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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.

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 

(1) Unionin koheesiopolitiikkaa 
koskevalla sääntelykehyksellä vuosiksi 
2021–2027 seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen puitteissa edistetään 
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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.

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.

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 

(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 
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käyttöön kaikki mahdolliset välineet 
haitallisten vaikutusten lieventämiseksi. 
Unionin talousarviolla on tässä merkittävä 
tehtävä.

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 
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, 
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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 
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 

(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 
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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.

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 
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 

(6) Kun otetaan huomioon 
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 
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varoilla edistetään tämän tavoitteen 
täysimääräistä saavuttamista.

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 
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 
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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 
tarvitaan ilmastoneutraaliuteen 
siirtymisestä selviytymiseksi.

(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 
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 

(10) Tässä asetuksessa yksilöidään 
investointityypit, joiden menoja voidaan 
tukea JTF-rahastosta. Kaikessa tuetussa 
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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.

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

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

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 
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 
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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.

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 

(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 
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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 
yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviin 
tuotannollisiin investointeihin olisi 
rajattava yrityksiin, jotka sijaitsevat SEUT-
sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan a ja c 
alakohdassa tarkoitetuilla tukialueilla.

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. 
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 



PE648.613v02-00 14/35 AD\1207536FI.docx

FI

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 
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.
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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

(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 
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 
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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.

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 
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 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 
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 



AD\1207536FI.docx 17/35 PE648.613v02-00

FI

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 
koskevien suunnitelmien valmistelussa.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) JTF-varojen 
tulossuuntautuneisuuden vahvistamiseksi 
komission olisi voitava 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 

(16) JTF-varojen käytön 
tulossuuntautuneisuuden optimoimiseksi ja 
JTF-rahaston tulossuuntautuneisuuden 
parantamiseksi komission olisi voitava 
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soveltaa rahoitusoikaisuja, jos JTF-
rahaston erityistavoitteen osalta vahvistetut 
tavoitteet ovat merkittävässä määrin 
jääneet saavuttamatta.

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 
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
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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 
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 ja 
yrityksille mahdollisuus käsitellä 
yhteiskunnallisia, taloudellisia, 
kansanterveydellisiä ja ympäristöön 
liittyviä vaikutuksia, joita jouhevalla 
siirtymisellä ilmastoneutraaliin 
kiertotalouteen on”, edistäen samalla 
Euroopan luonnonvarojen säilyttämistä ja 
estäen ympäristön tilan heikkeneminen.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
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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 
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 
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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 
talousarviossa tai myönnetään muista 
varoista, eivät saa edellyttää täydentävää 
tukea EAKR:sta tai ESR+:sta.

Poistetaan.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
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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 
edistyneen teknologian siirtoa;

c) tutkimus- ja innovointitoimintaan 
tehtävät investoinnit, joilla edistetään 
edistyneen teknologian, myös hiilipäästöjä 
maankäytössä ja maataloudessa 
vähentävien innovatiivisten käytäntöjen, 
siirtoa ja parempia 
käyttömahdollisuuksia;
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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
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 
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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
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;
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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;

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 
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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 
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 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. JTF-rahastosta voidaan tukea 
myös viljelijöille ja pienille 
maaseutuyrityksille suunnattuja 
investointeja, jotka keskittyvät kestäviin 
maa- ja metsätalouskäytäntöihin.
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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- 
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 vastaa 
tavoitetta ilmastoneutraaliuden 
saavuttamisesta vuoteen 2050 mennessä 
sekä Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelman tavoitteita.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
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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, 
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 

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 
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 
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muuttamistarpeista. 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
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 
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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
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
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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 
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, 
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
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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 
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 

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

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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