta 
panoksesta ilmastoneutraaliin talouteen 
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siirtymisen yhteiskunnallisten, 
taloudellisten sekä energiaturvallisuuteen 
ja ympäristöön liittyvien vaikutusten 
lieventämiseen;

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) jos tukea myönnetään muihin 
yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviin 
tuotannollisiin investointeihin, kattava 
luettelo tällaisista toimista ja yrityksistä 
sekä perustelu tällaisen tuen 
tarpeellisuudesta puuteanalyysillä, jossa 
osoitetaan, että jos investointia ei tehdä, 
odotettu työpaikkojen menetysten määrä 
ylittäisi odotetun uusien työpaikkojen 
määrän;

h) jos tukea myönnetään muihin 
yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviin 
tuotannollisiin ja kestäviin investointeihin, 
luettelo tällaisista toimista ja yrityksistä 
sekä perustelu tällaisen tuen 
tarpeellisuudesta;

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) jos tukea myönnetään 
investointeihin, joilla pyritään 
vähentämään direktiivin 2003/87/EY 
liitteessä I luetellusta toiminnasta syntyviä 
kasvihuonekaasupäästöjä, kattava luettelo 
tuettavasta toiminnasta ja perustelut, jotka 
osoittavat, että toiminta edistää siirtymistä 
ilmastoneutraaliin talouteen ja johtaa 
kasvihuonekaasupäästöjen merkittävään 
vähenemiseen siten, että ne alittavat 
merkittävästi direktiivin 2003/87/EY 
mukaiset ilmaisjaon laskemiseen 
käytettävät vertailuarvot, ja että toiminta 
on tarpeen, jotta voidaan suojella 
merkittävä määrä työpaikkoja;

i) jos tukea myönnetään 
investointeihin, joilla pyritään 
vähentämään direktiivin 2003/87/EY 
liitteessä I luetellusta toiminnasta syntyviä 
kasvihuonekaasupäästöjä, luettelo 
tuettavasta toiminnasta ja perustelut, jotka 
osoittavat, että toiminta edistää siirtymistä 
ilmastoneutraaliin talouteen ja johtaa 
kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen 
siten, että ne alittavat merkittävästi 
direktiivin 2003/87/EY mukaiset 
ilmaisjaon laskemiseen käytettävät 
vertailuarvot, ja että toiminta on tarpeen, 
jotta voidaan suojella merkittävä määrä 
työpaikkoja;
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Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) synergia ja täydentävyys muiden 
unionin ohjelmien ja oikeudenmukaisen 
siirtymän mekanismin pilarien kanssa 
yksilöityjen kehitystarpeiden käsittelyssä.

j) synergia ja täydentävyys muiden 
asiaankuuluvien unionin ohjelmien, 
rahastojen ja oikeudenmukaisen siirtymän 
mekanismin pilarien kanssa yksilöityjen 
kehitystarpeiden käsittelyssä.

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j a) jos tukea myönnetään 
päästökauppajärjestelmän jo kattamalle 
teolliselle toiminnalle, kuvaus siitä, että 
tällainen tuki ei osaltaan kasvata 
päästöoikeuskaupasta jo saatavia voittoja;

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Alueellisten oikeudenmukaista 
siirtymää koskevien suunnitelmien 
valmisteluun ja täytäntöönpanoon on 
otettava mukaan asiaan liittyvät kumppanit 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [6] artiklan mukaisesti.

3. Alueellisten oikeudenmukaista 
siirtymää koskevien suunnitelmien 
valmisteluun ja täytäntöönpanoon on 
otettava mukaan asiaan liittyvät kumppanit 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [6] artiklan mukaisesti, 
sekä teollisuuden, energia-alan, 
työmarkkinaosapuolten ja muiden asiaan 
mahdollisesti liittyvien sidosryhmien 
edustajat.

Tarkistus 73
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien on oltava 
johdonmukaisia asetuksen (EU) [uusi 
yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [23] 
artiklassa tarkoitettujen alueellisten 
strategioiden, älykkään erikoistumisen 
strategioiden, kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmien ja Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin kanssa.

Alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien on oltava 
johdonmukaisia asetuksen (EU) [uusi 
yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
[23] artiklassa tarkoitettujen alueellisten 
strategioiden, kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmien, vuoteen 2050 
ulottuvan pitkän aikavälin strategian, 
Pariisin sopimuksen ja Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin ja 
mahdollisimman pitkälle älykkään 
erikoistumisen strategioiden sekä muiden 
strategioiden ja ohjelmien, muun muassa 
puhdasta ilmaa, puhdasta terästä, 
energiaköyhyyttä ja energian 
tuottajakuluttajia koskevien strategioiden 
ja ohjelmien kanssa.

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Alueelliset oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien ja hankkeiden ja 
toimien valintaa koskevien päätösten on 
oltava julkisesti saatavilla. Alueellista 
siirtymää koskevien suunnitelmien 
valmistelusta ja laatimisesta on 
järjestettävä julkinen kuuleminen.

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Jos JTF-toimintalinjasta tuetaan 4 
artiklan 2 kohdan h, i tai j alakohdassa 
tarkoitettua toimintaa, osallistujia 
koskevien indikaattoreiden tiedot on 
toimitettava vasta, kun kaikki kyseiseen 
osallistujaan liittyvät tiedot, jotka vaaditaan 
liitteen III mukaisesti, ovat saatavilla.

3. Jos JTF-toimintalinjasta tuetaan 
4 artiklan 2 kohdan h, i tai j alakohdassa 
tarkoitettua toimintaa, osallistujia 
koskevien indikaattoreiden tiedot on 
toimitettava vasta, kun kaikki kyseiseen 
osallistujaan liittyvät tiedot, jotka vaaditaan 
liitteen III mukaisesti, ovat saatavilla, ja 
samalla on varmistettava tiukkojen 
tietosuojasääntöjen noudattaminen.

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos komissio katsoo ohjelman lopullisen 
tuloksellisuuskertomuksen tarkastelun 
perusteella, että JTF-varojen yhden tai 
useamman tuotos- ja tulosindikaattorin 
osalta vahvistetusta tavoitteesta ei ole 
saavutettu vähintään 65:tä prosenttia, se 
voi tehdä rahoitusoikaisuja asetuksen (EU) 
[uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
[98] artiklan mukaisesti vähentämällä JTF-
rahastosta kyseiseen toimintalinjaan 
maksettavaa tukea suhteessa saavutuksiin.

Jos komissio katsoo ohjelman lopullisen 
tuloksellisuuskertomuksen tarkastelun 
perusteella, että JTF-varojen yhden tai 
useamman tuotos- ja tulosindikaattorin 
osalta vahvistetusta tavoitteesta ei ole 
saavutettu vähintään 65:tä prosenttia, se 
voi tehdä rahoitusoikaisuja asetuksen (EU) 
[uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
[98] artiklan mukaisesti vähentämällä JTF-
rahastosta kyseiseen toimintalinjaan 
maksettavaa tukea suhteessa saavutuksiin. 
Rahoitusoikaisujen on liityttävä 
ohjelmatoimiin liittyviin epäonnistumisiin 
eikä ulkoisista tekijöistä johtuviin 
epäonnistumisiin. 

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

1. Luonnos siirtymäprosessista ja 
niiden alueiden yksilöinti, joihin siirtymä 
vaikuttaa kielteisimmin jäsenvaltiossa

1. Luonnos siirtymäprosessista ja 
niiden alueiden yksilöinti, joihin siirtymä 
vaikuttaa kielteisimmin jäsenvaltiossa, 
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historiallinen siirtymä mukaan luettuna

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

2. Siirtymään liittyvien haasteiden 
arviointi kunkin yksilöidyn alueen osalta

2. Siirtymään liittyvien haasteiden ja 
mahdollisuuksien arviointi kunkin 
yksilöidyn alueen osalta

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 2.1 alakohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

2.1. Ilmastoneutraaliin talouteen 
siirtymisestä aiheutuvien taloudellisten, 
yhteiskunnallisten ja alueellisten 
vaikutusten arviointi

2.1. Historiallisesta ja ennakoidusta 
ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisestä 
aiheutuvien taloudellisten, 
yhteiskunnallisten ja alueellisten 
vaikutusten arviointi

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 kohta – 3.1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3.1 a. Kuvaus siitä, miten yhteisön 
edustajia ja kansalaisyhteiskunnan 
toimijoita on kuultu 
ohjelmasuunnitteluprosessissa ja 
osallistettu siihen sekä ennen ohjelma-
asiakirjojen laatimista että sen jälkeen.
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LIIKENNE- JA MATKAILUVALIOKUNNAN LAUSUNTO

aluekehitysvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän 
rahaston perustamisesta
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Valmistelija: Dominique Riquet

LYHYET PERUSTELUT

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto on yksi komission Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelman mukaisesti käyttöön ottamista toimenpiteistä, joilla pyritään saavuttamaan unionin 
vuodelle 2050 asettama hiilineutraaliustavoite tukemalla etenkin alueita, jotka ovat 
suurimmissa vaikeuksissa ja joihin siirtymä vaikuttaa eniten.

Tämä lainsäädäntöehdotus on nyt ajankohtaisempi kuin koskaan: siinä tunnustetaan 
tuotantomenetelmiemme rakenteellisen muutoksen välttämättömyys kokonaisilla aloilla ja 
alueilla, koska ne ovat riippuvaisia fossiilisista polttoaineista tai koska niiden teollisuus on 
hiilidioksidivaltaista, mutta myös siihen liittyvät kustannukset, haasteet sekä taloudelliset ja 
sosiaaliset vaikeudet. Vaikka kaikkien jäsenvaltioiden on toteutettava toimia, eurooppalaisen 
yhteisvastuun perusperiaatteen mukaisesti ensisijaisesti on tuettava kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevia ja siirtymän vaikutuksista eniten kärsiviä alueita.

Liikenne- ja matkailuvaliokunnan valmistelija pitää hyvänä ehdotuksen tarkoitusta 
(hiilineutraaliustavoite), sen osallistavaa lähestymistapaa (”ketään ei jätetä”) ja synergioita, 
joita sillä saavutetaan muiden unionin rahastojen kanssa. Erityisesti rahastossa otetaan 
riittävästi huomioon kansallinen ja alueellinen taso kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmien ja alueellisten suunnitelmien avulla yhteistyöhön perustuvan 
hallinnoinnin puitteissa ja toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Väline kytkeytyy 
aluepolitiikkaan jäsenvaltioiden osallistumiseen perustuvien rakennerahastojen kautta, ja sitä 
vahvistetaan vielä pyrkimällä täydentävyyteen EIP:n toimien ja rinnakkaisten 
rahoitusmekanismien (InvestEU jne.) kanssa. Valmistelija pitää siirtymän onnistumisen 
kannalta välttämättömänä, että alueellinen näkökulma otetaan huomioon tämän 
rahoitusvälineen kehittämisessä ja täytäntöönpanossa, ja siksi hän halusi lisätä näiden 
säännösten painoarvoa.

Työntekijöiden uudelleenkoulutuksen ja yritysten toiminnan muuntamisen tukeminen 
mukauttamalla näiden työvälineitä niillä alueilla ja aloilla, joihin siirtymä vaikuttaa eniten, on 
tämän asetuksen ensisijainen tavoite. Koska rahastolle varatut määrärahat kuitenkin ovat 
hyvin pienet – valitettavan pienet talouden siirtymän toteutumiseksi tarvittavia määriä 
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ajatellen – valmistelija katsoo, että tämän budjettivälineen varoja on mahdollista kohdentaa 
tarkemmin sen lisäarvon ja tehokkuuden lisäämiseksi ja tämä onnistuu optimoimalla 
määrärahojen käyttö ja rajaamalla soveltamisala nykyistä tiukemmin aloihin ja toimintoihin, 
joihin vaikutukset ensisijaisesti kohdistuvat.

Tätä varten on esitetty useita säännöksiä:

– JTF-rahastosta tuettavan toiminnan tarkempi kohdentaminen: Valmistelija katsoo, että 
etusijalle on toki asetettava pk-yritykset, joilla on kokonsa vuoksi usein vähemmän 
joustovaraa mukauttaa tuotantovälineitään, mutta on kuitenkin sitä mieltä, että jotkin 
komission alun perin ehdottamat toimet (tutkimus ja innovointi, digitalisaatio sekä 
tuki puhdistamiseen saastuttaja maksaa -periaatteen vastaisena) eivät suoraan vastaa 
asetuksen tavoitteita ja niitä voidaan myös tukea muista unionin talousarvio- ja 
rahoitusvälineistä.

– Päästökauppajärjestelmän piiriin kuuluvalle toiminnalle asetettavien ehtojen 
tiukentaminen: Valmistelija myöntää, että on mielekästä ottaa tietynlainen EU:n 
päästökauppajärjestelmän piiriin kuuluva teollinen toiminta rajoitetusti mukaan 
komission tapauskohtaisen hyväksynnän perusteella. Hän pitää kuitenkin tärkeänä, 
että näillä yrityksillä ei saisi olla mahdollisuutta satunnaisvaikutuksiin siten, että ne 
eivät hyödynnä JTF-rahastosta myönnettäviä lisätukia teollisen toimintansa hiilestä 
irtautumiseksi siihen, että ne myyvät ylimääräiset päästöoikeutensa ja saavat näin JTF-
rahastosta myönnetyn rahoitustuen lisäksi ansiotonta voittoa.

– Määrärahojen käytön optimointi ja tulossuuntautuneisuuden parantaminen: ”Käytä tai 
menetä” -periaatetta on pyritty soveltamaan tiukemmin korottamalla prioriteeteilta 
vaadittua tuloksellisuustasoa, jotta voidaan tehdä mukautuksia ja kohdentaa 
määrärahoja uudelleen, jos tavoitteita ei saavuteta, ja varmistaa kunkin käytetyn euron 
täydentävyys.

– JTF-rahaston tavoitteena on auttaa siirtymästä eniten kärsiviä alueita 
hiilineutraaliuuden saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä. Kaikkien jäsenvaltioiden 
on osallistuttava tämän yhteisen tavoitteen toteuttamiseen, sillä yhden valtion 
laiminlyönti vaarantaisi kaikkien ponnistelut ja vaikuttaisi kielteisesti kaikkiin, myös 
niihin, joiden vihreä siirtymä on edennyt pisimmälle. Juuri eurooppalaisen 
yhteisvastuun perusperiaatteen takaamiseksi valmistelija myös katsoo, että jos 
jäsenvaltio ei vielä ole sitoutunut kansallisen hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseen 
vuoteen 2050 mennessä, sen mahdollisuuksia käyttää rahaston varoja olisi rajoitettava 
ja sen kansallisten määrärahojen myöntäminen olisi osittain keskeytettävä, kunnes se 
on hyväksynyt oman tavoitteensa.

– Tukikelpoisen teollisen toiminnan tarkempi määrittely: Valmistelija toteaa, että 
ehdotuksessa yksilöidään asianmukaisesti alueet ja alat, joihin siirtymä vaikuttaa 
eniten erityisesti siksi, että ne ovat riippuvaisia fossiilisista polttoaineista ja hiili-
intensiivisestä teollisesta toiminnasta. Valmistelijan mukaan tässä yksilöinnissä on 
kuitenkin yksi merkittävä puute, ja hän katsoo, että rahastosta olisi voitava myöntää 
tukea myös teolliselle toiminnalle, joka ei itsessään aiheuta paljon 
kasvihuonekaasupäästöjä mutta jonka lopputuotteet ovat ristiriidassa unionin 
tavoitteleman hiilineutraaliustavoitteen kanssa. Tätä on pidettävä siirtymän kannalta 
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olennaisena toimintana, joka on sisällytettävä rahastoon. Erityisesti 
polttomoottoriajoneuvojen valmistusteollisuudessa tapahtuu nopeita ja perusteellisia 
muutoksia koko arvoketjussa. Sen vuoksi alalle on annettava erityistä EU:n tukea, 
jotta sen siirtymäprosessi saadaan onnistuneesti päätökseen ja voidaan tukea 
työntekijöitä ja säilyttää alan kilpailukyky ja johtoasema kansainvälisen kilpailun 
kiristyessä. On kuitenkin pidettävä mielessä, että ilmastoneutraaliuden tavoitetta ei 
voida saavuttaa ilman liikenteen hiilestä irtautumista: liikenteen osuus EU:n 
hiilidioksidipäästöistä on 23 prosenttia ja kasvaa edelleen, ja yksin maantieliikenteen 
osuus alan hiilidioksidipäästöistä ja sen käyttämästä energiasta on 75 prosenttia. 
Siirtyminen päästöttömiin tai vähäpäästöisiin ajoneuvoihin vaikuttaa kielteisimmin 
autonvalmistajiin, niiden tavarantoimittajiin sekä huolto- ja korjausalaan. Kun otetaan 
huomioon näiden alojen merkitys unionin taloudelle (autoteollisuus työllistää 
unionissa suoraan ja välillisesti 3,5 miljoonaa ihmistä, ja sen osuus unionin 
teollisuuden työpaikoista on 8,5 prosenttia ja unionin BKT:stä 7,5 prosenttia), niitä on 
ehdottomasti tuettava JTF-rahastosta.

Valmistelija on näin ollen vakuuttunut siitä, että sisällyttämällä asetukseen nämä 
aluekehitysvaliokunnalle osoitetut suositukset voidaan parantaa oikeudenmukaisen siirtymän 
rahaston toimintakykyä ja tehokkuutta ilmastoneutraaliutta koskevan unionin tavoitteen 
saavuttamiseksi ja samalla suojella kaikkein heikoimmassa asemassa olevia tässä siirtymässä.

TARKISTUKSET

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Siirtyminen ilmastoneutraaliin ja 
kiertotalouteen on yksi unionin 
tärkeimmistä poliittisista tavoitteista. 
Eurooppa-neuvosto vahvisti 12 päivänä 
joulukuuta 2019 tavoitteen 
ilmastoneutraalista unionista vuoteen 2050 
mennessä Pariisin ilmastosopimuksen 
tavoitteiden mukaisesti. 
Ilmastonmuutoksen ja ympäristön 
pilaantumisen torjuminen hyödyttää 
kaikkia pitkällä aikavälillä ja tarjoaa 
mahdollisuuksia ja haasteita kaikille 
keskipitkällä aikavälillä, mutta kaikki 
alueet ja jäsenvaltiot eivät aloita siirtymää 
samasta vaiheesta eikä niillä ole samoja 
toimintavalmiuksia. Jotkin ovat 

(2) Siirtyminen ilmastoneutraaliin ja 
kiertotalouteen on yksi unionin 
tärkeimmistä poliittisista tavoitteista. 
Eurooppa-neuvosto vahvisti 12 päivänä 
joulukuuta 2019 tavoitteen 
ilmastoneutraalista unionista vuoteen 2050 
mennessä Pariisin ilmastosopimuksen 
tavoitteiden mukaisesti. 
Ilmastonmuutoksen ja ympäristön 
pilaantumisen torjuminen hyödyttää 
kaikkia pitkällä aikavälillä ja tarjoaa 
mahdollisuuksia ja haasteita kaikille 
keskipitkällä aikavälillä, mutta kaikki 
alueet ja jäsenvaltiot eivät aloita siirtymää 
samasta vaiheesta eikä niillä ole samoja 
toimintavalmiuksia. Jotkin ovat 
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edistyneempiä kuin toiset, ja siirtymällä on 
laajoja yhteiskunnallisia ja taloudellisia 
vaikutuksia niillä alueilla, joilla 
nojaudutaan voimakkaasti fossiilisiin 
polttoaineisiin – etenkin kivi- ja 
ruskohiileen, turpeeseen ja öljyliuskeeseen 
– tai kasvihuonekaasuvaltaiseen 
teollisuuteen. Tällaisissa tilanteissa riskinä 
on eritahtinen siirtymä unionissa 
ilmastotoimien alalla mutta myös kasvavat 
erot alueiden välillä, mikä on haitallista 
yhteiskunnallisen, taloudellisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitteiden 
kannalta.

edistyneempiä kuin toiset, ja siirtymällä on 
laajoja yhteiskunnallisia ja taloudellisia 
vaikutuksia niillä alueilla, joilla 
nojaudutaan voimakkaasti fossiilisiin 
polttoaineisiin (etenkin kivi- ja 
ruskohiileen, turpeeseen ja 
öljyliuskeeseen), 
kasvihuonekaasuvaltaiseen teollisuuteen 
tai teollisuuteen, jonka lopputuotteet ovat 
ristiriidassa unionin 
hiilineutraaliustavoitteen kanssa. 
Tällaisissa tilanteissa riskinä on eritahtinen 
siirtymä unionissa ilmastotoimien alalla 
mutta myös kasvavat erot alueiden välillä, 
mikä on haitallista yhteiskunnallisen, 
taloudellisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden tavoitteiden kannalta. 
Tässä yhteydessä olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota erityishaasteisiin, joita 
ilmastoneutraaliuteen siirtyminen 
aiheuttaa syrjäisille alueille, saarialueille 
ja maantieteellisesti epäedullisessa 
asemassa oleville alueille sekä alueille, 
joilla on väestökatoon liittyviä ongelmia.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Jotta siirtymä onnistuisi, sen on 
oltava oikeudenmukainen ja 
yhteiskunnallisesti hyväksyttävä kaikkien 
kannalta. Sen vuoksi sekä unionin että 
jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
siirtymän taloudelliset ja yhteiskunnalliset 
vaikutukset alusta lähtien ja otettava 
käyttöön kaikki mahdolliset välineet 
haitallisten vaikutusten lieventämiseksi. 
Unionin talousarviolla on tässä merkittävä 
tehtävä.

(3) Jotta siirtymä onnistuisi, sen on 
oltava oikeudenmukainen, osallistava ja 
yhteiskunnallisesti hyväksyttävä kaikkien 
kannalta, eikä ketään saa jättää jälkeen ja 
kamppailemaan energiaköyhyydessä. Sen 
vuoksi sekä unionin ja jäsenvaltioiden että 
erilaisten alueellisten ja paikallisten 
toimijoiden olisi otettava huomioon 
siirtymän taloudelliset ja yhteiskunnalliset 
vaikutukset alusta lähtien, samoin kuin 
alueidensa ominais- ja erityispiirteet, 
mukaan lukien niiden hiili-intensiteetti ja 
EU:n keskiarvon alittava BKT asukasta 
kohti, ja otettava käyttöön kaikki 
mahdolliset välineet haitallisten 
vaikutusten lieventämiseksi ja haasteiden 
muuttamiseksi mahdollisuuksiksi. 
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Siirtymässä olisi vältettävä vaikutuksille 
kaikkein alttiimpien alueiden talouden 
romahtaminen samalla kun turvataan 
näiden alueiden talouskehityksen perusta. 
Unionin talousarviolla on tässä merkittävä 
tehtävä.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Asetuksella perustetaan 
oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, 
jäljempänä ’JTF-rahasto’, joka on yksi 
koheesiopolitiikan puitteissa toteutetun 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin 
pilareista. JTF-rahaston tavoitteena on 
lieventää ilmastosiirtymän haitallisia 
vaikutuksia tukemalla alueita ja 
työntekijöitä, joihin siirtymä vaikuttaa 
eniten. JTF-rahaston erityistavoitteen 
mukaisesti JTF-rahastosta tuetuilla toimilla 
olisi helpotettava suoraan siirtymän 
vaikutusta rahoittamalla paikallisen 
talouden monipuolistamista ja 
nykyaikaistamista ja lieventämällä 
kielteisiä vaikutuksia työllisyyteen. Tämä 
tuodaan esiin JTF-rahaston 
erityistavoitteessa, joka on vahvistettu 
samalla tasolla ja lueteltu yhdessä 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 4 artiklassa esitettyjen 
poliittisten tavoitteiden kanssa.

(5) Asetuksella perustetaan 
oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, 
jäljempänä ’JTF-rahasto’, joka on yksi 
koheesiopolitiikan puitteissa toteutetun 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin 
pilareista. JTF-rahaston tavoitteena on 
tukea oikeudenmukaisen ja onnistuneen 
energiasiirtymän edistämiseksi 
toteutettavia toimia, joilla pyritään 
ilmastoneutraaliin talouteen, ja lieventää 
ilmastosiirtymän haitallisia vaikutuksia 
tukemalla alueita ja työntekijöitä, joihin 
siirtymä vaikuttaa eniten. JTF-rahaston 
erityistavoitteen mukaisesti JTF-rahastosta 
tuetuilla toimilla olisi helpotettava suoraan 
siirtymän vaikutusta lieventämällä 
haitallisia sosiaalisia seurauksia ja 
rahoittamalla paikallisen talouden 
nykyaikaistamista ja uudistamista sekä 
lieventämällä kielteisiä vaikutuksia 
työllisyyteen ja luomalla uusia 
mahdollisuuksia koulutuksen, 
uudelleenkoulutuksen ja päivitettyjen 
opetussuunnitelmien avulla. Tämä 
tuodaan esiin JTF-rahaston 
erityistavoitteessa, joka on vahvistettu 
samalla tasolla ja lueteltu yhdessä 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 4 artiklassa esitettyjen 
poliittisten tavoitteiden kanssa. 
Siirtymäpolitiikan luonteen vuoksi JTF-
rahastoa ehdotetaan pitkän aikavälin 
välineeksi, joka vastaa täysin 
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ilmastoneutraalia maanosaa vuoteen 2050 
mennessä koskevaa visiota.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Kun otetaan huomioon 
ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys 
Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa 
koskevien unionin sitoumusten, 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden sekä Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmassa esitettyjen 
unionin entistä kunnianhimoisempien 
tavoitteiden mukaisesti, JTF-rahastolla 
olisi oltava keskeinen tehtävä 
ilmastotoimien valtavirtaistamisen 
edistämisessä. Varat JTF:n omista 
määrärahoista ovat täydentäviä ja tulevat 
niiden investointien lisäksi, jotka tarvitaan, 
jotta saavutetaan yleinen 25 prosentin 
tavoitetaso unionin talousarviomenoista 
ilmastotavoitteiden edistämiseksi. 
EAKR:sta ja ESR+:sta siirrettävillä 
varoilla edistetään tämän tavoitteen 
täysimääräistä saavuttamista.

(6) Kun otetaan huomioon 
ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys 
Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa 
koskevien unionin sitoumusten, 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden sekä Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmassa esitettyjen 
unionin entistä kunnianhimoisempien 
tavoitteiden mukaisesti, JTF-rahastolla 
olisi oltava keskeinen tehtävä 
ilmastotoimien valtavirtaistamisen 
edistämisessä. Varat JTF:n omista 
määrärahoista ovat täydentäviä ja tulevat 
niiden investointien lisäksi, jotka tarvitaan, 
jotta saavutetaan yleinen 25 prosentin 
tavoitetaso unionin talousarviomenoista 
ilmastotavoitteiden edistämiseksi. 
Jäsenvaltioiden päätöksellä EAKR:sta ja 
ESR+:sta vapaaehtoisesti siirrettävillä 
varoilla täydennetään tämän tavoitteen 
saavuttamista.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) JTF-varoilla olisi täydennettävä 
koheesiopolitiikan puitteissa käytettävissä 
olevia varoja.

(7) JTF-varoilla olisi täydennettävä 
koheesiopolitiikan välineiden ja kaikkien 
muiden haavoittuvia aloja varten käytössä 
olevien asiaankuuluvien unionin ja 
kansallisten rahoitusvälineiden puitteissa 
käytettävissä olevia varoja. JTF-rahaston 
perustaminen ei saisi johtaa asetuksen 
(EU) .../... [uusi yhteisiä säännöksiä 
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koskeva asetus] soveltamisalaan 
kuuluvien rahastojen määrärahojen 
leikkauksiin.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Siirtyminen ilmastoneutraaliin 
talouteen on haaste kaikille jäsenvaltioille. 
Se on erityisen vaativaa niille 
jäsenvaltioille, joissa nojaudutaan 
voimakkaasti fossiilisiin polttoaineisiin tai 
kasvihuonekaasuvaltaiseen teolliseen 
toimintaan, jotka on poistettava vaiheittain 
käytöstä tai joita on mukautettava 
ilmastoneutraaliuteen siirtymisen vuoksi, ja 
joilla ei ole varoja tähän. JTF-rahaston olisi 
näin ollen katettava kaikki jäsenvaltiot, 
mutta rahoituksen jakamisessa olisi 
otettava huomioon jäsenvaltioiden 
valmiudet rahoittaa investointeja, jotka 
tarvitaan ilmastoneutraaliuteen 
siirtymisestä selviytymiseksi.

(8) Siirtyminen ilmastoneutraaliin 
talouteen on haaste kaikille jäsenvaltioille. 
Se on erityisen vaativaa niille 
jäsenvaltioille, joissa nojaudutaan 
voimakkaasti kiinteisiin fossiilisiin 
polttoaineisiin, joilla on 
kasvihuonekaasuvaltaista teollista 
toimintaa tai joilla on teollista toimintaa, 
jonka lopputuotteet ovat viime kädessä 
ristiriidassa hiilineutraaliuden kanssa ja 
jotka on poistettava vaiheittain käytöstä tai 
joita on mukautettava 
ilmastoneutraaliuteen siirtymisen vuoksi, ja 
joilla ei ole varoja tähän. JTF-rahaston olisi 
näin ollen katettava kaikki jäsenvaltiot, 
mutta rahoituksen jakamisessa olisi 
otettava huomioon jäsenvaltioiden 
valmiudet rahoittaa investointeja, jotka 
tarvitaan ilmastoneutraaliuteen 
siirtymisestä selviytymiseksi.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Tähän asetukseen sovelletaan 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
SEUT-sopimuksen 322 artiklan nojalla 
hyväksymiä horisontaalisia 
varainhoitosääntöjä. Näissä 
varainhoitoasetukseen sisältyvissä 
säännöissä vahvistetaan muun muassa 
menettely, joka koskee talousarvion 
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laatimista ja toteuttamista käyttäen 
avustuksia, hankintoja, palkintoja ja 
välillistä toteutusta, sekä säädetään 
taloushallinnon toimijoiden toiminnan 
valvonnasta. SEUT-sopimuksen 322 
artiklan nojalla hyväksyttävät säännöt 
koskevat myös unionin talousarvion 
suojaamista tilanteissa, joissa 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen 
jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita, 
sillä oikeusvaltioperiaatteen 
noudattaminen on välttämätön 
ennakkoedellytys moitteettomalle 
varainhoidolle ja EU:n rahoituksen 
tuloksellisuudelle.

(Tässä tarkistuksessa toistetaan komission uuden ehdotuksen 2020/0460 teksti.)

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Oikeudenmukaisen siirtymän 
rahaston yhteydessä olisi toteutettava 
asetuksen [Euroopan unionin 
elpymisväline] mukaisesti ja siinä 
osoitettujen määrärahojen rajoissa 
elpymis- ja palautumistoimenpiteitä, joilla 
voidaan lievittää covid-19-kriisin 
ennennäkemättömiä 
vaikutuksia.  Tällaisia lisävaroja 
käytettäessä olisi varmistettava, että 
varmistetaan asetuksessa [Euroopan 
elpymisväline] säädettyjen määräaikojen 
noudattaminen.

(Tässä tarkistuksessa toistetaan komission uuden ehdotuksen 2020/0460 teksti.)

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
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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 lmastoneutraaliuden 
tavoitteen13 mukaisesti siten, että kuitenkin 
säilytetään työllisyys ja parannetaan sitä ja 
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.

(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 ja alueellista taloutta ja 
jotka ovat kestäviä pitkällä aikavälillä, 
ottaen huomioon kaikki vihreän kehityksen 
ohjelman tavoitteet. Rahoitetuilla 
hankkeilla olisi edistettävä siirtymistä 
ilmastoneutraaliin ja kiertotalouteen, ja 
samalla olisi lievennettävä ekologisen 
siirtymän talouteen ja yhteiskuntaan 
kohdistuva kielteisiä vaikutuksia. 
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. 
Maakaasu voi olla muutoksessa 
siirtymävaiheen teknologia, kun se korvaa 
intensiivisempiä hiilienergialähteitä ja 
liittyy uusiutuvan energian 
käyttöönottoon. 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 vältetään 
ympäristön pilaantuminen. Erityishuomiota 
olisi kiinnitettävä myös toimiin, joilla 
vahvistetaan innovointia ja tutkimusta 
edistyneen ja kestävän teknologian, myös 
tekoälyteknologian, alalla samoin kuin 
digitalisaation, liitettävyyden, 
saavutettavuuden ja kestävän 
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liikkuvuuden alalla, ja joilla tehostetaan 
liikennemuotosiirtymää, edellyttäen, että 
tällaisilla toimenpiteillä edistetään 
siirtymistä ilmastoneutraaliin ja 
kiertotalouteen ja lievennetään siitä 
aiheutuvia kielteisiä sivuvaikutuksia.

__________________ __________________
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).

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) JTF-rahastosta olisi myös tuettava 
teollista toimintaa, joka ei ole kovin 
kasvihuonekaasuvaltaista mutta jossa 
valmistetaan teollisuustuotteita, joihin 
siirtyminen ilmastoneutraaliuteen 
unionissa vaikuttaa. Unionin 
polttomoottoriajoneuvoala on jo nyt ja 
tulevaisuudessa vielä nykyistä enemmän 
yksi niistä aloista, joilla vaikutukset ovat 
suurimmat, kun alan kansainvälinen 
kilpailu kiristyy ja ympäristövaatimukset 
tiukentuvat, ja sen osuus unionin 
hiilidioksidipäästöistä on melkein 
20 prosenttia. Hiilineutraaliutta ei siksi 
voida saavuttaa ilman erityistukea tälle 
alalle, jonka osuus unionin 
teollisuustyöpaikoista on 8,5 prosenttia ja 
unionin BKT:stä 7,5 prosenttia ja jolla on 
noin 3,5 miljoonaa suoraa työpaikkaa, 
mikä on 11,4 prosenttia unionin 
teollisuuden työpaikoista, ja 
13,8 miljoonaa välillistä työpaikkaa. 
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Etenkin koska autonvalmistajat, niiden 
tavarantoimittajat sekä huolto- ja 
korjausala ovat kaikkein altteimpia 
siirtymän vaikutuksille, JTF-rahastosta 
olisi tuettava näitä aloja sekä 
työntekijöiden ja työnhakijoiden 
uudelleenkoulutusta erityisesti 
päästöttömiä ja/tai vähäpäästöisiä 
ajoneuvoja valmistavilla vaihtoehtoisilla 
teollisuudenaloilla tarvittavien 
nykyaikaisempien taitojen oppimiseksi. 
JTF-rahastosta olisi myös tuettava 
investointeja julkisiin liikenneverkkoihin 
ja -kalustoon tehokkaana välineenä 
siirtymisessä kohti vähäpäästöistä 
liikkuvuutta ja edistettävä samalla 
liikennemuotosiirtymää erityisesti 
suurkaupunkikeskuksissa ja maaseudun 
yhteyksiä. Erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä myös sosioekonomisiin 
vaikeuksiin väestökatoalueilla tai harvaan 
asutuilla alueilla, jotka ovat voimakkaasti 
riippuvaisia fossiilisista polttoaineista, 
jotta voidaan estää näiden alueiden 
väestön siirtyminen ja väestökato.

Tarkistus 11

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 itsenäisten 
ammatinharjoittajien uudelleenkoulutus ja 
uusien taitojen hankkiminen. Tavoitteena 
on auttaa heitä sopeutumaan uusiin 
työllisyysmahdollisuuksiin ja tarjota 
työnhakuneuvontaa työnhakijoille ja 
edistää heidän aktiivista ja täydellistä 
integroitumistaan työmarkkinoille. Samoin 
olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 
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erityisesti nuorten työttömyysasteeseen 
alueilla, joihin siirtymä vaikuttaa.

Tarkistus 12

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

(12) Jotta parannettaisiin siirtymän 
vaikutuksista kärsivien alueiden talouden 
nykyaikaistamista ja uudistamista, 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 merkittävä 
määrä työpaikkoja tai tukemalla 
merkittävän määrän työpaikkoja 
mukauttamista 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 oikeudenmukaista siirtymää 
koskevassa suunnitelmassa, ja niiden olisi 
oltava kestäviä ja noudatettava 
energiatehokkuus etusijalle -periaatetta. 
Näissä investoinneissa olisi vältettävä 
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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.

nollavaikutusriski, jotta nämä 
teollisuuslaitokset eivät hyödynnä JTF-
rahastosta myönnettäviä lisätukia 
asianomaisten teollisuudenalojen hiilestä 
irtautumiseksi siihen, että ne myyvät 
ylimääräiset päästöoikeutensa ja saavat 
näin JTF-rahastosta myönnetyn 
rahoitusavun lisäksi ansiotonta voittoa. 
Sisämarkkinoiden ja koheesiopolitiikan 
yhtenäisyyden suojaamiseksi yrityksiä 
hyödyttävien toimenpiteiden olisi oltava 
SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklaan 
sisältyvien unionin valtiontukisääntöjen 
mukaisia ja erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä niistä johtuviin 
rakenteellisiin muutoksiin ja näiden 
muutosten edellyttämiin toimenpiteisiin.

__________________ __________________
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).

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jotta voitaisiin tarjota joustavuutta 
JTF-varojen kohdentamiseen Investoinnit 
työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen 
puitteissa, pitäisi olla mahdollista laatia 
itsenäinen JTF-ohjelma tai kohdentaa JTF-
varat yhteen tai useampaan toimintalinjaan 
ohjelmassa, jota tuetaan Euroopan 
aluekehitysrahastosta (EAKR), Euroopan 
sosiaalirahasto plussasta (ESR+) tai 
koheesiorahastosta. Asetuksen (EU) [uusi 
yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 21 a 
artiklan mukaisesti JTF-varoja olisi 
vahvistettava täydentävällä rahoituksella 
EAKR:sta ja ESR+:sta. EAKR:sta ja 

(13) Jotta voitaisiin tarjota joustavuutta 
JTF-varojen kohdentamiseen Investoinnit 
työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen 
puitteissa, pitäisi olla mahdollista laatia 
itsenäinen JTF-ohjelma tai kohdentaa JTF-
varat yhteen tai useampaan toimintalinjaan 
ohjelmassa, jota tuetaan Euroopan 
aluekehitysrahastosta (EAKR), Euroopan 
sosiaalirahasto plussasta (ESR+) tai 
koheesiorahastosta. Asetuksen (EU) [uusi 
yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 21 a 
artiklan mukaisesti JTF-varoja voidaan 
vahvistaa siirtämällä varoja 
vapaaehtoisesti EAKR:sta ja ESR+:sta. 
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ESR+:sta siirrettävien määrien olisi oltava 
johdonmukaisia alueellisissa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevissa 
suunnitelmissa vahvistettujen toimien 
tyypin kanssa.

EAKR:sta ja ESR+:sta siirrettävien 
määrien olisi oltava johdonmukaisia 
alueellisissa oikeudenmukaista siirtymää 
koskevissa suunnitelmissa vahvistettujen 
toimien tyypin kanssa.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Alueellisissa oikeudenmukaista 
siirtymää koskevissa suunnitelmissa olisi 
yksilöitävä alueet, joihin vaikutukset 
kohdistuvat kielteisimmin ja joihin JTF-
tuki olisi keskitettävä, ja kuvattava 
toteutettavat toimet ilmastoneutraalin 
talouden saavuttamiseksi etenkin siltä osin 
kuin kyseessä on fossiilisten polttoaineiden 
tuotantoon liittyvien laitosten tai muun 
kasvihuonekaasuvaltaisen toiminnan 
muuntaminen tai lopettaminen. Nämä 
alueet olisi määriteltävä tarkasti, ja niiden 
olisi vastattava NUTS-tason 3 alueita tai 
oltava osa niitä. Suunnitelmissa olisi 
esitettävä yksityiskohtaisesti näiden 
alueiden haasteet ja tarpeet ja yksilöitävä 
tarvittavien toimien tyyppi siten, että 
varmistetaan sellaisten ilmastonmuutosta 
kestävien taloudellisten toimien 
johdonmukainen kehittäminen, jotka ovat 
myös ilmastoneutraaliuteen siirtymisen ja 
vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden 
mukaisia. Vain siirtymäsuunnitelmien 
mukaisesti tehdyt investoinnit voivat saada 
taloudellista tukea JTF-rahastosta. 
Alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien olisi oltava osa 
komissio hyväksymiä ohjelmia (jotka 
saavat tapauksen mukaan tukea EAKR:sta, 
ESR+:sta, koheesiorahastosta tai JTF-
rahastosta).

(15) Alueellisissa oikeudenmukaista 
siirtymää koskevissa suunnitelmissa olisi 
yksilöitävä alueet, joihin vaikutukset 
kohdistuvat kielteisimmin ja joihin JTF-
tuki olisi keskitettävä, ja kuvattava 
toteutettavat toimet ilmastoneutraalin 
talouden saavuttamiseksi vuoteen 2050 
mennessä etenkin siltä osin kuin kyseessä 
on kiinteiden fossiilisten polttoaineiden 
tuotantoon liittyvien laitosten, muun 
kasvihuonekaasuvaltaisen toiminnan tai 
teollisen toiminnan, jonka lopputuotteet 
ovat ristiriidassa hiilineutraaliustavoitteen 
kanssa, asteittainen muuntaminen tai 
lopettaminen siten, että samalla 
säilytetään työllistymismahdollisuudet ja 
laajennetaan niitä vaikutusten kohteeksi 
joutuneilla alueilla, jotta voidaan välttää 
sosiaalinen syrjäytyminen. Nämä alueet 
olisi määriteltävä tarkasti, ja niiden olisi 
vastattava NUTS-tason 3 alueita tai oltava 
osa niitä. Suunnitelmissa olisi esitettävä 
yksityiskohtaisesti näiden alueiden haasteet 
ja tarpeet, kuten työttömyysaste ja 
työpaikkojen menetykset, ja yksilöitävä 
tarvittavien toimien tyyppi siten, että 
varmistetaan sellaisten ilmastonmuutosta 
kestävien taloudellisten toimien 
johdonmukainen kehittäminen, jotka ovat 
myös ilmastoneutraaliuteen siirtymisen ja 
vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden 
mukaisia. Vain siirtymäsuunnitelmien 
mukaisesti tehdyt investoinnit voivat saada 
taloudellista tukea JTF-rahastosta. 
Alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
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koskevien suunnitelmien olisi oltava osa 
komissio hyväksymiä ohjelmia (jotka 
saavat tapauksen mukaan tukea EAKR:sta, 
ESR+:sta, koheesiorahastosta tai JTF-
rahastosta).

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Alueelliset oikeudenmukaista 
siirtymää koskevat suunnitelmat olisi 
toimitettava mahdollisimman pian ja 
viimeistään vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta. Tämä 
aiheuttaa hallintoviranomaisille ja 
jäsenvaltioille täytäntöönpanoon liittyvän 
haasteen, koska näiden suunnitelmien 
hyväksyminen on tarpeen rahoituksen 
vapauttamiseksi. Teknisen tuen ehdollista 
ennakkorahoitusta olisi sen vuoksi 
asetettava saataville ennen suunnitelmien 
hyväksymistä, jotta tästä haasteesta olisi 
helpompi selvitä ja jotta tuettaisiin 
paikallisia toimijoita JTF-rahaston 
toteuttamisessa.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) JTF-varojen 
tulossuuntautuneisuuden vahvistamiseksi 
komission olisi voitava 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 
soveltaa rahoitusoikaisuja, jos JTF-
rahaston erityistavoitteen osalta vahvistetut 
tavoitteet ovat merkittävässä määrin 
jääneet saavuttamatta.

(16) JTF-varojen käytön optimoimiseksi 
ja JTF-rahaston tulossuuntautuneisuuden 
parantamiseksi komission olisi voitava 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 
soveltaa rahoitusoikaisuja, jos JTF-
rahaston erityistavoitteen osalta vahvistetut 
tavoitteet ovat merkittävässä määrin 
jääneet saavuttamatta.
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Tiettyjen tämän asetuksen muiden 
kuin olennaisten osien täydentämiseksi ja 
muuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä 
valta hyväksyä SEUT-sopimuksen 290 
artiklan mukaisesti säädösvallan siirron 
nojalla annettavia delegoituja säädöksiä 
tämän asetuksen liitteeseen III sisältyvien 
yhteisiä tuotos- ja tulosindikaattoreita 
koskevien seikkojen muuttamiseksi. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että 
nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 
lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 
2016 tehdyssä toimielinten välisessä 
sopimuksessa15 vahvistettujen periaatteiden 
mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti 
varmistaa tasavertainen osallistuminen 
delegoitujen säädösten valmisteluun, 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan 
kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 
näillä asiantuntijoilla on järjestelmällisesti 
oikeus osallistua komission 
asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa 
valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(17) Tiettyjen tämän asetuksen muiden 
kuin olennaisten osien täydentämiseksi ja 
muuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä 
valta hyväksyä SEUT-sopimuksen 290 
artiklan mukaisesti säädösvallan siirron 
nojalla annettavia delegoituja säädöksiä 
tämän asetuksen liitteeseen III sisältyvien 
yhteisiä tuotos- ja tulosindikaattoreita 
koskevien seikkojen muuttamiseksi. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja 
ottaa niihin mukaan myös asianomaisen 
yhteisön edustajat ja että nämä kuulemiset 
toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 
päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä 
toimielinten välisessä sopimuksessa15 
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. 
Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa 
tasavertainen osallistuminen delegoitujen 
säädösten valmisteluun, Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle toimitetaan 
kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin 
jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja näillä 
asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus 
osallistua komission asiantuntijaryhmien 
kokouksiin, joissa valmistellaan 
delegoituja säädöksiä.

__________________ __________________
15 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 13. 15 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 13.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän asetuksen 

(19) Tämän asetuksen tavoitteissa, 
jotka koskevat niiden alueiden tukemista, 
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tavoitteita eli tukea alueita, joihin 
kohdistuu taloudellisia ja yhteiskunnallisia 
muutoksia hiilineutraaliin talouteen 
siirtymisen vuoksi. Keskeisiä syitä tähän 
ovat yhtäältä eri alueiden väliset 
kehityserot ja muita heikommassa 
asemassa olevien alueiden 
jälkeenjääneisyys sekä jäsenvaltioiden ja 
alueiden taloudellisten resurssien 
rajoitukset ja toisaalta tarve yhtenäiseen 
täytäntöönpanokehykseen, joka kattaa 
useita unionin rahastoja yhteistyöhön 
perustuvan hallinnoinnin nojalla. Koska 
edellä mainitut tavoitteet voidaan saavuttaa 
paremmin unionin tasolla, unioni voi 
toteuttaa toimenpiteitä SEU-sopimuksen 
5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

joihin kohdistuu taloudellisia ja 
yhteiskunnallisia muutoksia hiilineutraaliin 
talouteen siirtymisen vuoksi, olisi otettava 
huomioon covid-19-pandemian 
vaikutukset koko unionissa. Jäsenvaltiot 
eivät yksin voi riittävällä tavalla saavuttaa 
näitä tavoitteita. Keskeisiä syitä tähän ovat 
yhtäältä eri alueiden väliset kehityserot ja 
muita heikommassa asemassa olevien 
alueiden jälkeenjääneisyys sekä 
jäsenvaltioiden ja alueiden taloudellisten 
resurssien rajoitukset ja toisaalta tarve 
yhtenäiseen täytäntöönpanokehykseen, 
joka kattaa useita unionin rahastoja 
yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin 
nojalla. Koska edellä mainitut tavoitteet 
voidaan saavuttaa paremmin unionin 
tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä 
SEU-sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä asetuksella perustetaan 
oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, 
jäljempänä ’JTF-rahasto’, tuen antamiseksi 
alueille, joihin kohdistuu vakavia 
sosioekonomisia haasteita sen vuoksi, että 
unioni siirtyy ilmastoneutraaliin talouteen 
vuoteen 2050 mennessä.

1. Tällä asetuksella perustetaan 
oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, 
jäljempänä ’JTF-rahasto’, tuen antamiseksi 
alueille tai taloudelliseen toimintaan, 
joihin kohdistuu vakavia sosioekonomisia 
haasteita unionin siirtyessä 
ilmastoneutraaliin talouteen vuoteen 2050 
mennessä, erityisesti työpaikkojen 
luomisen, työntekijöiden 
uudelleenkoulutuksen ja uusien taitojen 
hankkimisen ja täydennyskoulutuksen 
osalta.
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Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [4 artiklan 1 kohdan] 
toisen alakohdan mukaisesti JTF-rahastolla 
on edistettävä yhtä ainoaa erityistavoitetta, 
jolla annetaan ”alueille ja ihmisille 
mahdollisuus käsitellä yhteiskunnallisia, 
taloudellisia ja ympäristöön liittyviä 
vaikutuksia, joita ilmastoneutraaliin 
talouteen siirtymisellä on”.

Asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [4 artiklan 1 kohdan] 
toisen alakohdan mukaisesti JTF-rahastolla 
on edistettävä yhtä ainoaa erityistavoitetta, 
jolla tuetaan toimia, joilla pyritään 
oikeudenmukaiseen ja onnistuneeseen 
energiasiirtymään ja jolla annetaan 
alueille, talouden toimijoille ja ihmisille 
mahdollisuus käsitellä ilmastoneutraaliin 
talouteen vuoteen 2050 mennessä 
tapahtuvan siirtymän yhteiskunnallisia, 
taloudellisia ja ympäristöön liittyviä 
vaikutuksia. JTF-rahoitus on tarpeen 
alueellisten erojen jatkuvan kaventumisen 
ja Euroopan sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden kannalta.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -
tavoitteen puitteissa JTF-rahaston 
talousarviositoumuksiin käytettävissä 
olevat määrärahat kaudella 2021–2027 
ovat 7,5 miljardia euroa vuoden 2018 
hintoina, ja niitä voidaan tapauksen 
mukaan korottaa unionin talousarvioon 
osoitetuilla lisävaroilla ja muilla varoilla 
sovellettavan perussäädöksen mukaisesti.

Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -
tavoitteen puitteissa JTF-rahaston 
talousarviositoumuksiin käytettävissä 
olevat määrärahat kaudella 2021–2027 
ovat 11 270 459 000 euroa 
(10 000 000 000 euroa vuoden 2018 
hintoina), eikä niitä saa siirtää muiden 
asetuksen (EU) .../... [uusi yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] kattamien 
unionin rahastojen määrärahoista. 
Määrää voidaan tapauksen mukaan 
korottaa unionin talousarvioon osoitetuilla 
lisävaroilla ja muilla varoilla sovellettavan 
perussäädöksen mukaisesti.
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Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuihin 
määriin tehdään vuosittain 2 prosentin 
suuruinen indeksikorjaus ohjelmatyötä 
varten ja määrän ottamiseksi myöhemmin 
unionin yleiseen talousarvioon.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuihin 
määriin tehdään ohjelmatyötä varten ja 
määrän ottamiseksi myöhemmin unionin 
yleiseen talousarvioon vähintään 
2 prosentin suuruinen tai unionin 
vuotuisen inflaatioasteen suuruinen 
indeksikorjaus, jos viime mainittu on 
enemmän kuin 2 prosenttia.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen, 
jossa vahvistetaan varojen, mukaan 
luettuna 2 kohdassa tarkoitetut mahdolliset 
lisävarat, vuotuinen jakautuminen 
jäsenvaltioittain liitteessä I vahvistetun 
menetelmän mukaisesti.

3. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen, 
jossa vahvistetaan varat vuosiksi 2021–
2027, mukaan luettuina 2 kohdassa 
tarkoitetut mahdolliset lisävarat, 
jäsenvaltioittain liitteessä I vahvistetun 
menetelmän mukaisesti sekä varojen 
vuotuinen jakautuminen.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) 
[uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
[21 a] artiklassa säädetään, 2 kohdassa 
tarkoitetut mahdolliset lisävarat, jotka 
osoitetaan JTF-rahastoon unionin 
talousarviossa tai myönnetään muista 
varoista, eivät saa edellyttää täydentävää 
tukea EAKR:sta tai ESR+:sta.

4. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) 
[uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
[21 a] artiklassa säädetään, 2 kohdassa 
tarkoitetut mahdolliset lisävarat, jotka 
osoitetaan JTF-rahastoon unionin 
talousarviossa tai myönnetään muista 
varoista, eivät saa edellyttää täydentävää 
siirtoa EAKR:sta tai ESR+:sta.
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Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
3 a artikla – 1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen [Euroopan elpymisväline] 
2 artiklassa tarkoitetut toimenpiteet 
pannaan oikeudenmukaisen siirtymän 
rahastossa täytäntöön 32 803 000 000 
euron määrällä käypinä hintoina 
(30 000 000 000 euroa vuoden 2018 
hintoina) mainitun asetuksen 3 artiklan 2 
kohdan a alakohdan vi alakohdassa 
tarkoitetusta määrästä, jollei sen 
4 artiklan 3, 4 ja 8 kohdasta muuta johdu.
Tätä määrää pidetään 3 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettuina muina varoina, ja 
se vastaa ulkoisia käyttötarkoitukseensa 
sidottuja tuloja asetuksen (EU, Euratom) 
2018/1046 21 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti.
Varat asetetaan saataville Investoinnit 
työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen 
puitteissa vuosien 2021–2024 
talousarviositoumuksia varten 3 artiklassa 
vahvistettujen kokonaismäärärahojen 
lisäksi seuraavasti:
– 2021: 7 954 600 000 euroa;
– 2022: 8 114 600 000 euroa;
– 2023: 8 276 600 000 euroa;
– 2024: 8 441 600 000 euroa.
Lisäksi ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetuista varoista 15 600 000 euroa 
käypinä hintoina varataan 
hallintomenoihin.

(Tässä tarkistuksessa toistetaan komission uuden ehdotuksen 2020/0460 teksti.) Teksti 
”(30 000 000 000 euroa vuoden 2018 hintoina) on lisäys kyseisen ehdotuksen tekstiin.)
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Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
3 a artikla – 2 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta 
määrästä 0,35 prosenttia osoitetaan 
tekniseen tukeen, jota tarjotaan komission 
aloitteesta.

(Tässä tarkistuksessa toistetaan komission uuden ehdotuksen 2020/0460 teksti.)

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
3 a artikla – 3 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
määrän vuotuinen jakautuminen 
jäsenvaltioittain sisällytetään 3 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettuun komission 
päätökseen liitteessä I esitetyn 
menetelmän mukaisesti.

(Tässä tarkistuksessa toistetaan komission uuden ehdotuksen 2020/0460 teksti ja viitataan 
liitteeseen I sellaisena kuin se on muutettuna kyseisessä ehdotuksessa.)

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
3 a artikla – 4 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4. Poiketen siitä, mitä asetuksen 
(EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] [21 a] artiklassa säädetään, 1 
kohdassa tarkoitettu määrä ei edellytä 
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liitteessä I esitettyä täydentävää siirtoa 
EAKR:sta tai ESR+:sta.

(Tässä tarkistuksessa toistetaan komission uuden ehdotuksen 2020/0460 teksti. Sana ”siirtoa” 
korvaa kyseisen ehdotuksen alkuperäisen tekstin sanan ”tukea”.)

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
3 a artikla – 5 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5. Poiketen siitä, mitä 
varainhoitoasetuksen 14 artiklan 3 
kohdassa säädetään, 1 kohdassa 
tarkoitettuihin varoihin perustuviin 
talousarviositoumuksiin sovelletaan 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] VII osaston IV luvussa 
vahvistettuja vapauttamista koskevia 
sääntöjä. Poiketen siitä, mitä 
varainhoitoasetuksen 12 artiklan 4 
kohdan c alakohdassa säädetään, näitä 
varoja ei saa käyttää ohjelmaa tai toimea 
jatkavaan ohjelmaan tai toimeen.

(Tässä tarkistuksessa toistetaan komission uuden ehdotuksen 2020/0460 teksti.)

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. JTF-rahastosta tuetaan vain toimia, 
jotka liittyvät suoraan sen 2 artiklassa 
vahvistettuun erityistavoitteeseen ja joilla 
edistetään 7 artiklan mukaisesti laadittujen 
alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien täytäntöönpanoa.

1. JTF-rahastosta tuetaan vain toimia, 
jotka liittyvät sen 2 artiklassa vahvistettuun 
erityistavoitteeseen ja joilla edistetään 7 
artiklan mukaisesti laadittujen alueellisten 
oikeudenmukaista siirtymää koskevien 
suunnitelmien täytäntöönpanoa.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan mukaisesti JTF-rahastosta 
tuetaan yksinomaan seuraavia toimia:

Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti JTF-
rahastosta tuetaan seuraavia toimia:

Tarkistus 32

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, mukaan luettuina pk-
yritykset ja startup-yritykset, tehtävät 
tuotannolliset investoinnit, jotka johtavat 
talouden uudistamiseen;

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) maakaasun tuotantoon, 
käsittelyyn, jakeluun, varastointiin tai 
polttamiseen liittyvät investoinnit 
seuraavin edellytyksin:
– investoinnit ovat olemassa olevan, hiili-
intensiivisemmän infrastruktuurin 
jälkiasennusta ja/tai korvaamista;
– investoinnit myötävaikuttavat unionin 
tavoitteeseen ilmastoneutraaliuden 
saavuttamisesta viimeistään vuoteen 2050 
mennessä;
– tuettu infrastruktuuri on synerginen 
uusiutuvan ja muun hiilineutraalin 
energian tuotantokapasiteetin kanssa;

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – f alakohta
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Komission teksti Tarkistus

f) laitosalueen kunnostamiseen ja 
puhdistamiseen, maan saneeraukseen ja 
käyttötarkoituksen muuttamiseen tehtävät 
investoinnit;

f) vihreään infrastruktuuriin, 
pilaantumisen vähentämiseen, 
laitosalueen kunnostamiseen ja 
puhdistamiseen, maan saneeraukseen ja 
käyttötarkoituksen muuttamiseen, myös 
muun muassa kestävää matkailua 
hyödyttävien biodiversiteettikeskittymien 
perustamiseen, tehtävät investoinnit;

Tarkistus 35

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

Komission teksti Tarkistus

g) kiertotalouden vahvistamiseen, 
mukaan luettuna jätteiden ehkäisemisen, 
vähentämisen, resurssitehokkuuden, 
uudelleenkäytön, korjauksen ja 
kierrätyksen kautta, tehtävät investoinnit;

g) kiertotalouden vahvistamiseen, 
mukaan luettuna kaikenlaisten jätteiden 
ehkäisemisen, vähentämisen, 
resurssitehokkuuden, uudelleenkäytön, 
korjauksen ja kierrätyksen kautta, tehtävät 
investoinnit;

Tarkistus 36

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

Komission teksti Tarkistus

h) työntekijöiden uudelleenkoulutus 
ja uusien taitojen hankkiminen;

h) investoinnit työntekijöiden ja 
itsenäisten ammatinharjoittajien 
uudelleenkoulutusta ja uusien taitojen 
hankkimista koskeviin ohjelmiin sekä 
yrittäjien täydennyskoulutukseen;

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – j alakohta
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Komission teksti Tarkistus

j) työnhakijoiden aktiivinen 
osallistaminen;

j) työnhakijoiden aktiivinen 
osallistaminen työmarkkinoille pääsyn 
tukemisen muodossa;

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – k a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

k a) kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä ja kestävien 
liikkuvuusratkaisujen monipuolistamista 
edistävään puhtaaseen ja älykkääseen 
liikkuvuuteen liittyvän teknologian ja 
infrastruktuurin käyttöönottoon tehtävät 
investoinnit; investoinnit julkisiin 
liikenneverkkoihin ja -kalustoon 
keskittyen erityisesti 
liikennemuotosiirtymän edistämiseen 
siirryttäessä kohti vähäpäästöistä 
liikkuvuutta suurkaupunkikeskuksissa ja 
maaseutualueilla;

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – k b (uusi)

Komission teksti Tarkistus

k b) teollinen toiminta, jonka 
lopputuotteet tai niiden käyttö ovat 
viimekädessä ristiriidassa 
hiilineutraaliustavoitteen kanssa;

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

JTF-rahastosta voidaan tukea lisäksi 
SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan 

JTF-rahastosta voidaan tukea lisäksi 
muihin yrityksiin kuin pk-yrityksiin 
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a ja c alakohdassa tarkoitetuilla 
tukialueilla muihin yrityksiin kuin pk-
yrityksiin tehtäviä tuotannollisia 
investointeja, edellyttäen että tällaiset 
investoinnit on hyväksytty osana alueellista 
oikeudenmukaista siirtymää koskevaa 
suunnitelmaa 7 artiklan 2 kohdan h 
alakohdassa vaadittujen tietojen 
perusteella. Tällaiset investoinnit ovat 
tukikelpoisia vain, jos ne ovat tarpeen 
alueellisen oikeudenmukaista siirtymää 
koskevan suunnitelman täytäntöönpanoa 
varten.

tehtäviä tuotannollisia investointeja 
edellyttäen, että tällaiset investoinnit on 
hyväksytty osana alueellista 
oikeudenmukaista siirtymää koskevaa 
suunnitelmaa tämän asetuksen 7 artiklan 
2 kohdan h alakohdassa vaadittujen tietojen 
perusteella. Tällaiset investoinnit ovat 
tukikelpoisia vain, jos ne ovat tarpeen 
alueellisen oikeudenmukaista siirtymää 
koskevan suunnitelman täytäntöönpanoa 
varten.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

JTF-rahastosta voidaan tukea myös 
investointeja, joilla pyritään vähentämään 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/87/EY liitteessä I 
luetellusta toiminnasta syntyviä 
kasvihuonekaasupäästöjä, edellyttäen että 
tällaiset investoinnit on hyväksytty osana 
alueellista oikeudenmukaista siirtymää 
koskevaa suunnitelmaa 7 artiklan 2 kohdan 
h alakohdassa vaadittujen tietojen 
perusteella. Tällaiset investoinnit ovat 
tukikelpoisia vain, jos ne ovat tarpeen 
alueellisen oikeudenmukaista siirtymää 
koskevan suunnitelman täytäntöönpanoa 
varten.

JTF-rahastosta voidaan tukea myös 
investointeja, joilla pyritään vähentämään 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/87/EY liitteessä I 
luetellusta toiminnasta syntyviä 
kasvihuonekaasupäästöjä, edellyttäen että 
tällaiset investoinnit on hyväksytty osana 
alueellista oikeudenmukaista siirtymää 
koskevaa suunnitelmaa 7 artiklan 2 kohdan 
h alakohdassa vaadittujen tietojen 
perusteella. Tällaiset investoinnit ovat 
tukikelpoisia vain, jos ne ovat tarpeen 
alueellisen oikeudenmukaista siirtymää 
koskevan suunnitelman täytäntöönpanoa 
varten eivätkä johda nollavaikutuksen 
kautta siihen, että teollisuuslaitokset 
saavat ansiotonta voittoa 
päästökauppajärjestelmästä mahdollisesti 
saamiensa voittojen lisäksi. Lisäksi 
tällaisten investointien on oltava kestäviä 
eivätkä ne saa lisätä tai ylläpitää 
riippuvuutta kiinteistä fossiilisista 
polttoaineista.
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Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ydinvoimaloiden käytöstä poistoa 
tai rakentamista;

a) ydinvoimaloiden rakentamista;

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) komission asetuksen (EU) 
N:o 651/201416 2 artiklan 18 kohdassa 
määriteltyjä vaikeuksissa olevia yrityksiä;

Poistetaan.

__________________
16 Komission asetus (EU) N:o 651/2014, 
annettu 17 päivänä kesäkuuta 2014, 
tiettyjen tukimuotojen toteamisesta 
sisämarkkinoille soveltuviksi 
perussopimuksen 107 ja 108 artiklan 
mukaisesti (EUVL L 187, 26.6.2014, s. 1).

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) fossiilisten polttoaineiden 
tuotantoon, käsittelyyn, jakeluun, 
varastointiin tai polttamiseen liittyviä 
investointeja;

d) muiden fossiilisten polttoaineiden 
kuin maakaasun tuotantoon, käsittelyyn, 
jakeluun, varastointiin tai polttamiseen 
liittyviä investointeja;

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

e) investointeja 
laajakaistainfrastruktuuriin alueilla, 
joilla on vähintään kaksi vastaavaan 
luokkaan kuuluvaa laajakaistaverkkoa.

Poistetaan.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

JTF-varat kohdennetaan alueluokkiin, 
joihin asianomaiset alueet kuuluvat, 7 
artiklan mukaisesti laadittujen alueellisten 
oikeudenmukaista siirtymää koskevien 
suunnitelmien perusteella, jotka komissio 
on hyväksynyt osana ohjelmaa tai 
ohjelman muutosta. Kohdennetut varat 
asetetaan saataville yhdessä tai 
useammassa erityisohjelmassa tai ohjelman 
yhdessä tai useammassa toimintalinjassa.

JTF-varat kohdennetaan alueluokkiin, 
joihin asianomaiset alueet tai taloudelliset 
toimet kuuluvat, 7 artiklan mukaisesti 
laadittujen alueellisten oikeudenmukaista 
siirtymää koskevien suunnitelmien 
perusteella, jotka komissio on hyväksynyt 
osana ohjelmaa tai ohjelman muutosta. 
Kohdennetut varat asetetaan saataville 
yhdessä tai useammassa erityisohjelmassa 
tai ohjelman yhdessä tai useammassa 
toimintalinjassa.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy vain ohjelman, jossa 
alueiden, joihin siirtymäprosessin 
vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin ja 
jotka sisältyvät alueelliseen 
oikeudenmukaista siirtymää koskevaan 
suunnitelmaan, yksilöinti on perusteltu 
asianmukaisesti ja asiaan liittyvä 
alueellinen oikeudenmukaista siirtymää 
koskeva suunnitelma on johdonmukainen 
kyseisen jäsenvaltion kansallisen energia- 
ja ilmastosuunnitelman kanssa.

Komissio hyväksyy vain ohjelman, jossa 
alueiden tai taloudellisen toiminnan, 
joihin siirtymäprosessin vaikutukset 
kohdistuvat kielteisimmin ja jotka 
sisältyvät alueelliseen oikeudenmukaista 
siirtymää koskevaan suunnitelmaan, 
yksilöinti on perusteltu asianmukaisesti ja 
asiaan liittyvä alueellinen 
oikeudenmukaista siirtymää koskeva 
suunnitelma on johdonmukainen kyseisen 
jäsenvaltion kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman kanssa.
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Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. JTF-toimintalinjan tai -
toimintalinjojen on sisällettävä JTF-varat, 
jotka koostuvat kokonaan tai osittain 
jäsenvaltioiden JTF-määrärahoista ja 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [21 a] artiklan mukaisesti 
siirretyistä varoista. JTF-toimintalinjaan 
siirrettyjen EAKR- ja ESR+ -varojen 
määrän on oltava yhteensä vähintään 
puolitoistakertainen mutta enintään 
kolminkertainen toimintalinjaan JTF-
rahastosta myönnetyn tuen määrään 
nähden.

2. JTF-toimintalinjan tai -
toimintalinjojen on sisällettävä JTF-varat, 
jotka koostuvat kokonaan tai osittain 
jäsenvaltioiden JTF-määrärahoista, ja niitä 
voidaan täydentää asetuksen (EU) [uusi 
yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [21 a] 
artiklan mukaisesti vapaaehtoisesti 
siirretyistä varoista. JTF-toimintalinjaan 
siirrettyjen EAKR- ja ESR+ -varojen 
määrä saa olla enintään kolme kertaa 
toimintalinjaan JTF-rahastosta myönnetyn 
tuen määrä.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
liitteessä II esitetyn mallin mukaisesti 
yhdessä asianomaisten alueiden 
viranomaisten kanssa yksi tai useampia 
alueellisia oikeudenmukaista siirtymää 
koskevia suunnitelmia, jotka kattavat 
yhden tai useamman vaikutusten kohteeksi 
joutuneen alueen, joka vastaa yhteisen 
tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistön 
tasoa 3, jäljempänä ’NUTS 3 -tason 
alueet’, sellaisena kuin se on määritelty 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1059/200317, 
sellaisena kuin se on muutettuna komission 
asetuksella (EY) N:o 868/ 2014, tai sen 
osia. Tuettavien alueiden on oltava alueita, 
joihin siirtymän taloudelliset ja 
yhteiskunnalliset vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin, etenkin siltä osin kuin on 
kyse fossiilisten polttoaineiden tuotannossa 
odotetuista työpaikkojen menetyksistä ja 

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
kumppanuusperiaatetta kaikilta osin 
noudattaen liitteessä II esitetyn mallin 
mukaisesti yhdessä asianomaisten alueiden 
viranomaisten, mukaan lukien paikallis- 
ja alueviranomaiset, kanssa yksi tai 
useampia alueellisia oikeudenmukaista 
siirtymää koskevia suunnitelmia, jotka 
kattavat yhden tai useamman vaikutusten 
kohteeksi joutuneen alueen alan, joka 
vastaa yhteisen tilastollisten 
alueyksiköiden nimikkeistön tasoa 3, 
jäljempänä ’NUTS 3 -tason alueet’, 
sellaisena kuin se on määritelty Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 1059/200317, sellaisena kuin se on 
muutettuna komission asetuksella (EY) 
N:o 868/2014, tai sen osia. Tuettavien 
alueiden on oltava alueita, joihin siirtymän 
taloudelliset, työmarkkinoihin 
kohdistuvat, yhteiskunnalliset ja 
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kasvihuonekaasuvaltaisimpien 
teollisuuslaitosten tuotantoprosessien 
muuttamistarpeista.

alueellista yhteenkuuluvuutta koskevat 
vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin, 
etenkin siltä osin kuin on kyse fossiilisten 
polttoaineiden tuotannossa odotetuista 
työpaikkojen menetyksistä, 
kasvihuonekaasuvaltaisimpien 
teollisuuslaitosten tuotantoprosessien 
muuttamistarpeista ja siirtymisestä 
vaihtoehtoiseen teollisuuteen aloilla, joilla 
teollisuuden lopputuotteet eivät ole 
hiilineutraaliustavoitteen mukaisia.

__________________ __________________
17 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 26 
päivänä toukokuuta 2003, yhteisestä 
tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä 
(NUTS) (EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1).

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 26 
päivänä toukokuuta 2003, yhteisestä 
tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä 
(NUTS) (EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1).

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kuvaus kansallisen tason 
siirtymäprosessista ilmastoneutraaliin 
talouteen, mukaan luettuna aikataulu 
keskeisille siirtymävaiheille, jotka ovat 
kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman tuoreimman version 
mukaisia;

a) kuvaus kansallisen, alueellisen ja 
paikallisen tason siirtymäprosessista 
ilmastoneutraaliin talouteen vuoteen 2050 
mennessä, mukaan luettuna aikataulu 
keskeisille siirtymävaiheille, jotka ovat 
kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman tuoreimman version 
mukaisia;

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) selkeä sitoumus, joka vastaa 
tavoitetta saavuttaa ilmastoneutraali 
unioni vuoteen 2050 mennessä ja 
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saavuttaa sen vähennystavoitteet vuoteen 
2030 mennessä;

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) perustelu alueiden yksilöimiseksi a 
alakohdassa tarkoitetuiksi alueiksi, joihin 
siirtymäprosessin vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin ja joita olisi tuettava JTF-
rahastosta 1 kohdan mukaisesti;

b) perustelu alueiden tai taloudellisen 
toiminnan yksilöimiseksi a alakohdassa 
tarkoitetuiksi alueiksi tai toiminnaksi, 
joihin siirtymäprosessin vaikutukset 
kohdistuvat kielteisimmin ja joita olisi 
tuettava JTF-rahastosta 1 kohdan 
mukaisesti;

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) arviointi siirtymähaasteista alueilla, 
joihin vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin, mukaan luettuna 
ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisen 
yhteiskunnalliset, taloudelliset ja 
ympäristöön liittyvät vaikutukset; 
arvioinnissa olisi yksilöitävä niiden 
työpaikkojen ja työpaikkojen menetysten 
määrä, joihin vaikutus mahdollisesti 
kohdistuu, kehitystarpeet sekä tavoitteet, 
jotka olisi saavutettava vuoteen 2030 
mennessä ja jotka liittyvät 
kasvihuonekaasuvaltaisen toiminnan 
muuttamiseen tai lopettamiseen näillä 
alueilla;

c) arviointi siirtymähaasteista alueilla 
ja taloudellisessa toiminnassa, joihin 
vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin, 
mukaan luettuina ilmastoneutraaliin 
talouteen vuoteen 2050 mennessä 
tapahtuvan siirtymisen yhteiskunnalliset, 
työmarkkinoihin liittyvät, taloudelliset ja 
ympäristöön liittyvät vaikutukset; 
arvioinnissa olisi otettava huomioon 
työttömyysaste ja yksilöitävä niiden 
työpaikkojen ja työpaikkojen sekä 
alueiden tulojen menetysten määrä, joihin 
vaikutus mahdollisesti kohdistuu, 
kehitystarpeet sekä tavoitteet, jotka olisi 
saavutettava vuoteen 2030 mennessä ja 
jotka liittyvät kasvihuonekaasuvaltaisen 
toiminnan tai teollisen toiminnan, jonka 
lopputuotteet ovat ristiriidassa 
hiilineutraaliustavoitteen kanssa, 
muuttamiseen tai lopettamiseen näillä 
alueilla;
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Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kuvaus JTF-tuen odotetusta 
panoksesta ilmastoneutraaliin talouteen 
siirtymisen yhteiskunnallisten, 
taloudellisten ja ympäristöön liittyvien 
vaikutusten käsittelyyn;

d) kuvaus JTF-tuen odotetusta 
panoksesta ilmastoneutraaliin talouteen 
vuoteen 2050 mennessä tapahtuvan 
siirtymisen yhteiskunnallisten, 
taloudellisten ja ympäristöön liittyvien 
vaikutusten käsittelyyn sekä sellaisten 
kestävää liikkuvuutta koskevien 
suunnitelmien ja vihreää energiaa 
koskevien suunnitelmien laatimisesta, 
jotka ovat saavutettavissa ja 
kohtuuhintaisia alueilla, joihin siirtymä 
vaikuttaa eniten;

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) jos tukea myönnetään 
investointeihin, joilla pyritään 
vähentämään direktiivin 2003/87/EY 
liitteessä I luetellusta toiminnasta syntyviä 
kasvihuonekaasupäästöjä, kattava luettelo 
tuettavasta toiminnasta ja perustelut, jotka 
osoittavat, että toiminta edistää siirtymistä 
ilmastoneutraaliin talouteen ja johtaa 
kasvihuonekaasupäästöjen merkittävään 
vähenemiseen siten, että ne alittavat 
merkittävästi direktiivin 2003/87/EY 
mukaiset ilmaisjaon laskemiseen 
käytettävät vertailuarvot, ja että toiminta 
on tarpeen, jotta voidaan suojella 
merkittävä määrä työpaikkoja;

i) jos tukea myönnetään 
investointeihin, joilla pyritään 
vähentämään direktiivin 2003/87/EY 
liitteessä I luetellusta toiminnasta syntyviä 
kasvihuonekaasupäästöjä, kattava luettelo 
tuettavasta toiminnasta ja perustelut, jotka 
osoittavat, että toiminta edistää siirtymistä 
ilmastoneutraaliin talouteen vuoteen 2050 
mennessä ja johtaa 
kasvihuonekaasupäästöjen merkittävään 
vähenemiseen siten, että ne alittavat 
merkittävästi direktiivin 2003/87/EY 
mukaiset ilmaisjaon laskemiseen 
käytettävät vertailuarvot, ja että toiminta 
on tarpeen, jotta voidaan suojella 
merkittävä määrä työpaikkoja;
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Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – j alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j a) jos tukea myönnetään 
liikenneinfrastruktuuriin tehtäviin 
investointeihin, luettelo tällaisista toimista 
ja vaikutustenarviointi, josta käy ilmi 
saatujen investointien määrä, rakennetun 
infrastruktuurin vaikutuksesta 
odotettavissa olevat työpaikat ja vaikutus 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen;

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – j b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j b) kattava aikataulu suunnitelmassa 
ennakoitujen konkreettisten toimien 
toteuttamiselle.

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien on oltava 
johdonmukaisia asetuksen (EU) [uusi 
yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [23] 
artiklassa tarkoitettujen alueellisten 
strategioiden, älykkään erikoistumisen 
strategioiden, kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmien ja Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin kanssa.

Alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien on oltava 
johdonmukaisia asetuksen (EU) [uusi 
yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [23] 
artiklassa tarkoitettujen alueellisten 
strategioiden, älykkään erikoistumisen 
strategioiden, teollisuusstrategian, 
puhdasta ja älykästä liikkuvuutta 
koskevan strategian, kansallisten energia- 
ja ilmastosuunnitelmien ja Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin kanssa.
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Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Alueelliset oikeudenmukaista siirtymää 
koskevat suunnitelmat eivät saa sisältää 
julkisia investointeja kiinteiden 
fossiilisten polttoaineiden 
infrastruktuuriin, ja niissä on tarjottava 
mahdollisuus vahvistaa edelleen 
paikallisia talouksia.
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MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

aluekehitysvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän 
rahaston perustamisesta
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Valmistelija: Isabel Carvalhais

LYHYET PERUSTELUT

Lausuntoluonnoksessa käsitellään komission tammikuussa 2020 tekemää 
lainsäädäntöehdotusta perustaa oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, jolla tuetaan alueita ja 
yhteisöjä siirryttäessä siiryttäessä EU:ssa ilmastoneutraaliin kiertotalouteen vuoteen 2050 
mennessä Pariisin sopimuksen mukaisesti.

Viljelijät ovat ilmastonmuutoksen etulinjassa, ja siksi he ovat yksi tärkeimmistä sidosryhmistä 
pyrittäessä tämän tavoitteen saavuttamiseen.

Lausunnossa vahvistetaan, että oikeudenmukaisen siirtymän rahaston on toimittava 
täydentävänä välineenä uusien rahoituslähteiden rinnalla. Kaikkien monivuotiseen 
rahoituskehykseen kuuluvien tärkeimpien rahastojen, YMP mukaan luettuna, on sisällytettävä 
ilmastonäkökohdat päätöksentekoon, jotta voidaan edistää vähähiiliseen talouteen siirtymistä, 
ja sitä varten tarvitaan riittävä rahoitus. JTF-rahastolla olisi täydennettävä unionin muita 
pitkän aikavälin politiikkatoimia, eikä se saa vahingoittaa niitä.

Yhteiset ponnistelut ovat olennaisen tärkeitä ilmastoneutraalia taloutta koskevan yhteisen 
tavoitteen saavuttamiseksi, ja siksi JTF-rahastosta myönnettävän tuen ehdoksi olisi asetettava 
ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 mennessä koskevan kansallisen tavoitteen sekä vuotta 2030 
koskevien välitavoitteiden hyväksyminen.

Lausunnossa korostetaan, että erityishuomiota on kiinnitettävä sellaisiin maaseutualueisiin tai 
syrjäisiin alueisiin, joihin siirtymä vaikuttaa eniten ja joilla on jo nyt syvällisiä 
yhteiskunnallisia ja taloudellisia haasteita, jotka heikentävät entisestään niiden kykyä vastata 
siirtymäprosessin haasteisiin. Näillä alueilla voi myös olla tärkeä rooli uusiutuvaa energiaa 
koskevien investointien kehittämisessä, myös näiden alueiden naapurialueilla.

Osallistavat politiikat ja strategiat ovat tarpeen, jotta vältetään eriarvoisuuden kärjistyminen 
siirtymäprosessissa ja varmistetaan tarvittava yhteiskunnallinen tuki yhteisöille. Näin ollen 
ehdotetaan joitakin uusia tukikelpoisia luonteeltaan yhteiskunnallisia toimia sekä alhaalta 
ylöspäin suuntautuvaa lähestymistapaa, jossa sidosryhmät osallistuvat toimintaan.
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TARKISTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
aluekehitysvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Unionin koheesiopolitiikkaa 
koskevalla sääntelykehyksellä vuosiksi 
2021–2027 seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen puitteissa edistetään 
unionin sitoumuksia panna täytäntöön 
Pariisin ilmastosopimus ja Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteet keskittämällä unionin rahoitus 
vihreisiin tavoitteisiin. Tällä asetuksella 
pannaan täytäntöön yksi prioriteeteista, 
joka esitetään Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmaa koskevassa tiedonannossa11, 
jäljempänä ’Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelma’, ja se muodostaa osan Kestävä 
Eurooppa -investointiohjelmaa12, josta 
myönnetään oikeudenmukaisen siirtymän 
mekanismin nojalla koheesiopolitiikan 
puitteissa rahoitusta, jolla on tarkoitus 
käsitellä niitä taloudellisia ja 
yhteiskunnallisia kustannuksia, joita 
aiheutuu ilmastoneutraaliin ja 
kiertotalouteen siirtymisestä, kun 
mahdolliset kasvihuonekaasupäästöt 
kompensoidaan vastaavalla hiilen 
sitomisella.

(1) Unionin koheesiopolitiikkaa 
koskevalla sääntelykehyksellä vuosiksi 
2021–2027 seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen puitteissa edistetään 
unionin sitoumuksia panna täytäntöön 
Pariisin ilmastosopimus ja Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteet keskittämällä unionin rahoitus 
vihreisiin tavoitteisiin ja hiilipäästöjen 
vähentämiseen sekä toteuttaa Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilari. Tällä 
asetuksella pannaan täytäntöön yksi 
prioriteeteista, joka esitetään Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmaa koskevassa 
tiedonannossa11, jäljempänä ’Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma’, ja se 
muodostaa osan Kestävä Eurooppa 
-investointiohjelmaa12, josta myönnetään 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin 
nojalla koheesiopolitiikan puitteissa 
rahoitusta, jolla on tarkoitus käsitellä niitä 
taloudellisia ja yhteiskunnallisia 
kustannuksia, joita aiheutuu siirtymisestä 
ilmastoneutraaliin talouteen vuoteen 2050 
mennessä ja kiertotalouteen, kun 
mahdolliset kasvihuonekaasupäästöt 
kompensoidaan vastaavalla hiilen 
sitomisella. Lisäksi oikeudenmukaisen 
siirtymän rahastossa (JTF) otetaan 
huomioon covid-19-kriisin 
ennenkokemattomat vaikutukset.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12  COM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.
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Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Jotta siirtymä onnistuisi, sen on 
oltava oikeudenmukainen ja 
yhteiskunnallisesti hyväksyttävä kaikkien 
kannalta. Sen vuoksi sekä unionin että 
jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
siirtymän taloudelliset ja yhteiskunnalliset 
vaikutukset alusta lähtien ja otettava 
käyttöön kaikki mahdolliset välineet 
haitallisten vaikutusten lieventämiseksi. 
Unionin talousarviolla on tässä merkittävä 
tehtävä.

(3) Jotta siirtymä onnistuisi, sen on 
oltava oikeudenmukainen, osallistava, 
tieteelliseen tietoon perustuva ja 
yhteiskunnallisesti hyväksyttävä kaikkien 
kannalta. Sen vuoksi sekä unionin että 
jäsenvaltioiden ja alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten ja 
sidosryhmien on otettava huomioon 
siirtymän taloudelliset ja yhteiskunnalliset 
vaikutukset alusta lähtien ja otettava 
käyttöön kaikki mahdolliset välineet 
ennakoitujen haitallisten vaikutusten 
lieventämiseksi noudattaen Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmassa 
vahvistettua vahingon välttämisen 
periaatetta. Unionin talousarviolla on tässä 
merkittävä tehtävä.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a (uusi)

Komission teksi Tarkistus

(3 a) Ilmastotoimien valtavirtaistaminen 
kaikkiin unionin ohjelmiin on keskeisen 
tärkeää sen kannalta, että päästään 
ilmastoneutraaliin talouteen vuoteen 2050 
mennessä Pariisin ilmastosopimuksen 
tavoitteiden mukaisesti. Kaikkien 
monivuotiseen rahoituskehykseen 
kuuluvien tärkeimpien rahastojen, 
yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) 
rahastot mukaan luettuina, 
päätöksenteossa olisi otettava huomioon 
ilmastonäkökohdat, ja niillä olisi 
edistettävä siirtymistä vähähiiliseen 
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talouteen. Jotta ohjelmista olisi todella 
hyötyä reilun ja oikeudenmukaisen 
siirtymän varmistamisessa kaikille, niillä 
olisi oltava riittävät talousarviovarat. 
Vuosien 2021–2027 monivuotisen 
rahoituskehyksen olisi näin ollen 
tarjottava vahva ja kunnianhimoinen 
rahoituskehys, jotta tämä tavoite voidaan 
saavuttaa tehokkaasti, ja siinä olisi 
osoitettava uutta rahoitusta, jotta JTF-
rahasto voi toimia ilmastotoimien 
lisävälineenä, joka täydentää unionin 
muita pitkän aikavälin toimia ja niiden 
vaikutusta eikä vahingoita niitä. JTF-
rahaston perustaminen ei saisi aiheuttaa 
leikkauksia monivuotisen 
rahoituskehyksen muiden rahastojen, 
etenkään YMP:n tai koheesiopolitiikan, 
varoihin.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Kuten Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmassa ja Kestävä Eurooppa -
investointiohjelmassa esitetään, 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismilla 
olisi täydennettävä muita toimia, joita 
toteutetaan seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen nojalla vuosina 2021–
2027. Sen avulla olisi käsiteltävä 
yhteiskunnallisia ja taloudellisia 
vaikutuksia, joita aiheutuu unionin 
siirtymisestä ilmastoneutraaliuteen, 
yhdistämällä alueellisella tasolla unionin 
talousarvion menot ilmastotavoitteisiin ja 
sosiaalisiin tavoitteisiin.

(4) Kuten Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmassa ja Kestävä Eurooppa -
investointiohjelmassa esitetään, 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismilla 
olisi täydennettävä muita toimia, joita 
toteutetaan seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen nojalla vuosina 2021–
2027. Unionin olisi autettava ja tuettava 
alueita ja niillä asuvia ihmisiä 
siirtymisessä ilmastoneutraaliuteen ja 
saatettava tasapainoon työllisyyden, 
energiaomavaraisuuden ja 
elintarviketurvan kaltaiset tarpeet sekä 
ilmastoneutraaliutta koskeva unionin 
tavoite yhdistämällä kaikilla 
asiaankuuluvilla tasoilla unionin 
talousarvion menot ilmasto- ja 
koheesiotavoitteisiin ja sosiaalisiin 
tavoitteisiin. Tässä yhteydessä kestävällä 
metsänhoidolla ja maataloudella sekä 
niihin liittyvillä aloilla on tärkeä rooli 



PE648.609v04-00 318/348 RR\1210220FI.docx

FI

tulevassa YMP:ssä.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Asetuksella perustetaan 
oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, 
jäljempänä ’JTF-rahasto’, joka on yksi 
koheesiopolitiikan puitteissa toteutetun 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin 
pilareista. JTF-rahaston tavoitteena on 
lieventää ilmastosiirtymän haitallisia 
vaikutuksia tukemalla alueita ja 
työntekijöitä, joihin siirtymä vaikuttaa 
eniten. JTF-rahaston erityistavoitteen 
mukaisesti JTF-rahastosta tuetuilla toimilla 
olisi helpotettava suoraan siirtymän 
vaikutusta rahoittamalla paikallisen 
talouden monipuolistamista ja 
nykyaikaistamista ja lieventämällä 
kielteisiä vaikutuksia työllisyyteen. Tämä 
tuodaan esiin JTF-rahaston 
erityistavoitteessa, joka on vahvistettu 
samalla tasolla ja lueteltu yhdessä 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 4 artiklassa esitettyjen 
poliittisten tavoitteiden kanssa.

(5) Asetuksella perustetaan 
oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, 
jäljempänä ’JTF-rahasto’, joka on yksi 
koheesiopolitiikan puitteissa toteutetun 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin 
pilareista. JTF-rahaston tavoitteena on 
lieventää ilmastosiirtymän haitallisia 
vaikutuksia tukemalla alueita ja 
työntekijöitä, joihin siirtymä vaikuttaa 
eniten. JTF-rahaston erityistavoitteen 
mukaisesti JTF-rahastosta tuetuilla toimilla 
olisi helpotettava suoraan siirtymän 
vaikutusta rahoittamalla paikallisen 
talouden monipuolistamista, kestävyyttä, 
nykyaikaistamista ja uudistamista 
määrittämällä ja ottamalla käyttöön 
vaihtoehtoisia varoja paikallistasolla ja 
lieventämällä kielteisiä vaikutuksia 
työllisyyteen. Sen olisi edistettävä 
ympäristön tilan heikkenemisen 
estämistä. JTF-rahastosta rahoitettavilla 
toimenpiteillä olisi torjuttava väestökatoa 
energiasiirtymässä olevilla alueilla. Tämä 
tuodaan esiin JTF-rahaston 
erityistavoitteessa, joka on vahvistettu 
samalla tasolla ja lueteltu yhdessä 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 4 artiklassa esitettyjen 
poliittisten tavoitteiden kanssa.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Kun otetaan huomioon (6) Kun otetaan huomioon 
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ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys 
Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa 
koskevien unionin sitoumusten, 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden sekä Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmassa esitettyjen 
unionin entistä kunnianhimoisempien 
tavoitteiden mukaisesti, JTF-rahastolla 
olisi oltava keskeinen tehtävä 
ilmastotoimien valtavirtaistamisen 
edistämisessä. Varat JTF:n omista 
määrärahoista ovat täydentäviä ja tulevat 
niiden investointien lisäksi, jotka tarvitaan, 
jotta saavutetaan yleinen 25 prosentin 
tavoitetaso unionin talousarviomenoista 
ilmastotavoitteiden edistämiseksi. 
EAKR:sta ja ESR+:sta siirrettävillä 
varoilla edistetään tämän tavoitteen 
täysimääräistä saavuttamista.

ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys 
Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa 
koskevien unionin sitoumusten, 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden sekä Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmassa ja 
asetuksessa (EU) .../... (eurooppalainen 
ilmastolaki) esitettyjen unionin entistä 
kunnianhimoisempien tavoitteiden 
mukaisesti, joilla pyritään luomaan 
mahdollisuuksia vauraammalle ja 
osallistavammalle sekä terveemmälle ja 
vihreämmälle maanosalle, JTF-rahastolla 
olisi oltava keskeinen tehtävä 
ilmastotoimien valtavirtaistamisen 
edistämisessä ja sen olisi nopeutettava 
siirtymistä uusiutuviin energialähteisiin 
perustuvaan ja resurssi- ja 
energiatehokkaaseen ja 
ilmastoneutraaliin talouteen vuoteen 2050 
mennessä. Varat JTF:n omista 
määrärahoista ovat täydentäviä ja tulevat 
niiden investointien lisäksi, jotka tarvitaan, 
jotta saavutetaan yleinen 25 prosentin 
tavoitetaso unionin talousarviomenoista 
ilmastotavoitteiden edistämiseksi. 
EAKR:sta ja ESR+:sta siirrettävillä 
varoilla voidaan edistää tämän tavoitteen 
täysimääräistä saavuttamista.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Siirtyminen ilmastoneutraaliin ja 
kestävään talouteen ja yhteiskuntaan on 
yksi unionin tärkeimmistä yhteisistä 
tavoitteista, jonka saavuttamiseksi 
kaikkien osapuolten yhteiset ponnistukset 
ovat keskeisen tärkeitä. Koska JTF-
rahasto on osa Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmaa, rahaston käytön 
ehtona olisi oltava ilmastoneutraaliutta 
vuoteen 2050 mennessä koskevan 
kansallisen tavoitteen sekä vuodelle 2030 
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asetettujen välitavoitteiden hyväksyminen.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) JTF-varoilla olisi täydennettävä 
koheesiopolitiikan puitteissa käytettävissä 
olevia varoja.

(7) JTF-varoilla olisi täydennettävä 
koheesiopolitiikan ja YMP:n maaseudun 
kehittämistä koskevan politiikan puitteissa 
käytettävissä olevia varoja sekä kansallisia 
ja alueellisia investointeja ja yksityistä 
pääomaa, eivätkä ne saisi missään 
tapauksessa korvata näitä investointeja.

Perustelu

YMP on se politiikka, jolla maataloustuottajia olisi tuettava siirtymisessä kestävämpiin 
käytäntöihin ja siirtymisessä pois fossiilisia polttoaineita koskevasta riippuvuudesta. 
Maaseudun kehittämiseen tarkoitetun YMP:n rahoituksen sosiaaliset ja maaseutuyhteisöön 
perustuvat näkökohdat, kuten koheesiomäärärahat, olisi säilytettävä sen sijaan että niitä 
leikataan, ja JTF-rahaston olisi toimittava kyseisten toimenpiteiden rinnalla ja niiden lisäksi.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Siirtyminen ilmastoneutraaliin 
talouteen on haaste kaikille jäsenvaltioille. 
Se on erityisen vaativaa niille 
jäsenvaltioille, joissa nojaudutaan 
voimakkaasti fossiilisiin polttoaineisiin tai 
kasvihuonekaasuvaltaiseen teolliseen 
toimintaan, jotka on poistettava vaiheittain 
käytöstä tai joita on mukautettava 
ilmastoneutraaliuteen siirtymisen vuoksi, ja 
joilla ei ole varoja tähän. JTF-rahaston olisi 
näin ollen katettava kaikki jäsenvaltiot, 
mutta rahoituksen jakamisessa olisi 
otettava huomioon jäsenvaltioiden 
valmiudet rahoittaa investointeja, jotka 

(8) Siirtyminen ilmastoneutraaliin 
kiertotalouteen on haaste kaikille 
jäsenvaltioille. Se on erityisen vaativaa 
niille jäsenvaltioille, joissa nojaudutaan 
voimakkaasti fossiilisiin polttoaineisiin tai 
kasvihuonekaasuvaltaiseen teolliseen 
toimintaan, jotka on poistettava vaiheittain 
käytöstä tai joita on mukautettava 
ilmastoneutraaliuteen siirtymisen vuoksi, ja 
joilla ei ole varoja tähän. JTF-rahaston olisi 
näin ollen katettava kaikki jäsenvaltiot, 
mutta rahoituksen jakamisessa olisi 
otettava huomioon riippuvuus 
kasvihuonekaasuvaltaisesta teollisesta 
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tarvitaan ilmastoneutraaliuteen 
siirtymisestä selviytymiseksi.

toiminnasta sekä jäsenvaltioiden 
valmiudet rahoittaa investointeja, jotka 
tarvitaan ilmastoneutraaliuteen 
siirtymisestä selviytymiseksi.

Tarkistus 10

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 
vältetään ympäristön pilaantuminen. 
Erityishuomiota olisi kiinnitettävä myös 
toimiin, joilla vahvistetaan innovointia ja 
tutkimusta edistyneen ja kestävän 
teknologian alalla samoin kuin 

(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 ihmisiä, yhteisöjä ja paikallista 
taloutta ja jotka ovat kestäviä pitkällä 
aikavälillä ja yhdenmukaisia Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman ja Pariisin 
sopimuksen tavoitteiden kanssa. 
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 
vältetään ympäristön pilaantuminen. Tukea 
olisi myönnettävä myös sellaisiin 
innovatiivisiin käytäntöihin maankäytössä 
ja maanviljelyssä, joilla edistetään alan 
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digitalisaation ja liitettävyyden alalla, 
edellyttäen että tällaisilla toimenpiteillä 
edistetään siirtymistä ilmastoneutraaliin ja 
kiertotalouteen ja lievennetään siitä 
aiheutuvia kielteisiä sivuvaikutuksia.

hiilijalanjäljen pienentämistä, sekä 
maaseudun kehittämistoimiin, joilla 
edistetään paikallisen talouden 
monipuolistamista maaseutualueilla. 
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 
lisätään kestävien työpaikkojen luomista 
ja edistetään siirtymistä ilmastoneutraaliin 
talouteen vuoteen 2050 mennessä ja 
kiertotalouteen ja lievennetään siitä 
aiheutuvia kielteisiä sivuvaikutuksia.

__________________ __________________
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).

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Siirtyminen pois fossiilisista 
polttoaineista voi olla haastavaa, koska 
tavoitteet eivät ole aina samat. Näin voi 
olla vesivoimahankkeiden yhteydessä, 
sillä ne voivat vaikuttaa kielteisesti 
vesistöjen ekologiseen tilaan, niiden 
välisiin kytköksiin, kalakantoihin ja tätä 
kautta paikallisyhteisöihin ja niiden 
elinkeinoihin. JTF-rahastosta olisi 
rahoitettava ainoastaan joka tapauksessa 
toteuttamisen arvoisia ja sekä ympäristön 
että ilmaston kannalta hyödyllisiä 
ratkaisuja. Tällaiset ratkaisut olisi 
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vahvistettava hankkeen kuvauksessa, ja 
niiden olisi tapauksen mukaan kuuluttava 
jonkun hankkeen piiriin.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 b (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 b) Ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
ja ilmastoneutraalia taloutta koskevan 
tavoitteen saavuttamiseksi JTF-rahastosta 
olisi tuettava vahvan kiertobiotalouden 
kehittämistä, jotta voidaan edistää 
maatalousalan kestävyyttä. Maa- ja 
metsätalous- sekä merialalta saatu 
kestävällä ja tehokkaalla tavalla tuotettu 
biomassa, joka lisää sivutuotteena 
syntyvän ja biojätteen arvoa, voisi edistää 
merkittävästi unionin ilmastositoumusten 
täyttämistä.

Tarkistus 13

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 uudelleenkoulutus ja uusien 
taitojen sekä tulevaisuuteen 
suuntautuneille aloille kohdennettujen 
uusien ammattipätevyyksien hankkiminen. 
Tavoitteena on auttaa heitä sopeutumaan 
uusiin työllisyysmahdollisuuksiin ja tarjota 
työnhakuneuvontaa ja -ohjausta 
työnhakijoille ja varmistaa kaikkien 
ihmisryhmien yhdenvertainen ja 
syrjimätön pääsy ja aktiivinen 
integroituminen työmarkkinoille.
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Tarkistus 14

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/EY14mukaiset 
ilmaisjaon laskemiseen käytettävät 
vertailuarvot ja jos niiden tuloksena 
suojellaan merkittävä määrä työpaikkoja. 
Tällaiset investoinnit olisi perusteltava 
asianmukaisesti 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 ja erityisesti tuki muihin 

(12) Jotta parannettaisiin siirtymän 
vaikutuksista kärsivien alueiden talouden 
monipuolistamista, nykyaikaistamista ja 
uudistamista, JTF-rahastosta olisi 
annettava tukea pk-yrityksiin tehtäviin 
tuotannollisiin investointeihin, joissa 
otetaan huomioon kestävä ja 
ympäristöystävällinen toiminta sellaisena 
kuin se on määriteltynä asiaa koskevassa 
unionin oikeudessa ja joilla edistetään 
kiertotalouteen siirtymistä koskevaa 
unionin tavoitetta. 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, joissa otetaan 
huomioon asiaankuuluvassa unionin 
oikeudessa määritelty kestävä ja 
ympäristöystävällinen toiminta, 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. 
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yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviin 
tuotannollisiin investointeihin olisi 
rajattava yrityksiin, jotka sijaitsevat SEUT-
sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan a ja c 
alakohdassa tarkoitetuilla tukialueilla.

Tällaiset investoinnit olisi perusteltava 
asianmukaisesti alueellisessa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevassa 
suunnitelmassa. Sisämarkkinoiden ja 
koheesiopolitiikan yhtenäisyyden ja 
tasapuolisten toimintaedellytysten 
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.

__________________ __________________
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).

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Osallistavat politiikat ja strategiat 
ovat tarpeen, jotta voidaan välttää 
eriarvoisuuden kärjistyminen 
oikeudenmukaisen siirtymän yhteydessä, 
sillä siirtymän olisi hyödytettävä kaikkia. 
Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
edistämisen olisi oltava ohjaavana 
periaatteena myönnettäessä tukea JTF-
rahastosta, ja rahaston tuella olisi 
edistettävä sukupuolten tasa-arvoa, 
varmistettava elinvoimaisten 
maaseutualueiden säilyminen, 
parannettava maahanmuuttajien, 
kausityöntekijöiden, nuorten ja 
ikääntyneiden työntekijöiden sekä 
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alhaisen osaamistason työntekijöiden 
oloja ja varmistettava, että ketään ei jätetä 
jälkeen. Arvioinnit ovat osoittaneet, että 
on tärkeää ottaa sukupuolten tasa-arvoa 
koskevat tavoitteet huomioon oikea-
aikaisesti ja johdonmukaisesti kaikessa 
toimenpideohjelmiin liittyvässä 
toiminnassa ja kaikissa niiden valmistelu-
, seuranta-, täytäntöönpano- ja 
arviointivaiheissa ja varmistaa, että 
toteutetaan erityistoimia, joilla edistetään 
sukupuolten tasa-arvoa.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jotta voitaisiin tarjota joustavuutta 
JTF-varojen kohdentamiseen Investoinnit 
työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen 
puitteissa, pitäisi olla mahdollista laatia 
itsenäinen JTF-ohjelma tai kohdentaa JTF-
varat yhteen tai useampaan toimintalinjaan 
ohjelmassa, jota tuetaan Euroopan 
aluekehitysrahastosta (EAKR), Euroopan 
sosiaalirahasto plussasta (ESR+) tai 
koheesiorahastosta. Asetuksen (EU) [uusi 
yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 21 a 
artiklan mukaisesti JTF-varoja olisi 
vahvistettava täydentävällä rahoituksella 
EAKR:sta ja ESR+:sta. EAKR:sta ja 
ESR+:sta siirrettävien määrien olisi oltava 
johdonmukaisia alueellisissa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevissa 
suunnitelmissa vahvistettujen toimien 
tyypin kanssa.

(13) Jotta voitaisiin tarjota joustavuutta 
JTF-varojen kohdentamiseen Investoinnit 
työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen 
puitteissa, pitäisi olla mahdollista laatia 
itsenäinen JTF-ohjelma tai kohdentaa JTF-
varat yhteen tai useampaan toimintalinjaan 
ohjelmassa, jota tuetaan Euroopan 
aluekehitysrahastosta (EAKR), Euroopan 
sosiaalirahasto plussasta (ESR+) tai 
koheesiorahastosta. Asetuksen (EU) [uusi 
yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
21 a artiklan mukaisesti JTF-varoja 
voitaisiin vahvistaa täydentävällä 
rahoituksella EAKR:sta ja ESR+:sta. 
EAKR:sta ja ESR+:sta siirrettävien 
määrien olisi oltava johdonmukaisia 
alueellisissa oikeudenmukaista siirtymää 
koskevissa suunnitelmissa vahvistettujen 
toimien tyypin kanssa.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus
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(14) JTF-tuen edellytyksenä olisi oltava 
siirtymäprosessin tosiasiallinen 
toteuttaminen tietyllä alueella, jotta 
saavutetaan ilmastoneutraali talous. 
Jäsenvaltioiden olisi laadittava yhteistyössä 
asiaan liittyvien sidosryhmien kanssa ja 
komission tuella alueelliset 
oikeudenmukaista siirtymää koskevat 
suunnitelmat, joissa esitetään 
siirtymäprosessi yksityiskohtaisesti ja jotka 
ovat johdonmukaisia kansallisten energia- 
ja ilmastosuunnitelmien kanssa. Komissio 
perustaa siirtymävaiheessa olevien 
kivihiilialueiden foorumiin pohjautuvan 
oikeudenmukaista siirtymää käsittelevän 
foorumin, joka mahdollistaa kahden- ja 
monenvälisen kokemusten vaihdon 
hankitusta tietämyksestä ja hyvistä 
käytännöistä kaikilla toiminta-aloilla, 
joihin vaikutukset kohdistuvat.

(14) JTF-tuen edellytyksenä olisi oltava 
siirtymäprosessin tosiasiallinen 
toteuttaminen tietyllä alueella, jotta 
saavutetaan ilmastoneutraali talous. 
Jäsenvaltioiden olisi laadittava yhdessä 
asiaan liittyvien sidosryhmien, myös 
kansalaisyhteiskunnan ja asianomaisten 
paikallisyhteisöjen, kanssa ja komission 
tuella alueelliset oikeudenmukaista 
siirtymää koskevat suunnitelmat, joissa 
esitetään siirtymäprosessi 
yksityiskohtaisesti ja jotka ovat 
johdonmukaisia kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmien kanssa. Komissio 
perustaa siirtymävaiheessa olevien 
kivihiilialueiden foorumiin pohjautuvan 
oikeudenmukaista siirtymää käsittelevän 
foorumin, joka mahdollistaa kahden- ja 
monenvälisen kokemusten vaihdon 
hankitusta tietämyksestä ja hyvistä 
käytännöistä kaikilla toiminta-aloilla, 
joihin vaikutukset kohdistuvat.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Alueellisissa oikeudenmukaista 
siirtymää koskevissa suunnitelmissa olisi 
yksilöitävä alueet, joihin vaikutukset 
kohdistuvat kielteisimmin ja joihin JTF-
tuki olisi keskitettävä, ja kuvattava 
toteutettavat toimet ilmastoneutraalin 
talouden saavuttamiseksi etenkin siltä osin 
kuin kyseessä on fossiilisten polttoaineiden 
tuotantoon liittyvien laitosten tai muun 
kasvihuonekaasuvaltaisen toiminnan 
muuntaminen tai lopettaminen. Nämä 
alueet olisi määriteltävä tarkasti, ja niiden 
olisi vastattava NUTS-tason 3 alueita tai 
oltava osa niitä. Suunnitelmissa olisi 
esitettävä yksityiskohtaisesti näiden 
alueiden haasteet ja tarpeet ja yksilöitävä 
tarvittavien toimien tyyppi siten, että 
varmistetaan sellaisten ilmastonmuutosta 

(15) Alueellisissa oikeudenmukaista 
siirtymää koskevissa suunnitelmissa olisi 
yksilöitävä alueet, joihin vaikutukset 
kohdistuvat kielteisimmin ja joihin JTF-
tuki olisi keskitettävä, ja kuvattava 
toteutettavat toimet ilmastoneutraalin 
talouden saavuttamiseksi etenkin siltä osin 
kuin kyseessä on fossiilisten polttoaineiden 
tuotantoon liittyvien laitosten tai muun 
kasvihuonekaasuvaltaisen toiminnan 
asteittainen muuntaminen tai asteittainen 
lopettaminen siten, että samalla 
säilytetään työllistymismahdollisuudet ja 
lisätään niitä työntekijöiden 
uudelleenkouluttamisen ja sen kautta, että 
helpotetaan heidän siirtymistään 
muuntyyppiseen työhön, alueilla, joihin 
siirtymä vaikuttaa eniten, jotta voidaan 
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kestävien taloudellisten toimien 
johdonmukainen kehittäminen, jotka ovat 
myös ilmastoneutraaliuteen siirtymisen ja 
vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden 
mukaisia. Vain siirtymäsuunnitelmien 
mukaisesti tehdyt investoinnit voivat saada 
taloudellista tukea JTF-rahastosta. 
Alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien olisi oltava osa 
komissio hyväksymiä ohjelmia (jotka 
saavat tapauksen mukaan tukea EAKR:sta, 
ESR+:sta, koheesiorahastosta tai JTF-
rahastosta).

välttää sosiaalinen syrjäytyminen. Nämä 
alueet olisi määriteltävä tarkasti, ja niiden 
olisi vastattava NUTS-tason 3 alueita tai 
oltava osa niitä. Suunnitelmissa olisi 
esitettävä yksityiskohtaisesti näiden 
alueiden haasteet ja tarpeet ja yksilöitävä 
tarvittavien toimien tyyppi siten, että 
varmistetaan sellaisten ilmastonmuutosta 
kestävien taloudellisten toimien 
johdonmukainen kehittäminen, jotka ovat 
myös ilmastoneutraaliuteen siirtymisen ja 
vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden 
mukaisia. Vain siirtymäsuunnitelmien 
mukaisesti tehdyt investoinnit voivat saada 
taloudellista tukea JTF-rahastosta. 
Alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien olisi oltava osa 
ohjelmia (jotka saavat tapauksen mukaan 
tukea EAKR:sta, ESR+:sta, 
koheesiorahastosta tai JTF-rahastosta), ja 
ne olisi toimitettava komissiolle 
hyväksyntää varten. 

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Jäsenvaltioiden olisi suosittava 
alhaalta ylöspäin suuntautuvia 
strategioita alueellisten oikeudenmukaista 
siirtymää koskevien suunnitelmien 
valmistelussa ja täytäntöönpanossa, millä 
varmistetaan toimivaltaisten 
viranomaisten, kaikkien toiminta-alojen 
talouselämän osapuolten ja 
työmarkkinaosapuolten sekä muiden 
asiaankuuluvien kansalaisyhteiskunnan 
sidosryhmien, maatalousala mukaan 
luettuna, aktiivinen osallistuminen. Jotta 
paikallistason toiminta olisi tehokasta, 
asianomaisten alueiden sidosryhmien 
olisi, silloin kun se on mahdollista 
toteuttaa, oltava aktiivisesti mukana 
alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
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koskevien suunnitelmien valmistelussa.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) JTF-varojen 
tulossuuntautuneisuuden vahvistamiseksi 
komission olisi voitava 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 
soveltaa rahoitusoikaisuja, jos JTF-
rahaston erityistavoitteen osalta vahvistetut 
tavoitteet ovat merkittävässä määrin 
jääneet saavuttamatta.

(16) JTF-varojen käytön 
tulossuuntautuneisuuden optimoimiseksi ja 
JTF-rahaston tulossuuntautuneisuuden 
parantamiseksi komission olisi voitava 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 
soveltaa rahoitusoikaisuja, jos JTF-
rahaston erityistavoitteen osalta vahvistetut 
tavoitteet ovat merkittävässä määrin 
jääneet saavuttamatta.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Erityishuomiota ja -tukea olisi 
annettava maaseutualueille ja syrjäisille 
alueille, joihin siirtymäprosessin 
vaikutukset kohdistuvat. Monilla näistä 
alueista, viljelijät ja pienyritykset niiden 
mukana, on jo nyt voimakkaita 
yhteiskunnallisia ja taloudellisia 
haasteita, kuten ikääntyminen, nuorten 
poismuutto ja yleinen väestökato sekä 
alhainen väestötiheys, alhaisempi 
ammattitaidon taso, vähemmän 
digitaalista infrastruktuuria ja 
liitettävyyttä sekä vähemmän 
energiayhteenliitäntöjä, mikä heikentää 
entisestään niiden kykyä vastata 
siirtymäprosessin haasteisiin. Näillä 
alueilla voisi myös olla tärkeä rooli 
uusiutuvaan energiaan liittyvän 
investointikapasiteetin tarjoamisesta ja 
samalla maatalousmaan säilyttämisessä. 
Näin ollen alueellisissa suunnitelmissa 
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olisi siksi otettava huomioon myös 
mahdollisuus sisällyttää uusiutuvan 
energian alan teknologian ja 
infrastruktuurien käyttöönottoon 
soveltuviksi yksilöityihin alueisiin myös 
niiden naapurissa sijaitsevat 
maaseutualueet.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä asetuksella perustetaan 
oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, 
jäljempänä ’JTF-rahasto’, tuen antamiseksi 
alueille, joihin kohdistuu vakavia 
sosioekonomisia haasteita sen vuoksi, että 
unioni siirtyy ilmastoneutraaliin talouteen 
vuoteen 2050 mennessä.

1. Tällä asetuksella perustetaan 
oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, 
jäljempänä ’JTF-rahasto’, tuen antamiseksi 
ihmisille ja alueille, jotka tarvitsevat 
lisätukea pystyäkseen vastaamaan niihin 
vakaviin sosioekonomisiin haasteisiin, 
joita näihin kohdistuu sen vuoksi, että 
unioni siirtyy ilmastoneutraaliin talouteen 
vuoteen 2050 mennessä ja kiertotalouteen, 
ja haasteiden muuttamiseksi 
mahdollisuuksiksi, erityisesti kestävien 
uusien työpaikkojen luomiseksi, tavalla, 
joka ei vaaranna ympäristötavoitteita ja 
joka säästää rajallisia luonnonvaroja.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [4 artiklan 1 kohdan] 
toisen alakohdan mukaisesti JTF-rahastolla 
on edistettävä yhtä ainoaa erityistavoitetta, 
jolla annetaan ”alueille ja ihmisille 
mahdollisuus käsitellä yhteiskunnallisia, 
taloudellisia ja ympäristöön liittyviä 
vaikutuksia, joita ilmastoneutraaliin 

Asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [4 artiklan 1 kohdan] 
toisen alakohdan mukaisesti JTF-rahastolla 
on edistettävä yhtä ainoaa erityistavoitetta, 
jolla annetaan ”alueille, ihmisille ja 
yrityksille mahdollisuus käsitellä 
yhteiskunnallisia, taloudellisia, 
kansanterveydellisiä ja ympäristöön 
liittyviä vaikutuksia, joita jouhevalla 
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talouteen siirtymisellä on”. siirtymisellä ilmastoneutraaliin 
kiertotalouteen on”, edistäen samalla 
Euroopan luonnonvarojen säilyttämistä ja 
estäen ympäristön tilan heikkeneminen.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. JTF-rahastosta tuetaan Investoinnit 
työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitetta 
kaikissa jäsenvaltioissa.

1. JTF-rahastosta tuetaan Investoinnit 
työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitetta 
kaikissa jäsenvaltioissa, Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman yleisiä tavoitteita ja 
erityisesti asetuksessa (EU) 2020/... 
(eurooppalainen ilmastolaki) määriteltyä 
unionin ilmastoneutraaliustavoitetta, jotta 
voidaan vastata ilmasto- ja 
ympäristöhaasteisiin ja varmistaa 
oikeudenmukainen siirtymä, jossa ketään 
ei jätetä jälkeen.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Investoinnit työpaikkoihin ja 
kasvuun -tavoitteen puitteissa JTF-rahaston 
talousarviositoumuksiin käytettävissä 
olevat määrärahat kaudella 2021–2027 
ovat 7,5 miljardia euroa vuoden 2018 
hintoina, ja niitä voidaan tapauksen 
mukaan korottaa unionin talousarvioon 
osoitetuilla lisävaroilla ja muilla varoilla 
sovellettavan perussäädöksen mukaisesti.

2. Investoinnit työpaikkoihin ja 
kasvuun -tavoitteen puitteissa JTF-rahaston 
talousarviositoumuksiin käytettävissä 
olevat määrärahat kaudella 2021–2027 
ovat X miljardia euroa vuoden 2018 
hintoina, ja niitä voidaan korottaa unionin 
talousarvioon osoitetuilla lisävaroilla ja 
muilla varoilla sovellettavan 
perussäädöksen mukaisesti. JTF-rahaston 
rahoitus ei saa aiheuttaa leikkauksia 
monivuotisen rahoituskehyksen muiden 
rahastojen määrärahoihin, YMP:hen 
osoitetut määrärahat mukaan luettuina. 
Kyseiset määrärahat ovat 
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lisämäärärahoja, eikä rahaston rahoitus 
ei saa aiheuttaa leikkauksia monivuotisen 
rahoituskehyksen muiden rahastojen, 
etenkään YMP:n tai koheesiopolitiikan, 
varoihin1 a.
__________________
1 a Monivuotisesta rahoituskehyksestä 
2021–2027 – parlamentin kanta 
yhteisymmärryksen saavuttamiseksi 
14 päivänä marraskuuta 2018 
antamassaan päätöslauselmassa 
Euroopan parlamentti kannatti sitä, että 
YMP:n rahoitus 27 jäsenvaltion unionissa 
säilytetään reaalisesti vuosien 2014–2020 
määrärahojen tasolla. JTF-rahaston 
määrärahat ovat lisämäärärahoja, ja ne 
täydentävät näitä määrärahoja.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 3 a. JTF-rahaston käytön ehtona on, 
että jäsenvaltio sitoutuu 
ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 
mennessä koskevaan kansalliseen 
tavoitteeseen sekä vuodelle 2030 
asetettuihin hiilestä irtautumista 
koskeviin välitavoitteisiin.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Poiketen siitä, mitä asetuksen 
(EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] [21 a] artiklassa säädetään, 2 
kohdassa tarkoitetut mahdolliset lisävarat, 
jotka osoitetaan JTF-rahastoon unionin 

Poistetaan.
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talousarviossa tai myönnetään muista 
varoista, eivät saa edellyttää täydentävää 
tukea EAKR:sta tai ESR+:sta.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. JTF-rahastosta tuetaan vain 
toimia, jotka liittyvät suoraan sen 
2 artiklassa vahvistettuun 
erityistavoitteeseen ja joilla edistetään 
7 artiklan mukaisesti laadittujen 
alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien 
täytäntöönpanoa.

1. JTF-rahastosta tuetaan vain toimia, 
jotka liittyvät sen 2 artiklassa vahvistettuun 
erityistavoitteeseen ja joilla edistetään 
7 artiklan mukaisesti laadittujen 
alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien täytäntöönpanoa.

Tarkistus 29

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) pk-yrityksiin, mukaan luettuna 
startup-yritykset, tehtävät tuotannolliset 
investoinnit, jotka johtavat työpaikkojen 
luomiseen sekä talouden 
monipuolistamiseen ja uudistamiseen ja 
joissa otetaan huomioon kestävä ja 
ympäristöystävällinen toiminta sellaisena 
kuin se on määriteltynä asiaa koskevassa 
unionin oikeudessa;

Tarkistus 30

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

Komission teksti Tarkistus

c) tutkimus- ja innovointitoimintaan 
tehtävät investoinnit, joilla edistetään 

c) tutkimus- ja innovointitoimintaan 
tehtävät investoinnit, joilla edistetään 
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edistyneen teknologian siirtoa; edistyneen teknologian, myös hiilipäästöjä 
maankäytössä ja maataloudessa 
vähentävien innovatiivisten käytäntöjen, 
siirtoa ja parempia 
käyttömahdollisuuksia;

Tarkistus 31

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

Komission teksti Tarkistus

d) teknologian ja infrastruktuurien 
käyttöönottoon tehtävät investoinnit, joilla 
edistetään kohtuuhintaista puhdasta 
energiaa, kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä, energiatehokkuutta ja 
uusiutuvaa energiaa;

d) teknologian ja infrastruktuurien 
käyttöönottoon tehtävät investoinnit, joilla 
edistetään kohtuuhintaista puhdasta 
energiaa, puhdasta julkista liikennettä 
maaseutualueilla, 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä, 
energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa, 
myös yksilöityjen alueiden naapurialueilla 
asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa;

Tarkistus 32

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

Komission teksti Tarkistus

e) digitalisaatioon ja digitaaliseen 
liitettävyyteen tehtävät investoinnit;

e) digitalisaatioon ja digitaaliseen 
liitettävyyteen, erityisesti nopean 
laajakaistan käyttöönottoon syrjäisillä 
alueilla ja maaseutualueilla, kaikkien 
ulottuvilla olevien digitaaliteknologioiden 
käyttömahdollisuuksien edistämiseen, 
digitaalinen viljely mukaan luettuna, 
tehtävät investoinnit;

Tarkistus 33

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

Komission teksti Tarkistus

f) laitosalueen kunnostamiseen ja 
puhdistamiseen, maan saneeraukseen ja 
käyttötarkoituksen muuttamiseen tehtävät 
investoinnit;

f) laitosalueen kunnostamiseen ja 
puhdistamiseen, maan saneeraukseen ja 
käyttötarkoituksen muuttamiseen tehtävät 
investoinnit siten, että etusijalle asetetaan 
vihreiden infrastruktuurien kehittäminen 
sekä käyttö maatalous- ja 
metsätaloustoimintaan, varmistaen 
samalla, että aiheuttamisperiaatetta 
noudatetaan asianmukaisesti;

Tarkistus 34

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

Komission teksti Tarkistus

g) kiertotalouden vahvistamiseen, 
mukaan luettuna jätteiden ehkäisemisen, 
vähentämisen, resurssitehokkuuden, 
uudelleenkäytön, korjauksen ja 
kierrätyksen kautta, tehtävät investoinnit;

g) kiertotalouden, myös kestävän 
kiertobiotalouden, vahvistamiseen, 
mukaan luettuna jätteiden ehkäisemisen, 
vähentämisen, resurssitehokkuuden, 
uudelleenkäytön, korjauksen ja 
kierrätyksen kautta, tehtävät investoinnit;

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) energiaköyhyyden uhan 
torjumista, energiatehokkuuden 
parantaminen mukaan luettuna, 
koskeviin hankkeisiin tehtävät 
investoinnit;

Tarkistus 36

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

Komission teksti Tarkistus

h) työntekijöiden uudelleenkoulutus 
ja uusien taitojen hankkiminen;

h) työntekijöiden ja työnhakijoiden 
uudelleenkoulutus, uusien taitojen 
hankkiminen sekä työntekijöiden ja 
työnhakijoiden uudelleenintegroitumista 
uusille aloille koskevat ohjelmat;

Tarkistus 37

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

Komission teksti Tarkistus

i) työnhakuneuvonta työnhakijoille; i) työnhakuneuvonta ja -ohjaus 
työnhakijoille;

Tarkistus 38

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

Komission teksti Tarkistus

j) työnhakijoiden aktiivinen 
osallistaminen;

j) työnhakijoiden aktiivinen 
osallistaminen, yhtäläisten 
mahdollisuuksien varmistaminen sekä 
sukupuolten tasa-arvon edistäminen;

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j a) investoinnit, jotka auttavat 
vähentämään väestökadon riskiä alueilla, 
joihin siirtymä vaikuttaa, erityisesti 
maaseutualueilla;
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Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – j b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j b) sosiaaliseen infrastruktuuriin ja 
yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin 
alueilla, joilla tuen kattavuus on 
alhainen, erityisesti maaseutualueilla, 
sekä siirtymästä tai oman alansa kriisistä 
kärsimään joutuvien keskeisen tärkeiden 
työntekijöiden suojeluun tehtävät 
investoinnit;

Tarkistus 41

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

Komission teksti Tarkistus

k) tekninen tuki. k) tekninen tuki ja neuvontapalvelut.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

JTF-rahastosta voidaan tukea lisäksi 
SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan 
a ja c alakohdassa tarkoitetuilla 
tukialueilla muihin yrityksiin kuin pk-
yrityksiin tehtäviä tuotannollisia 
investointeja, edellyttäen että tällaiset 
investoinnit on hyväksytty osana 
alueellista oikeudenmukaista siirtymää 
koskevaa suunnitelmaa 7 artiklan 2 
kohdan h alakohdassa vaadittujen tietojen 
perusteella. Tällaiset investoinnit ovat 
tukikelpoisia vain, jos ne ovat tarpeen 
alueellisen oikeudenmukaista siirtymää 
koskevan suunnitelman täytäntöönpanoa 

JTF-rahastosta voidaan tukea lisäksi 
SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan 
a ja c alakohdassa tarkoitetuilla 
tukialueilla ja SEUT-sopimuksen 107 ja 
108 artiklaan sisältyvien unionin 
valtiontukisääntöjen mukaisesti muihin 
yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviä 
tuotannollisia investointeja, edellyttäen 
että tällaiset investoinnit on hyväksytty 
osana alueellista oikeudenmukaista 
siirtymää koskevaa suunnitelmaa tämän 
asetuksen 7 artiklan 2 kohdan h 
alakohdassa vaadittujen tietojen 
perusteella. Tällaiset investoinnit ovat 
tukikelpoisia vain, jos ne ovat tarpeen 
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varten. alueellisen oikeudenmukaista siirtymää 
koskevan suunnitelman täytäntöönpanoa 
varten. JTF-rahastosta voidaan tukea 
myös viljelijöille ja pienille 
maaseutuyrityksille suunnattuja 
investointeja, jotka keskittyvät kestäviin 
maa- ja metsätalouskäytäntöihin.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) komission asetuksen (EU) 
N:o 651/201416 2 artiklan 18 kohdassa 
määriteltyjä vaikeuksissa olevia yrityksiä;

c) komission asetuksen (EU) 
N:o 651/201416 2 artiklan 18 kohdassa 
määriteltyjä vaikeuksissa olevia yrityksiä, 
lukuun ottamatta tapauksia, joissa 
vaikeudet johtuvat covid-19-kriisistä;

__________________ __________________
16 Komission asetus (EU) N:o 651/2014, 
annettu 17 päivänä kesäkuuta 2014, 
tiettyjen tukimuotojen toteamisesta 
sisämarkkinoille soveltuviksi 
perussopimuksen 107 ja 108 artiklan 
mukaisesti (EUVL L 187, 26.6.2014, s. 1).

16 Komission asetus (EU) N:o 651/2014, 
annettu 17 päivänä kesäkuuta 2014, 
tiettyjen tukimuotojen toteamisesta 
sisämarkkinoille soveltuviksi 
perussopimuksen 107 ja 108 artiklan 
mukaisesti (EUVL L 187, 26.6.2014, s. 1).

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy vain ohjelman, jossa 
alueiden, joihin siirtymäprosessin 
vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin ja 
jotka sisältyvät alueelliseen 
oikeudenmukaista siirtymää koskevaan 
suunnitelmaan, yksilöinti on perusteltu 
asianmukaisesti ja asiaan liittyvä 
alueellinen oikeudenmukaista siirtymää 
koskeva suunnitelma on johdonmukainen 
kyseisen jäsenvaltion kansallisen energia- 

Komissio hyväksyy vain ohjelman, jossa 
alueiden, joihin siirtymäprosessin 
vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin ja 
jotka sisältyvät alueelliseen 
oikeudenmukaista siirtymää koskevaan 
suunnitelmaan, yksilöinti on perusteltu 
asianmukaisesti ja asiaan liittyvä 
alueellinen oikeudenmukaista siirtymää 
koskeva suunnitelma on johdonmukainen 
kyseisen jäsenvaltion kansallisen energia- 
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ja ilmastosuunnitelman kanssa. ja ilmastosuunnitelman kanssa ja vastaa 
tavoitetta ilmastoneutraaliuden 
saavuttamisesta vuoteen 2050 mennessä 
sekä Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelman tavoitteita.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. JTF-toimintalinjan tai -
toimintalinjojen on sisällettävä JTF-varat, 
jotka koostuvat kokonaan tai osittain 
jäsenvaltioiden JTF-määrärahoista ja 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [21 a] artiklan mukaisesti 
siirretyistä varoista. JTF-toimintalinjaan 
siirrettyjen EAKR- ja ESR+ -varojen 
määrän on oltava yhteensä vähintään 
puolitoistakertainen mutta enintään 
kolminkertainen toimintalinjaan JTF-
rahastosta myönnetyn tuen määrään 
nähden.

2. JTF-toimintalinjan tai -
toimintalinjojen on sisällettävä JTF-varat, 
jotka koostuvat kokonaan tai osittain 
jäsenvaltioiden JTF-määrärahoista ja 
varoista, jotka voidaan siirtää asetuksen 
(EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] [21 a] artiklan mukaisesti. JTF-
toimintalinjaan siirrettyjen EAKR- ja 
ESR+ -varojen määrä saa olla enintään 
kolme kertaa toimintalinjaan JTF-
rahastosta myönnetyn tuen määrä.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
liitteessä II esitetyn mallin mukaisesti 
yhdessä asianomaisten alueiden 
viranomaisten kanssa yksi tai useampia 
alueellisia oikeudenmukaista siirtymää 
koskevia suunnitelmia, jotka kattavat 
yhden tai useamman vaikutusten kohteeksi 
joutuneen alueen, joka vastaa yhteisen 
tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistön 
tasoa 3, jäljempänä ’NUTS 3 -tason 
alueet’, sellaisena kuin se on määritelty 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1059/200317, 

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
liitteessä II esitetyn mallin mukaisesti 
yhdessä asianomaisten alueiden 
viranomaisten ja sidosryhmien, myös 
paikallisten ja alueellisten viranomaisten, 
kanssa yksi tai useampia alueellisia 
oikeudenmukaista siirtymää koskevia 
suunnitelmia, jotka kattavat yhden tai 
useamman vaikutusten kohteeksi joutuneen 
alueen, joka vastaa yhteisen tilastollisten 
alueyksiköiden nimikkeistön tasoa 3, 
jäljempänä ’NUTS 3 -tason alueet’, 
sellaisena kuin se on määritelty Euroopan 
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sellaisena kuin se on muutettuna komission 
asetuksella (EY) N:o 868/2014, tai sen 
osia. Tuettavien alueiden on oltava alueita, 
joihin siirtymän taloudelliset ja 
yhteiskunnalliset vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin, etenkin siltä osin kuin on 
kyse fossiilisten polttoaineiden tuotannossa 
odotetuista työpaikkojen menetyksistä ja 
kasvihuonekaasuvaltaisimpien 
teollisuuslaitosten tuotantoprosessien 
muuttamistarpeista.

parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 1059/200317, sellaisena kuin se on 
muutettuna komission asetuksella (EU) 
N:o 2016/2066, tai sen osia. Tuettavien 
alueiden on oltava alueita, joihin siirtymän 
taloudelliset ja yhteiskunnalliset 
vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin, 
etenkin siltä osin kuin on kyse fossiilisten 
polttoaineiden tuotannossa, jalostuksessa 
ja käytössä odotetuista työpaikkojen 
menetyksistä ja 
kasvihuonekaasuvaltaisimpien 
teollisuuslaitosten tuotantoprosessien 
muuttamistarpeista.

__________________ __________________
17 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 26 
päivänä toukokuuta 2003, yhteisestä 
tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä 
(NUTS) (EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1).

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 26 
päivänä toukokuuta 2003, yhteisestä 
tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä 
(NUTS) (EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1).

Tarkistus 47

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

Komission teksti Tarkistus

a) kuvaus kansallisen tason 
siirtymäprosessista ilmastoneutraaliin 
talouteen, mukaan luettuna aikataulu 
keskeisille siirtymävaiheille, jotka ovat 
kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman tuoreimman version 
mukaisia;

a) kuvaus kansallisen tason 
prosessista ilmastoneutraaliin talouteen 
siirtymistä vuoteen 2050 mennessä 
koskevan tavoitteen saavuttamiseksi, 
mukaan luettuna tarkka aikataulu 
keskeisille siirtymävaiheille kohti vuodelle 
2030 asetettuja hiilestä irtautumista 
koskevia välitavoitteita, jotka ovat 
kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman tuoreimman version 
mukaisia;

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
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7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) perustelu alueiden yksilöimiseksi a 
alakohdassa tarkoitetuiksi alueiksi, joihin 
siirtymäprosessin vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin ja joita olisi tuettava JTF-
rahastosta 1 kohdan mukaisesti;

b) perustelu alueiden yksilöimiseksi a 
alakohdassa tarkoitetuiksi alueiksi, joihin 
siirtymäprosessin vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin ja joita olisi tuettava JTF-
rahastosta 1 kohdan mukaisesti, ja 
tapauksen mukaan niiden 
naapurialueiksi, jotka voivat edistää 
siirtymäpyrkimyksiä tai joihin kohdistuu 
epäsuoria taloudellisia ja sosiaalisia 
vaikutuksia yksilöityjen alueiden, 
erityisesti maaseutualueiden, 
siirtymäprosessin vuoksi;

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) arviointi siirtymähaasteista alueilla, 
joihin vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin, mukaan luettuna 
ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisen 
yhteiskunnalliset, taloudelliset ja 
ympäristöön liittyvät vaikutukset; 
arvioinnissa olisi yksilöitävä niiden 
työpaikkojen ja työpaikkojen menetysten 
määrä, joihin vaikutus mahdollisesti 
kohdistuu, kehitystarpeet sekä tavoitteet, 
jotka olisi saavutettava vuoteen 2030 
mennessä ja jotka liittyvät 
kasvihuonekaasuvaltaisen toiminnan 
muuttamiseen tai lopettamiseen näillä 
alueilla;

c) arviointi siirtymähaasteista alueilla, 
joihin vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin, mukaan luettuna 
ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisen 
yhteiskunnalliset, taloudelliset ja 
ympäristöön liittyvät vaikutukset; 
arvioinnissa olisi yksilöitävä niiden 
työpaikkojen ja työpaikkojen menetysten 
määrä, joihin vaikutus mahdollisesti 
kohdistuu, asianomaisten alueiden 
väestökadon riski, kehitystarpeet sekä 
tavoitteet, jotka olisi saavutettava vuoteen 
2030 mennessä ja jotka liittyvät 
kasvihuonekaasuvaltaisen toiminnan 
muuttamiseen tai lopettamiseen näillä 
alueilla sekä energiaköyhyyttä koskeviin 
haasteisiin;

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
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7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kuvaus JTF-tuen odotetusta 
panoksesta ilmastoneutraaliin talouteen 
siirtymisen yhteiskunnallisten, 
taloudellisten ja ympäristöön liittyvien 
vaikutusten käsittelyyn;

Poistetaan.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) arviointi tuen johdonmukaisuudesta 
muihin kansallisiin ja alueellisiin 
strategioihin ja suunnitelmiin nähden;

e) arviointi tuen johdonmukaisuudesta 
muihin kansallisiin ja alueellisiin 
strategioihin ja suunnitelmiin nähden sekä 
arviointi siirtymän mahdollisista 
heijastusvaikutuksista naapurialueisiin;

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) luettelo kumppaneista ja 
asiaankuuluvista asianomaisen alueen 
sidosryhmistä, joita on kuultu;

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Alueellisten oikeudenmukaista 
siirtymää koskevien suunnitelmien 
valmisteluun ja täytäntöönpanoon on 
otettava mukaan asiaan liittyvät kumppanit 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 

3. Alueellisten oikeudenmukaista 
siirtymää koskevien suunnitelmien 
valmisteluun ja täytäntöönpanoon on 
otettava mukaan asiaan liittyvät kumppanit 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
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koskeva asetus] [6] artiklan mukaisesti. koskeva asetus] [6] artiklan mukaisesti ja, 
silloin kun se on mahdollista toteuttaa, 
asiaankuuluvat sidosryhmät tämän 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilta 
maantieteellisiltä alueilta, joihin siirtymä 
vaikuttaa, alhaalta ylöspäin suuntautuvaa 
lähestymistapaa noudattaen.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Alueellisten oikeudenmukaista 
siirtymää koskevien suunnitelmien on 
oltava johdonmukaisia asetuksen (EU) 
[uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
[23] artiklassa tarkoitettujen alueellisten 
strategioiden, älykkään erikoistumisen 
strategioiden, kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmien ja Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin kanssa.

4. Alueellisten oikeudenmukaista 
siirtymää koskevien suunnitelmien on 
oltava johdonmukaisia asetuksen (EU) 
[uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
[23] artiklassa tarkoitettujen alueellisten 
strategioiden, älykkään erikoistumisen 
strategioiden, kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmien ja Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin sekä 
Pariisin sopimuksen mukaisen unionin 
sitoumuksen ja Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteiden kanssa. Alueellisten 
oikeudenmukaista siirtymää koskevien 
suunnitelmien on lujitettava 
paikallistalouksia ja lyhyitä talouden 
reittejä ja toimitusketjuja.

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Toisessa alakohdassa tarkoitettuun 
väliarviointiin on sisällytettävä arviointi 
edistymisestä vuodelle 2050 asetetun 
nollanettopäästötavoitteen ja vuodelle 
2030 asetettujen välitavoitteiden 
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saavuttamisessa.

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tuotosindikaattoreiden lähtötasona 
käytetään nollaa. Vuodelle 2024 asetetut 
välitavoitteet ja vuodelle 2029 asetetut 
tavoitteet ovat kumulatiivisia. Tavoitteita ei 
saa tarkistaa sen jälkeen, kun komissio on 
hyväksynyt ohjelman muuttamista 
koskevan pyynnön, joka on toimitettu 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [14 artiklan 2 kohdan] 
mukaisesti.

2. Tuotosindikaattoreiden lähtötasona 
käytetään nollaa. Vuodelle 2024 asetetut 
välitavoitteet ja vuodelle 2029 asetetut 
tavoitteet ovat kumulatiivisia. Tavoitteita 
saa, silloin kuin se on hyvin perusteltua, 
tarkistaa sen jälkeen, kun komissio on 
hyväksynyt ohjelman muuttamista 
koskevan pyynnön, joka on toimitettu 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [14 artiklan 2 kohdan] 
mukaisesti.

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos komissio katsoo ohjelman lopullisen 
tuloksellisuuskertomuksen tarkastelun 
perusteella, että JTF-varojen yhden tai 
useamman tuotos- ja tulosindikaattorin 
osalta vahvistetusta tavoitteesta ei ole 
saavutettu vähintään 65:tä prosenttia, se 
voi tehdä rahoitusoikaisuja asetuksen (EU) 
[uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
[98] artiklan mukaisesti vähentämällä JTF-
rahastosta kyseiseen toimintalinjaan 
maksettavaa tukea suhteessa saavutuksiin.

Jos komissio katsoo ohjelman lopullisen 
tuloksellisuuskertomuksen tarkastelun 
perusteella, että JTF-varojen yhden tai 
useamman tuotos- ja tulosindikaattorin 
osalta vahvistetusta tavoitteesta ei ole 
saavutettu vähintään 70:tä prosenttia, se 
voi tehdä rahoitusoikaisuja asetuksen 
(EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] [98] artiklan mukaisesti 
vähentämällä JTF-rahastosta kyseiseen 
toimintalinjaan maksettavaa tukea 
suhteessa saavutuksiin.
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