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Tarkistus 16
Daniel Buda

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 asettaen 
etusijalle covid-19-pandemian 
aiheuttaman terveysriskin johdosta 
toteutettavat talouden elvytystoimet 
edistetään unionin sitoumuksia panna 
täytäntöön Pariisin ilmastosopimus ja 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteet keskittämällä unionin 
rahoitus vihreisiin tavoitteisiin, jotka 
vähentävät hiilipäästöjä siirryttäessä 
puhtaisiin ja oikeudenmukaisiin 
energianlähteisiin ja edistettäessä vihreitä 
ja sinisiä investointeja, kiertotaloutta, 
ilmastonmuutokseen sopeutumista sekä 
riskien ennaltaehkäisyä ja hallintaa. 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.

_________________ _________________
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.

Or. ro
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Tarkistus 17
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Ivo Hristov, Carmen Avram, Estrella Durá Ferrandis, Sylwia Spurek, 
Miroslav Číž

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 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.

_________________ _________________
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.

Or. en

Tarkistus 18
Daniel Buda
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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 riskien 
ennaltaehkäisyyn ja hallintaan. 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.

_________________ _________________
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.

Or. ro

Tarkistus 19
Michal Wiezik, Michaela Šojdrová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Unionin koheesiopolitiikkaa 
koskevalla sääntelykehyksellä vuosiksi 

(1) Unionin koheesiopolitiikkaa 
koskevalla sääntelykehyksellä vuosiksi 
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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.

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 erityisesti lisäämällä 
luonnollisia hiilinieluja.

_________________ _________________
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.

Or. en

Tarkistus 20
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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 

(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. Tällä asetuksella pannaan 
täytäntöön yksi prioriteeteista, joka 
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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.

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.

_________________ _________________
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.

Or. fr

Tarkistus 21
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato, Gilles Lebreton

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 

(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. 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 
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puitteissa rahoitusta, jolla on tarkoitus 
käsitellä niitä taloudellisia ja 
yhteiskunnallisia kustannuksia, joita 
aiheutuu ilmastoneutraaliin ja 
kiertotalouteen siirtymisestä, kun 
mahdolliset kasvihuonekaasupäästöt 
kompensoidaan vastaavalla hiilen 
sitomisella.

käsitellä niitä taloudellisia ja 
yhteiskunnallisia kustannuksia, joita 
aiheutuu ilmastoneutraaliin ja 
kiertotalouteen siirtymisestä, kun 
mahdolliset kasvihuonekaasupäästöt 
kompensoidaan vastaavalla hiilen 
sitomisella.

_________________ _________________
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.

Or. it

Tarkistus 22
Mairead McGuinness

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 

(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 laajempaan 
kiertotalouteen siirtymisestä vuoteen 2050 
mennessä, kun mahdolliset 
kasvihuonekaasupäästöt kompensoidaan 
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sitomisella. vastaavalla hiilen sitomisella.

_________________ _________________
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.

Or. en

Tarkistus 23
Michal Wiezik

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) EU:n pitkän aikavälin 
ilmastostrategiassa käsitellään 
skenaarioita energia- ja ilmastotoimia 
varten unionissa, jossa metsäala tuottaa 
yhteensä 60–65 Mtoea puuta energiaksi. 
Koska unioni on jo ylittänyt merkittävästi 
tämän rajallisen resurssin käytön 
energiatarkoitukseen ja miljoonat 
työpaikat ovat riippuvaisia puun käytöstä 
raaka-aineena, hiilestä puubiomassaan 
siirtymistä ei saisi pitää JTF-rahaston 
ensisijaisena tukikohteena. Raakapuun 
poltto olisi rajoitettava absoluuttiseen 
minimiin, eikä siihen saisi ohjata unionin 
rahoitusta.

Or. en

Tarkistus 24
Michal Wiezik

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Oikeudenmukaisen siirtymän olisi 
oltava Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmassa vahvistetun vahingon 
välttämisen periaatteen mukainen, eikä 
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sen täytäntöönpano saisi lisätä maailman 
metsiin, myöskään Euroopan metsiin, 
kohdistuvia paineita. Investointien olisi 
oltava tukikelpoisia vain, jos biomassan 
kestävyysraportti ja 
toteutettavuustutkimus vahvistavat, että 
asianomaisen toiminnon polttoaineeksi on 
saatavilla jätteestä saatavaa biomassaa 
eikä tämä vaikuta kielteisesti puuta raaka-
aineena käyttävään teollisuuteen, 
biologiseen monimuotoisuuteen tai 
maankäytön, maankäytön muutoksen ja 
metsätalouden hiilinieluun.

Or. en

Tarkistus 25
Emmanouil Fragkos

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 

(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 
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on eritahtinen siirtymä unionissa 
ilmastotoimien alalla mutta myös kasvavat 
erot alueiden välillä, mikä on haitallista 
yhteiskunnallisen, taloudellisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitteiden 
kannalta.

on eritahtinen siirtymä unionissa 
ilmastotoimien alalla mutta myös kasvavat 
erot alueiden välillä, mikä on haitallista 
yhteiskunnallisen, taloudellisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitteiden 
kannalta. Siirtyminen ilmastoneutraaliin, 
täysin uusiutuviin energialähteisiin 
perustuvaan ja erittäin resurssi- ja 
energiatehokkaaseen kiertotalouteen on 
yksi unionin tärkeimmistä poliittisista 
tavoitteista. Unionin talousarviolla on 
tässä merkittävä tehtävä. Jäsenvaltioille 
voidaan antaa kaikki määräysvalta sen 
osalta, miten ne jakavat kansallisten 
ilmastosuunnitelmien rahoituksen, mutta 
osalla jäsenvaltioista on edelleen käytössä 
epäoikeudenmukainen tuotantoalaan 
perustuva järjestelmä, jossa ei oteta 
huomioon tukea eniten tarvitsevia aloja 
tai alueita, joihin siirtymä vaikuttaa 
kielteisimmin.

Or. en

Tarkistus 26
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato, Gilles Lebreton

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) 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 keskipitkällä 
aikavälillä siihen liittyy monia 
epävarmuustekijöitä, jotka liittyvät paitsi 
työllisyyteen myös kaikkiin muihin 
aloihin, erityisesti maatalouteen, koska 
kaikki alueet ja jäsenvaltiot eivät aloita 
siirtymää samasta vaiheesta eikä niillä ole 
samoja toimintavalmiuksia. Jotkin ovat 
edistyneempiä kuin toiset, erityisesti ne 
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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.

maat, jotka ovat noudattaneet 
sitoumuksiaan ja saavuttaneet Kioton 
pöytäkirjan tavoitteet (20 prosenttia 
energiasta uusiutuvista energialähteistä 
vuoteen 2020 mennessä) tekemällä suuria 
investointeja ja joilla on nyt velvollisuus 
myötävaikuttaa niiden maiden ja alueiden 
siirtymään, 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 
ja sellaisista maista tuleva epäterve 
kilpailu, jotka eivät ole vielä ryhtyneet 
irrottautumaan hiilestä, mikä on haitallista 
yhteiskunnallisen, taloudellisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitteiden 
kannalta. 

Or. it

Tarkistus 27
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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) Kaikkien alueiden tasapainoisen 
taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen 
tukeminen 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 



AM\1204336FI.docx 13/156 PE650.653v01-00

FI

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 
– 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.

Or. fr

Tarkistus 28
Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Adrián Vázquez Lázara, Jérémy Decerle, Fredrick 
Federley

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 

(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, energiaturpeeseen ja 
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– 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.

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. 
Siirtyminen ilmastoneutraaliin, täysin 
uusiutuviin energialähteisiin perustuvaan 
ja erittäin resurssi- ja 
energiatehokkaaseen kiertotalouteen on 
yksi unionin tärkeimmistä poliittisista 
tavoitteista.

Or. en

Perustelu

Jotta oikeudenmukaisen siirtymän rahasto olisi tulossuuntautunut ja tehokas, on tärkeää, että 
rahoitus suunnataan toimiin, joilla voidaan saada suurimmat tulokset. Tämän vuoksi turve 
olisi määriteltävä energiaturpeeksi. Turpeen kestävälle käytölle kiertotaloudessa, eläinten 
hyvinvoinnin alalla ja maataloudessa esimerkiksi kuivikkeena tai puutarhaviljelyssä on 
kasvava tarve.

Tarkistus 29
Anne Sander

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 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. Seuraavan unionin talousarvion 
olisi siksi oltava riittävä tämän siirtymän 
saavuttamiseksi, ja seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä olisi 
annettava välineet tavoitteiden 
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saavuttamiseksi siten, että JTF-rahasto 
voidaan rahoittaa leikkaamatta unionin 
nykyisten politiikkojen määrärahoja.

Or. fr

Tarkistus 30
Michal Wiezik

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, tieteellisesti 
perusteltu ja yhteiskunnallisesti 
hyväksyttävä kaikkien kannalta. Sen 
vuoksi sekä unionin että jäsenvaltioiden on 
otettava huomioon siirtymän taloudelliset, 
ympäristöön kohdistuvat, yhteiskunnalliset 
ja todelliset ilmastovaikutukset alusta 
lähtien ja otettava käyttöön kaikki 
mahdolliset välineet haitallisten 
vaikutusten lieventämiseksi. Siirtymässä 
olisi noudatettava Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman vahingon 
välttämisen periaatetta ja tuettava joka 
tapauksessa toteuttamisen arvoisia 
toimenpiteitä. Unionin talousarviosta 
myönnettävän tuen ehdollisuudella on 
tässä merkittävä tehtävä.

Or. en

Tarkistus 31
Ivo Hristov

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Jotta siirtymä onnistuisi, sen on 
oltava oikeudenmukainen ja 
yhteiskunnallisesti hyväksyttävä kaikkien 

(3) Jotta siirtymä onnistuisi, sen on 
oltava oikeudenmukainen ja 
yhteiskunnallisesti vastuullinen kaikkien 
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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.

vaikutusten kohteena olevien 
sidosryhmien ja osallistujien kannalta. Sen 
vuoksi sekä unionin että jäsenvaltioiden on 
otettava huomioon siirtymän taloudelliset 
ja yhteiskunnalliset vaikutukset alusta 
lähtien ja otettava käyttöön kaikki 
mahdolliset välineet ennakoitujen 
haitallisten vaikutusten lieventämiseksi. 
Unionin talousarviolla on tässä merkittävä 
tehtävä.

Or. bg

Tarkistus 32
Eugenia Rodríguez Palop

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 
vuoksi sekä unionin että jäsenvaltioiden ja 
alueellisten ja paikallisten toimijoiden 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.

Or. en

Tarkistus 33
Daniel Buda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Jotta siirtymä onnistuisi, sen on 
oltava oikeudenmukainen ja 
yhteiskunnallisesti hyväksyttävä kaikkien 

(3) Jotta siirtymä onnistuisi, sen on 
oltava oikeudenmukainen ja 
yhteiskunnallisesti hyväksyttävä kaikkien 
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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.

kannalta. Sen vuoksi sekä unionin että 
jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
siirtymän taloudelliset ja yhteiskunnalliset 
vaikutukset alusta lähtien sekä otettava 
huomioon tarve selviytyä covid-19-
pandemian aiheuttamasta terveyskriisistä 
ja otettava käyttöön kaikki mahdolliset 
välineet haitallisten vaikutusten 
lieventämiseksi. Unionin talousarviolla on 
tässä merkittävä tehtävä.

Or. ro

Tarkistus 34
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Ivo Hristov, Carmen Avram, Estrella Durá Ferrandis, Sylwia Spurek, 
Miroslav Číž

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. 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.

Or. en

Tarkistus 35
Michal Wiezik, Michaela Šojdrová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Vaihtoehtoiset 
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energiantuotantoteknologiat, esimerkiksi 
tuuli- ja aurinkovoimalat, ovat jo 
kustannuksiltaan kilpailukykyisiä 
tavanomaisten 
energiantuotantoteknologioiden kanssa, 
ja niiden polttoainekustannukset ja 
muuttuvat käyttö- ja ylläpitokustannukset 
ovat olemattomat. Ratkaiseva tekijä niiden 
pitkän aikavälin kilpailukyvyn kannalta 
on se, pystytäänkö teknologian 
kehityksellä ja suuremmilla 
tuotantomäärillä alentamaan 
huomattavasti pääomakustannuksia ja 
mitkä ovat energian tasoitetut 
kokonaistuotantokustannukset. Koska 
nämä teknologiat voivat tarjota 
ammattitaitoa vaativia työpaikkoja ja 
lisätä kuluttajien ja energiayhteisöjen 
vaikutusmahdollisuuksia, ne kuuluvat 
ensisijaisiin tukikohteisiin. Samoin olisi 
minimoitava maatalousmaahan 
kohdistuvat vaikutukset.

Or. en

Tarkistus 36
Michal Wiezik

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Rajallisten luonnonvarojen käytön 
olisi oltava tulevaisuudenkestävää, 
innovatiivista, tieteellisesti perusteltua ja 
kaskadikäyttöperiaatteen mukaista. Koska 
myös rahoitusvarat, myös kansalliset 
talousarviot, ovat rajalliset, olisi tuettava 
nimenomaan teknologioiden 
käyttöönottoa, sillä niiden toimintaan ei 
alun laajennusvaiheen jälkeen enää 
tarvita tukia, jotta voidaan varmistaa, että 
varat edistävät unionin pitkän aikavälin 
tavoitteen saavuttamista.

Or. en
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Tarkistus 37
Álvaro Amaro

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 ja taloudellisia 
vaikutuksia, joita aiheutuu unionin 
siirtymisestä ilmastoneutraaliuteen, 
yhdistämällä alueellisella tasolla unionin 
talousarvion menot ilmastotavoitteisiin ja 
sosiaalisiin tavoitteisiin. Tässä yhteydessä 
kestävällä metsänhoidolla ja viljelyllä 
sekä niihin liittyvillä aloilla on tärkeä 
rooli tulevassa maatalouspolitiikassa 
(YMP).

Or. pt

Tarkistus 38
Daniel Buda

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 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 
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vaikutuksia, joita aiheutuu unionin 
siirtymisestä ilmastoneutraaliuteen, 
yhdistämällä alueellisella tasolla unionin 
talousarvion menot ilmastotavoitteisiin ja 
sosiaalisiin tavoitteisiin.

vaikutuksia, joita aiheutuu siirtymisestä, ja 
saatettava tasapainoon työllisyyden, 
energiaomavaraisuuden ja 
elintarviketurvan kaltaiset tarpeet sekä 
ilmastoneutraaliutta koskeva unionin 
tavoite yhdistämällä alueellisella tasolla 
unionin talousarvion menot 
ilmastotavoitteisiin ja sosiaalisiin 
tavoitteisiin.

Or. ro

Tarkistus 39
Pär Holmgren
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 kohti unionin 
ilmastoneutraaliutta yhdistämällä 
alueellisella tasolla unionin talousarvion 
menot ilmastotavoitteisiin, 
koheesiotavoitteisiin ja sosiaalisiin 
tavoitteisiin kaikilla asiaankuuluvilla 
tasoilla.

Or. en

Tarkistus 40
Elena Lizzi, Francesca Donato, Marco Dreosto, Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
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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 ja taloudellisia 
vaikutuksia, joita aiheutuu unionin 
siirtymisestä ilmastoneutraaliuteen, 
yhdistämällä unionin talousarvion menot 
ilmastotavoitteisiin ja sosiaalisiin 
tavoitteisiin.

Or. it

Tarkistus 41
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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 ja taloudellisia 
vaikutuksia, joita aiheutuu unionin 
siirtymisestä ilmastoneutraaliuteen, 
yhdistämällä unionin talousarvion menot 
ilmastotavoitteisiin ja sosiaalisiin 
tavoitteisiin.

Or. fr

Tarkistus 42
Daniel Buda
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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 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, kartoittamalla ja 
hyödyntämällä vaihtoehtoisia resursseja 
paikallistasolla ja lieventämällä kielteisiä 
vaikutuksia työllisyyteen. JTF-rahastosta 
rahoitettavilla toimilla 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.

Or. ro

Tarkistus 43
Michal Wiezik, Michaela Šojdrová

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 

(5) Asetuksella perustetaan 
oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, 
jäljempänä ’JTF-rahasto’, joka on yksi 
koheesiopolitiikan puitteissa toteutetun 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin 
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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.

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. Sen 
olisi edistettävä luonnonympäristön 
säilyttämistä ja estettävä ympäristön tilan 
heikkeneminen. 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.

Or. en

Tarkistus 44
Eugenia Rodríguez Palop

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 

(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 ja 
nykyaikaistamista ja lieventämällä 
kielteisiä vaikutuksia työllisyyteen. Tämä 
tuodaan esiin JTF-rahaston 
erityistavoitteessa, joka on vahvistettu 
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samalla tasolla ja lueteltu yhdessä 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 4 artiklassa esitettyjen 
poliittisten tavoitteiden kanssa.

samalla tasolla ja lueteltu yhdessä 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 4 artiklassa esitettyjen 
poliittisten tavoitteiden kanssa.

Or. en

Tarkistus 45
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

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, 
nykyaikaistamista ja uudistamista 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.

Or. en

Tarkistus 46
Eugenia Rodríguez Palop

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(5 a) Koska kiinteiden fossiilisten 
polttoaineiden louhinta tapahtuu yleensä 
maaseudulla, paikallistalouden 
monipuolistamisen rahoituksessa olisi 
asetettava etusijalle tuki maaseudun 
kehittämiseen ja agroekologiseen 
toimintaan, sillä niillä on merkittävä 
tehtävä ilmastonmuutoksen torjunnassa, 
ympäristön suojelussa ja biologisen 
monimuotoisuuden säilyttämisessä.

Or. en

Tarkistus 47
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato, Gilles Lebreton

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) JTF-rahaston olisi yhdessä 
EAKR:stä ja ESR+:sta siirrettävien 
määrärahojen kanssa edistettävä 
merkittävästi elintärkeitä toimenpiteitä 
sen jyrkän ja yhtäkkisen deflaation 
torjumiseksi, johon Euroopan unioni 
joutuu vastaamaan covid-19-pandemian 
vuoksi, ja toimenpiteissä olisi keskityttävä 
erityisesti eniten kärsineisiin talouden 
aloihin ja alueisiin.

Or. it
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Tarkistus 48
Pär Holmgren
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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, joilla pyritään 
luomaan mahdollisuuksia vauraammalle 
ja osallistavammalle sekä terveemmälle ja 
vihreämmälle mantereelle, JTF-rahastolla 
olisi oltava keskeinen tehtävä 
ilmastotoimien valtavirtaistamisen 
edistämisessä ja sen olisi nopeutettava 
siirtymistä ilmastoneutraaliin, täysin 
uusiutuviin energialähteisiin perustuvaan 
ja resurssi- ja energiatehokkaaseen 
kiertotalouteen mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa ja viimeistään 
vuoteen 2050 mennessä. Varat JTF:n 
omista määrärahoista ovat täydentäviä ja 
tulevat niiden investointien lisäksi, jotka 
tarvitaan, jotta saavutetaan yleinen 50 
prosentin tavoitetaso unionin 
talousarviomenoista ilmastotavoitteiden 
edistämiseksi. EAKR:sta ja ESR+:sta 
siirrettävillä varoilla edistetään tämän 
tavoitteen täysimääräistä saavuttamista.

Or. en

Tarkistus 49
Michal Wiezik

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale



AM\1204336FI.docx 27/156 PE650.653v01-00

FI

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 eikä se saisi missään 
nimessä olla ristiriidassa unionin 
ilmastolainsäädännön kanssa, erityisesti 
maankäytön, maankäytön muutoksen 
sekä metsätalouden alalla (LULUCF), 
eikä unionin 
ympäristönsuojelulainsäädännön kanssa, 
erityisesti Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2000/60/EY 
(vesipolitiikan puitedirektiivi) ja 
direktiivien 2009/147/EY ja 92/43/ETY 
(luonnonsuojeludirektiivit) kanssa. 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.

Or. en

Tarkistus 50
Anne Sander

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Kun otetaan huomioon 
ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys 
Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa 
koskevien unionin sitoumusten, 

(6) Kun otetaan huomioon 
ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys 
Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa 
koskevien unionin sitoumusten, 
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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.

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.

Or. fr

Tarkistus 51
Nicola Procaccini

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.
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Or. it

Perustelu

JTF-rahaston käyttömahdollisuutta ei saisi kytkeä määrärahasiirtoihin muista EU:n 
rahastoista.

Tarkistus 52
Ivo Hristov

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.

Or. bg

Tarkistus 53
Mairead McGuinness

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, 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.

Or. en

Tarkistus 54
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Sylwia Spurek

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Siirtyminen ilmastoneutraaliin ja 
kestävään yhteiskuntaan on yksi unionin 
tärkeimmistä yhteisistä tavoitteista, jonka 
saavuttamiseksi kaikkien osapuolten 
yhteiset ponnistukset ovat keskeisen 
tärkeitä. Näin ollen JTF-rahaston käytön 
ehtona olisi oltava ilmastoneutraaliutta 
vuoteen 2050 mennessä koskevan 
kansallisen tavoitteen sekä vuotta 2030 
koskevien välitavoitteiden hyväksyminen.

Or. en

Tarkistus 55
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Álvaro Amaro

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Kun otetaan huomioon vihreän 
kehityksen ohjelmassa asetetut tavoitteet, 
Euroopan maatalousaloja varten olisi 
laadittava strateginen yleisohjelma ja tällä 
ohjelmalla olisi tuettava hiilestä 
irtautumista ja sen olisi perustuttava 
komission tekemään laajaan ja kattavaan 
arviointiin alojen taloudellisen toiminnan 
vaikutuksista ilmansaastetasoihin.

Or. pt

Tarkistus 56
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Jérémy Decerle, 
Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen, Irène Tolleret

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Koska JTF-rahasto on osa 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa, 
JTF-rahaston määrärahojen osoittamisen 
ehtona olisi oltava, että jäsenvaltio on 
sitoutunut ilmastoneutraaliutta vuoteen 
2050 mennessä koskevaan tavoitteeseen.

Or. en

Tarkistus 57
Anne Sander

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

koheesiopolitiikan puitteissa käytettävissä 
olevia varoja. Seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen olisi oltava 
kunnianhimoinen ja riittävä, jotta asetetut 
tavoitteet on mahdollista saavuttaa. JTF-
rahaston rahoitus ei saa missään 
tapauksessa aiheuttaa leikkauksia muiden 
keskeisten välineiden määrärahoihin. 
Näitä ovat esimerkiksi YMP:n piiriin 
kuuluvat sellaiset välineet, joiden 
tarkoitus, esimerkiksi 
elintarvikeomavaraisuus ja Euroopan 
maatalouden puolustaminen, ei salli 
rahoituksen vähentämistä.

Or. fr

Tarkistus 58
Pär Holmgren
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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.

Or. en

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 59
Manolis Kefalogiannis
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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 asetuksen (EU) .../... [uusi 
yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
soveltamisalaan kuuluvien rahastojen 
määrärahojen leikkauksiin tai siirtoihin.

Or. en

Tarkistus 60
Daniel Buda

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 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. Olisi 
kuitenkin otettava huomioon niiden 
syrjäisimpien alueiden ja 
maaseutualueiden sekä vaikeapääsyisten 
alueiden energiavalmiudet, joita ei ole 
liitetty yleiseen energiainfrastruktuuriin.

Or. ro
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Tarkistus 61
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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 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.

Or. fr

Tarkistus 62
Mairead McGuinness

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, 

(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. Sosiaaliset ja 
taloudelliset vaikutukset tuntuvat 
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mutta rahoituksen jakamisessa olisi 
otettava huomioon jäsenvaltioiden 
valmiudet rahoittaa investointeja, jotka 
tarvitaan ilmastoneutraaliuteen 
siirtymisestä selviytymiseksi.

erityisesti niillä maaseutualueilla, joilla 
työllisyys on riippuvainen fossiilisiin 
polttoaineisiin kytkeytyvistä 
teollisuudenaloista. JTF-rahaston olisi 
näin ollen katettava kaikki jäsenvaltiot, 
mutta rahoituksen jakamisessa olisi 
otettava huomioon jäsenvaltioiden 
valmiudet rahoittaa investointeja, jotka 
tarvitaan ilmastoneutraaliuteen 
siirtymisestä selviytymiseksi.

Or. en

Tarkistus 63
Ivo Hristov

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 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 niiden riippuvuus 
kyseisistä polttoaineista ja 
kasvihuonekaasuintensiivisistä 
teollisuudenaloista samoin kuin 
jäsenvaltioiden valmiudet rahoittaa 
investointeja, jotka tarvitaan 
ilmastoneutraaliuteen siirtymisestä 
selviytymiseksi.

Or. bg

Tarkistus 64
Michal Wiezik, Michaela Šojdrová
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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 ja 
energiatehokkaaseen 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, sekä niille jäsenvaltioille, jotka 
ovat tähän saakka käyttäneet uusiutuvana 
energiana puubiomassaa ja joiden on 
mukautettava toimintaansa 
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.

Or. en

Tarkistus 65
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Jérémy Decerle, 
Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

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 
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 
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näin ollen katettava kaikki jäsenvaltiot, 
mutta rahoituksen jakamisessa olisi 
otettava huomioon jäsenvaltioiden 
valmiudet rahoittaa investointeja, jotka 
tarvitaan ilmastoneutraaliuteen 
siirtymisestä selviytymiseksi.

näin ollen katettava kaikki jäsenvaltiot, 
mutta rahoituksen jakamisessa olisi 
otettava huomioon jäsenvaltioiden 
valmiudet rahoittaa investointeja, jotka 
tarvitaan ilmastoneutraaliuteen 
siirtymisestä selviytymiseksi, mukaan 
lukien se, miten ne edistävät 
kiertobiotalouden avulla vaihtoehtoja 
fossiilisiin polttoaineisiin perustuvalle 
taloudelle.

Or. en

Tarkistus 66
Daniel Buda

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, 
ja ensisijaisesti olisi kiinnitettävä 
huomiota jäsenvaltioiden elpymiseen 
covid-19-pandemiasta johtuvasta 
terveyskriisistä. 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.

Or. ro

Tarkistus 67
Elena Lizzi, Marco Dreosto, Mara Bizzotto, Francesca Donato
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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 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, että jäsenvaltioiden, 
jotka saavuttivat Kioton tavoitteet 
velkarahalla, olisi saatava hyvitys.

Or. it

Tarkistus 68
Ivo Hristov

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 etukäteen vahvistettujen 
objektiivisten kriteerien perusteella.

Or. bg

Tarkistus 69
Eugenia Rodríguez Palop

Ehdotus asetukseksi
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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 
tavoitteen13mukaisesti 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 
luettelossa olisi asetettava etusijalle ne, 
joilla tuetaan ihmisiä, yhteisöjä ja 
paikallista taloutta ja jotka ovat kestäviä 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, ottaen 
huomioon kaikki vihreän kehityksen 
ohjelman tavoitteet. Rahoitetuilla 
hankkeilla olisi edistettävä siirtymistä 
ilmastoneutraaliin ja kiertotalouteen 
viimeistään vuoteen 2050 mennessä. 
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. 
Maatalousalalla ja alueilla, joiden 
kasvihuonekaasupäästöt ovat korkeat, 
tuen pääpainon olisi oltava siinä, että 
autetaan viljelijöitä suuntautumaan 
strategisesti uudelleen ja 
monipuolistamaan toimintaansa ja 
tulojaan ja edistämään kestävien 
käytäntöjen käyttöä täydentäen yhteisestä 
maatalouspolitiikasta saatua tukea. 
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 maksimoidaan yhteisön 
saamat hyödyt, sekä niihin, joilla 
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vahvistetaan innovointia ja tutkimusta 
edistyneen ja kestävän teknologian alalla 
samoin kuin digitalisaation ja 
liitettävyyden alalla, edellyttäen että 
tällaisilla toimenpiteillä lisätään vihreiden 
ja kestävien työpaikkojen luomista, 
edistetään siirtymistä ilmastoneutraaliin ja 
kiertotalouteen viimeistään vuoteen 2050 
mennessä 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).

Or. en

Tarkistus 70
Michal Wiezik

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 

(10) Tässä asetuksessa yksilöidään 
investointityypit, joiden menoja voidaan 
tukea JTF-rahastosta. Kaikessa tuetussa 
toiminnassa olisi noudatettava 
täysimääräisesti unionin ilmasto- ja 
ympäristöprioriteetteja ja 
ympäristölainsäädäntöä, mistä ei saisi 
poiketa, eikä toiminnasta saisi syntyä 
ympäristökustannuksia. 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 
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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 
tavoitteen13mukaisesti 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.

ilmastoneutraaliin ja kiertotalouteen.  
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. Siirtyminen sellaiseen 
toimintaan tai teknologiaan, jossa 
tuotetun energian yksikkökohtaisten 
päästöjen taso on näihin verrattava tai 
jossa hiilivelan takaisinmaksuaika on 
liian pitkä unionin vuoden 2050 tavoitteen 
saavuttamiseksi, ei saisi olla 
tukikelpoinen investointi. 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 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.

_________________
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 
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taloudesta (COM(2018) 773 final).

Or. en

Tarkistus 71
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

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 
tavoitteen13mukaisesti 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 

(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. 
Lisäksi tukea olisi myönnettävä 
innovatiivisiin käytäntöihin siirtymiseen 
maankäytössä ja maanviljelyssä, millä 
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teknologian alalla samoin kuin 
digitalisaation ja liitettävyyden alalla, 
edellyttäen että tällaisilla toimenpiteillä 
edistetään siirtymistä ilmastoneutraaliin ja 
kiertotalouteen ja lievennetään siitä 
aiheutuvia kielteisiä sivuvaikutuksia.

edistetään unionin maatalousalan 
hiilijalanjäljen pienentämistä. 
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).

Or. en

Tarkistus 72
Emmanouil Fragkos

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 

(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. 
Rahoitettavilla hankkeilla olisi autettava 
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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 
tavoitteen13mukaisesti 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.

saavuttamaan digitaalisen 
infrastruktuuriverkon kehittämiseen ja 
puhtaan ja kestävän multimodaalisen 
kaupunkiliikenteen edistämiseen liittyvät 
unionin tavoitteet.  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.

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

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

Or. en

Tarkistus 73
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Pär Holmgren
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 
tavoitteen13mukaisesti 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 taloutta, jotka ovat 
kestäviä pitkällä aikavälillä ja jotka 
vastaavat täysin kaikkia vihreän 
kehityksen ohjelman tavoitteita sekä 
vuonna 2015 tehdyn Pariisin sopimuksen 
tavoitetta rajoittaa maapallon lämpötilan 
nousu 1,5 celsiusasteeseen esiteollisella 
kaudella vallinneeseen tasoon verrattuna. 
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 
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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).

Or. en

Tarkistus 74
Ivo Hristov

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 

(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 vähentämiseen ja vastaavaan 
kyseisten alojen työllisyystason 
alenemiseen suhteessa muihin aloihin. 
Muuttuvilla toiminta-aloilla, joilla 
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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 
tavoitteen13mukaisesti 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.

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.

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

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

Or. bg

Tarkistus 75
Clara Aguilera

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 

(10) Tässä asetuksessa yksilöidään 
investointityypit, joiden menoja voidaan 
tukea JTF-rahastosta. Kaikessa tuetussa 
toiminnassa olisi noudatettava 
täysimääräisesti unionin ilmasto- ja 
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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 
tavoitteen13mukaisesti 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.

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 asteittaista ja 
täydellistä 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.

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

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

Or. es
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Tarkistus 76
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato, Gilles Lebreton

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 
tavoitteen13mukaisesti 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 

(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. 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.
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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).

Or. it

Tarkistus 77
Daniel Buda

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 

(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 
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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 
tavoitteen13mukaisesti 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.

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 tasapaino työllisyyden sekä 
ympäristö- ja ilmastotavoitteiden välillä. 
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).

Or. ro

Tarkistus 78
Michal Wiezik, Michaela Šojdrová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Siirtyminen 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 
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elinkeinoihin. JTF-rahastosta olisi 
rahoitettava ainoastaan joka tapauksessa 
toteuttamisen arvoisia ja sekä ympäristön 
että ilmaston kannalta hyödyllisiä 
toimenpiteitä. Toimenpiteet olisi 
vahvistettava hankkeen kuvauksessa, ja 
niiden olisi tapauksen mukaan kuuluttava 
jonkun hankkeen piiriin.

Or. en

Tarkistus 79
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Jérémy Decerle, 
Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) 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.

Or. en

Tarkistus 80
Pär Holmgren
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jotta voidaan suojella kansalaisia, 
joihin ilmastosiirtymä vaikuttaa eniten, 

(11) Jotta voidaan suojella ihmisryhmiä, 
jotka todennäköisimmin tarvitsevat tukea 
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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.

ilmastosiirtymän toteuttamiseksi, JTF-
rahastosta olisi katettava myös vaikutusten 
kohteeksi joutuneiden työntekijöiden 
uudelleenkoulutus ja uusien taitojen 
hankkiminen kiinnittäen erityistä 
huomiota [ESR+ -asetuksessa] 
määriteltyihin kaikkein 
haavoittuvimmassa asemassa oleviin 
ihmisiin. Tavoitteena on auttaa heitä 
sopeutumaan uusiin 
työllisyysmahdollisuuksiin, 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 
työnhakuneuvontaa kaikille 
työnhakijaryhmille ja varmistaa kaikkien 
ihmisryhmien yhdenvertainen ja 
syrjimätön pääsy ja aktiivinen 
integroituminen työmarkkinoille.

Or. en

Tarkistus 81
Clara Aguilera

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 ja 
kiertotalouteen, vihreään talouteen ja 
digitaaliseen talouteen soveltuviin uusiin 
ammattipätevyyksiin ja tarjota 
työnhakuneuvontaa työnhakijoille ja 
edistää heidän aktiivista integroitumistaan 
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työmarkkinoille.

Or. es

Tarkistus 82
Daniel Buda

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 sekä heidän 
ohjaamisensa uusien 
työmahdollisuuksien piiriin. Tavoitteena 
on auttaa heitä sopeutumaan uusiin 
työllisyysmahdollisuuksiin ja tarjota 
työnhakuneuvontaa työnhakijoille ja 
edistää heidän aktiivista integroitumistaan 
työmarkkinoille.

Or. ro

Tarkistus 83
Mairead McGuinness

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 

(11) Jotta voidaan suojella kansalaisia, 
joihin ilmastosiirtymä vaikuttaa eniten, 
JTF-rahastosta olisi katettava myös 
vaikutusten kohteeksi joutuneiden 
työntekijöiden uudelleenkoulutus ja uusien 
taitojen hankkiminen, millä annetaan 
heille tarvittava pätevyys uusiin ja 
parempiin työllisyysmahdollisuuksiin 
sopeutumiseksi, ja työnhakuneuvonnan 
tarjoaminen työnhakijoille ja heidän 
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työmarkkinoille. aktiivisen työmarkkinoille 
integroitumisensa tukeminen.

Or. en

Tarkistus 84
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez 
Lázara

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.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 85
Ivo Hristov

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 

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



PE650.653v01-00 56/156 AM\1204336FI.docx

FI

työmarkkinoille. edistää heidän aktiivista integroitumistaan 
työmarkkinoille.

Or. bg

Tarkistus 86
Pär Holmgren
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 8 artiklan 
mukaisesti. 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, naisten 
taloudellista riippumattomuutta, 
koulutusta ja ammattitaidon kohentamista 
sekä väkivallan uhreiksi joutuneiden 
naisten integroimista uudelleen 
työmarkkinoille ja yhteiskuntaan.

Or. en

Tarkistus 87
Clara Aguilera

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale
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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 
yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviin 
tuotannollisiin investointeihin olisi 
rajattava yrityksiin, jotka sijaitsevat SEUT-
sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan a ja c 
alakohdassa tarkoitetuilla tukialueilla.

(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 
yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviin 
tuotannollisiin investointeihin olisi 
rajattava yrityksiin, jotka sijaitsevat SEUT-
sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan a ja c 
alakohdassa tarkoitetuilla tukialueilla, ja 
otettava erityisesti huomioon alueet, jotka 
ovat jo aloittaneet hiilestä irtautumisen ja 
joilla on jatkuvaa rakenteellista 
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työttömyyttä ja elintaso-ongelmia ja joilla 
elintaso on alhaisempi kuin muualla 
Euroopassa. Tämän poikkeuksen pitäisi 
mahdollistaa se, että ne voivat saada 
rahoitusta talouksiensa kehittämiseen.

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

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

Or. es

Tarkistus 88
Pär Holmgren
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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, 

(12) Jotta parannettaisiin siirtymän 
vaikutuksista kärsivien alueiden talouden 
monipuolistamista, JTF-rahastosta olisi 
annettava tukea sellaisiin pk-yrityksiin 
tehtäviin tuotannollisiin investointeihin, 
jotka harjoittavat asetuksen (EU) 2020/... 
[luokitusjärjestelmäasetus] mukaisesti 
ympäristön kannalta kestäväksi 
määriteltyä ja kiertotalouteen siirtymistä 
koskevaa unionin tavoitetta edistävää 
toimintaa. 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 
liittyvät suoraan uusien toimintojen 
kehittämiseen asetuksen (EU) 2020/... 
[luokitusjärjestelmäasetus] mukaisesti ja 



AM\1204336FI.docx 59/156 PE650.653v01-00

FI

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.

näin lieventävät siirtymästä johtuvien 
työpaikkojen menetyksiä 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.

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

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

Or. en

Tarkistus 89
Daniel Buda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale
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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 
yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviin 
tuotannollisiin investointeihin olisi 
rajattava yrityksiin, jotka sijaitsevat SEUT-
sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan a ja c 
alakohdassa tarkoitetuilla tukialueilla.

(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. Reilun kilpailun ja sitä 
kautta sisämarkkinoiden ja 
koheesiopolitiikan moitteettoman 
toiminnan varmistamiseksi 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.
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_________________ _________________
14 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2003/87/EY, annettu 13 päivänä 
lokakuuta 2003, kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksien kaupan järjestelmän 
toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston 
direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 
(EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32).

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

Or. ro

Tarkistus 90
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

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 

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

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.

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

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

Or. en

Tarkistus 91
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato, Gilles Lebreton

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 

(12) Jotta parannettaisiin siirtymässä 
osallisina olevien 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 
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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.

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 vähintään 499 
työpaikkaa tai suojaamalla sama 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.

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

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

Or. it
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Tarkistus 92
Ivo Hristov

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 
yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviin 
tuotannollisiin investointeihin olisi 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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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).

Or. bg

Tarkistus 93
Anne Sander

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Vihreän kehityksen ohjelmassa 
käyttöön otetun siirtymän olisi 
hyödytettävä kaikkia, eikä se saisi 
syventää eroja. Naiset, kausityöntekijät ja 
alhaisen osaamistason työntekijät olisi 
otettava huomioon JTF-rahaston 
kehyksessä. Myös maaseutualueiden 
huomioon ottamisen olisi oltava yksi 
painopiste, sillä kyseiset alueet kärsivät 
joskus huomattavista taloudellisista 
vaikeuksista eivätkä houkuttele etenkään 
nuoria.

Or. fr

Tarkistus 94
Francesca Donato

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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(12 a) Osallistavat politiikat ja strategiat 
ovat tarpeen, jotta voidaan välttää 
eriarvoisuuden kärjistyminen 
oikeudenmukaisen siirtymän yhteydessä. 
Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
edistämisen olisi oltava ohjaavana 
periaatteena JTF-rahastosta 
myönnettävässä tuessa, ja sillä olisi 
edistettävä sukupuolten tasa-arvoa, 
varmistettava elinvoimaisten 
maaseutualueiden säilyminen ja 
parannettava nuorten ja ikääntyneiden 
työntekijöiden sekä alhaisen osaamistason 
työntekijöiden oloja.

Or. it

Tarkistus 95
Michaela Šojdrová, Michal Wiezik, Christine Schneider, Asim Ademov, Manolis 
Kefalogiannis, Dan-Ștefan Motreanu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 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-
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.

Or. en



AM\1204336FI.docx 67/156 PE650.653v01-00

FI

Tarkistus 96
Eugenia Rodríguez Palop

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Jotta vauhditettaisiin 
siirtymäprosessia pois kiinteiden 
fossiilisten polttoaineiden louhinnasta 
maaseudulla, JTF-rahaston tukeen olisi 
sisällytettävä myös tuki viljelijöille ja 
pienille maaseutuyrityksille.

Or. en

Tarkistus 97
Nicola Procaccini

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, olisi oltava mahdollista laatia 
itsenäinen JTF-ohjelma.

Or. it
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Perustelu

JTF-rahaston käyttömahdollisuutta ei saisi kytkeä määrärahasiirtoihin muista EU:n 
rahastoista.

Tarkistus 98
Emmanouil Fragkos

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 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. JTF-rahaston olisi 
täydennettävä myös unionin rahastoja, 
joista voidaan mainita esimerkiksi 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahasto (maaseuturahasto), 
Euroopan meri- ja kalatalousrahasto 
(EMKR), turvapaikka-, maahanmuutto- 
ja kotouttamisrahasto (AMIF-rahasto) ja 
sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF), 
jotta edistetään puhtaampaa maataloutta 
ja tuetaan vähähiiliseen talouteen 
siirtymistä.

Or. en
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Tarkistus 99
Ivo Hristov

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, 
joilla voidaan täydentää tavoitteiden 
saavuttamista 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.

Or. bg

Tarkistus 100
Michal Wiezik

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 

(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 
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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.

siirtymäprosessi yksityiskohtaisesti ja jotka 
ovat johdonmukaisia kansallisten energia- 
ja ilmastosuunnitelmien kanssa. Jotta 
investoitaisiin joka tapauksessa 
toteuttamisen arvoisiin toimenpiteisiin, 
kaikkiin ehdotuksiin, jotka koskevat 
puuhun perustuvan 
biomassaenergiavoimalan perustamista 
tai sellaiseen siirtymistä, olisi 
sisällytettävä tukikelpoisuusehtona 
toteutettavuustutkimus, joka vahvistaa, 
että saatavilla on tällä hetkellä ja jatkossa 
biomassajätettä ja jätteitä ehdotettujen 
investointien polttoaineeksi, jotta ei 
vaikuteta kielteisesti maankäyttöön, 
maankäytön muutokseen tai 
metsätalouteen tai puuta raaka-aineena 
käyttävän teollisuuden 
materiaalitoimituksiin. 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.

Or. en

Tarkistus 101
Pär Holmgren
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 

(14) JTF-tuen edellytyksenä olisi oltava 
siirtymäprosessin tosiasiallinen ja 
mitattavissa oleva toteuttaminen tietyllä 
alueella, jotta saavutetaan ilmastoneutraali 
talous. Tukea saavien jäsenvaltioiden 
alueiden olisi laadittava yhdessä asiaan 
liittyvien sidosryhmien, kuten 
kansalaisyhteiskunnan ja asianomaisten 
paikallisyhteisöjen, kanssa ja komission 
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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.

tuella alueelliset oikeudenmukaista 
siirtymää koskevat suunnitelmat, joissa 
esitetään yksityiskohtaisesti 
siirtymäprosessi, mukaan lukien 
työpaikkojen luomista koskevat 
toimenpiteet ja investoinnit paikalliseen 
sosiaaliseen infrastruktuuriin, jotka 
vastaavat tavoitetasoltaan vähintään 
niiden kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmien tavoitteita, YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteita ja 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria. 
Komissio perustaa siirtymävaiheessa 
olevien kivihiilialueiden 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. Foorumia 
olisi hyödynnettävä parhaista 
käytännöistä tiedottamiseksi 
suunnitteluvaiheessa.

Or. en

Tarkistus 102
Eugenia Rodríguez Palop

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Tarkistus 103
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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 
toteuttaminen tietyllä alueella, jotta 
saavutetaan ilmastoneutraali talous. 
Jäsenvaltioiden olisi laadittava yhteistyössä 
asiaan liittyvien sidosryhmien kanssa ja 
komission rahoituksella 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.

Or. fr

Tarkistus 104
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato, Gilles Lebreton
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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 
toteuttaminen tietyllä alueella, jotta 
saavutetaan ilmastoneutraali talous. 
Jäsenvaltioiden olisi laadittava yhteistyössä 
asiaan liittyvien sidosryhmien kanssa 
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.

Or. it

Tarkistus 105
Michal Wiezik

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 

(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 
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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).

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. Siirtyminen toimintaan tai 
teknologiaan, jossa tuotetun energian 
yksikkökohtaisten päästöjen taso on 
näihin verrattava tai jossa 
takaisinmaksuaika on liian pitkä unionin 
vuoden 2050 tavoitteen saavuttamiseksi, ei 
saisi olla tukikelpoinen investointi. 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).

Or. en

Tarkistus 106
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

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 

(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. Nämä alueet 
olisi määriteltävä tarkasti, ja niiden olisi 
vastattava NUTS-tason 2 alueita tai oltava 
osa niitä.  Suunnitelmissa olisi esitettävä 
yksityiskohtaisesti näiden alueiden haasteet 
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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).

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 alueellisten 
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.

Or. it

Tarkistus 107
Álvaro Amaro

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 

(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 siten, että 
samalla säilytetään 
työllistymismahdollisuudet ja lisätään 
niitä alueilla, joihin siirtymä vaikuttaa 
eniten, jotta voidaan välttää sosiaalinen 
syrjäytyminen. Nämä alueet olisi 
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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).

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).

Or. pt

Tarkistus 108
Daniel Buda

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 

(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 sekä 
suunnitelmat työntekijöiden 
uudelleenkouluttamiseksi ja heidän 
muuntyyppiseen työhön siirtymisensä 
helpottaminen. Nämä alueet olisi 
määriteltävä tarkasti, ja niiden olisi 
vastattava NUTS-tason 3 alueita tai oltava 



AM\1204336FI.docx 77/156 PE650.653v01-00

FI

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).

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).

Or. ro

Tarkistus 109
Ivo Hristov

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 

(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 
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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).

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 
koskevat suunnitelmat olisi toimitettava 
komissiolle hyväksymistä varten.

Or. bg

Tarkistus 110
Nicola Procaccini

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 
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. 
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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).

Alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien olisi oltava osa 
komission hyväksymiä ohjelmia(, jotka 
saavat tukea JTF-rahastosta).

Or. it

Perustelu

JTF-rahaston käyttömahdollisuutta ei saisi kytkeä määrärahasiirtoihin muista EU:n 
rahastoista.

Tarkistus 111
Daniel Buda

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 

(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. 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 
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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).

oikeudenmukaista siirtymää koskevien 
suunnitelmien olisi oltava osa komissio 
hyväksymiä ohjelmia (jotka saavat 
tapauksen mukaan tukea EAKR:sta, 
ESR+:sta, koheesiorahastosta tai JTF-
rahastosta).

Or. ro

Tarkistus 112
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Carmen Avram, Estrella Durá Ferrandis, Sylwia Spurek, Miroslav Číž

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (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, 
vaikutusten kohteena olevien alueiden 
sidosryhmien olisi, silloin kun se on 
mahdollista toteuttaa, oltava aktiivisesti 
mukana alueellisten oikeudenmukaista 
siirtymää koskevien suunnitelmien 
valmistelussa.

Or. en

Tarkistus 113
Emmanouil Fragkos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale
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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 vahvistamiseksi 
komission olisi voitava 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 
soveltaa rahoitusoikaisuja, jos JTF-
rahaston erityistavoitteen osalta vahvistetut 
tavoitteet ovat merkittävässä määrin 
jääneet saavuttamatta. JTF-rahastosta olisi 
tarjottava rahoitustukea kansallisiin 
toimiin suurimpien erojen poistamiseksi 
ja alueellisten erojen korjaamiseksi 
unionissa, ja tässä yhteydessä olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
maaseutualueisiin, joilla sosiaalinen 
eriarvoisuus kasvaa edelleen, teollisuuden 
muutosprosessissa oleviin alueisiin, joilla 
on eroja maaseutu- ja kaupunkialueiden 
välillä, sekä vakavista ja pysyvistä 
luontoon tai väestöön liittyvistä haitoista 
kärsiviin alueisiin, joilla väestötiheys on 
hyvin alhainen, sekä saari-, raja- ja 
vuoristoalueisiin, jotka kärsivät 
köyhyydestä ja pysähtyneisyydestä.

Or. en

Tarkistus 114
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Jérémy Decerle, 
Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

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.

Or. en
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Tarkistus 115
Francesca Donato

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Erityishuomiota ja -tukea olisi 
annettava maaseutualueille, saarialueille 
ja syrjäisille alueille. Näillä alueilla on jo 
nyt mittavia yhteiskunnallisia ja 
taloudellisia haasteita, kuten 
ikääntyminen, nuorten poismuutto ja 
yleinen väestökato, alhaisempi 
ammattitaidon taso ja vähemmän 
digitaalista infrastruktuuria ja 
yhteenliitettävyyttä, mikä heikentää 
entisestään niiden kykyä vastata 
siirtymäprosessin haasteisiin. Näillä 
alueilla voisi myös olla tärkeä rooli 
uusiutuvan energian 
käyttöönottokapasiteetin lisäämiseen 
tehtävissä investoinneissa ja samalla 
maatalousmaan säilyttämisessä. Näin 
ollen alueellisissa suunnitelmissa olisi 
otettava huomioon myös mahdollisuus 
sisällyttää uusiutuvan energian 
edistämiseen soveltuvan teknologian ja 
infrastruktuurien käyttöönottoon 
yksilöityihin alueisiin myös niiden 
naapurissa sijaitsevat maaseutualueet.

Or. it

Tarkistus 116
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Gilles Lebreton

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Erityishuomiota ja -tukea olisi 
annettava maaseutualueille, saarialueille 
ja syrjäisille alueille. Näillä alueilla on jo 
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nyt mittavia yhteiskunnallisia ja 
taloudellisia haasteita, kuten 
ikääntyminen, nuorten poismuutto ja 
yleinen väestökato, alhaisempi 
ammattitaidon taso ja vähemmän 
digitaalista infrastruktuuria ja 
yhteenliitettävyyttä, mikä heikentää 
entisestään niiden kykyä vastata 
siirtymäprosessin haasteisiin. Näillä 
alueilla voisi myös olla tärkeä rooli 
uusiutuvan energian 
käyttöönottokapasiteetin lisäämiseen 
tehtävissä investoinneissa ja samalla 
maatalousmaan säilyttämisessä.

Or. it

Tarkistus 117
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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 

(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.
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näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

Or. fr

Tarkistus 118
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato, Gilles Lebreton

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 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.

Or. it

Tarkistus 119
Michal Wiezik, Michaela Šojdrová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(19 a) Vihreän kehityksen ohjelmaan 
sisältyvän sitoumuksen mukaisesti, että 
unionin politiikkojen olisi edistettävä 
Euroopan luonnonvarojen säilyttämistä ja 
ennallistamista, tässä asetuksessa on 
tyhjentävä luettelo toimista, jotka eivät ole 
tukikelpoisia.

Or. en

Tarkistus 120
Pär Holmgren
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 
ihmisryhmille ja alueille, jotka tarvitsevat 
lisätukea, jotta unionissa voidaan siirtyä 
viimeistään vuoteen 2050 mennessä täysin 
uusiutuviin energialähteisiin perustuvaan 
ja resurssi- ja energiatehokkaaseen 
ilmastoneutraaliin talouteen ja muuttaa 
haasteet mahdollisuuksiksi erityisesti 
luomalla uusia, ihmisarvoisia ja kestäviä 
vihreitä työpaikkoja ja työntekijöiden 
uudelleenkoulutuksen ja uusien taitojen 
hankkimisen ja koulutuksen avulla ja 
edistämällä uutta taloudellista mallia 
maapallon luonnonvarojen rajoissa 
toimien.

Or. en

Tarkistus 121
Michal Wiezik

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta
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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 haasteita sen vuoksi, että 
unioni siirtyy ilmastoneutraaliin talouteen 
vuoteen 2050 mennessä tavalla, joka ei 
vaaranna ympäristötavoitteita ja joka 
säästää rajallisia luonnonvaroja.

Or. en

Tarkistus 122
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

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 niiden siirtyessä kohtia unionin 
ilmastoneutraalia taloutta vuoteen 2050 
mennessä.

Or. it

Tarkistus 123
Daniel Buda

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 

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

unioni siirtyy ilmastoneutraaliin talouteen 
asteittain vuoteen 2050 mennessä.

Or. ro

Tarkistus 124
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Jérémy Decerle, 
Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

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 haasteita unionin 
siirtyessä ilmastoneutraaliin ja 
kiertotalouteen vuoteen 2050 mennessä.

Or. en

Tarkistus 125
Michal Wiezik, Michaela Šojdrová

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 ja ihmisille 
mahdollisuus käsitellä yhteiskunnallisia ja 
taloudellisia vaikutuksia, joita 
ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisellä 
on, edistäen samalla Euroopan 
luonnonvarojen säilyttämistä ja estäen 
ympäristön tilan heikkeneminen”.

Or. en
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Tarkistus 126
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez 
Lázara

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 ja 
ympäristöön liittyviä vaikutuksia, joita 
ilmastoneutraaliin ja kiertotalouteen 
siirtymisellä on”.

Or. en

Perustelu

On tärkeää selventää, että kaikilla elintarvikeketjun toimijoilla ja yksiköillä on oma roolinsa 
oikeudenmukaisen siirtymän tavoitteiden saavuttamisessa.

Tarkistus 127
Mairead McGuinness

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 ja ihmisille 
mahdollisuus käsitellä yhteiskunnallisia, 
taloudellisia, kansanterveydellisiä ja 
ympäristöön liittyviä vaikutuksia, joita 
ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisellä 
on”.
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Or. en

Tarkistus 128
Daniel Buda

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 ja ihmisille 
mahdollisuus käsitellä yhteiskunnallisia, 
taloudellisia ja ympäristöön liittyviä 
vaikutuksia, joita sujuvalla siirtymisellä 
ilmastoneutraaliin talouteen on”.

Or. ro

Tarkistus 129
Pär Holmgren
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 noudattaen ja 
tukien Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelman yleisiä tavoitteita ja erityisesti 
asetuksessa (EU) 2020/... (eurooppalainen 
ilmastolaki) määriteltyä unionin laajuista 
ilmastoneutraaliustavoitetta, jotta voidaan 
vastata ilmasto- ja ympäristöhaasteisiin ja 
varmistaa oikeudenmukainen siirtymä, 
jossa ketään ei jätetä jälkeen.

Or. en
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Tarkistus 130
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

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 7,5 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, YMP:hen ja Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelmaan myönnetyt 
määrärahat mukaan luettuina.

Or. it

Tarkistus 131
Anne Sander

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 7,5 miljardia euroa vuoden 2018 
hintoina, ja niitä voidaan tapauksen 
mukaan korottaa unionin talousarvioon 
osoitetuilla lisävaroilla ja muilla varoilla 
sovellettavan perussäädöksen mukaisesti. 
JTF-rahastolle osoitettava rahoitus 
koostuu lisämäärärahoista, eikä sen 
rahoitus saa aiheuttaa leikkauksia 
monivuotisen rahoituskehyksen muiden 
rahastojen määrärahoihin.



AM\1204336FI.docx 91/156 PE650.653v01-00

FI

Or. fr

Tarkistus 132
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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 7,5 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 
määrärahoihin, YMP:hen osoitetut 
määrärahat mukaan luettuina.

Or. fr

Tarkistus 133
Francesca Donato

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 lisämäärärahat kaudella 2021–2027 
ovat 7,5 miljardia euroa vuoden 2018 
hintoina. JTF-rahaston rahoitus ei saa 
aiheuttaa leikkauksia monivuotisen 
rahoituskehyksen muiden rahastojen 
varoihin.

Or. it
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Tarkistus 134
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez 
Lázara, Asger Christensen

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 7,5 miljardia euroa vuoden 2018 
hintoina, ja niitä voidaan korottaa unionin 
talousarvioon osoitetuilla lisävaroilla ja 
muilla varoilla sovellettavan 
perussäädöksen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 135
Emmanouil Fragkos

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

Komission teksti Tarkistus

JTF-rahaston perustaminen ei saa 
vähentää muiden otsakkeiden 
määrärahoja, etenkään unionin 
rakennepolitiikkojen (koheesiopolitiikka 
ja YMP) määrärahoja.

Or. en

Tarkistus 136
Clara Aguilera

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus
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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.

Or. es

Tarkistus 137
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Jérémy Decerle, 
Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen, Irène Tolleret

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Ehtona JTF-rahaston tuen 
saamiselle on, että jäsenvaltiot ovat 
sitoutuneet saavuttamaan 
ilmastoneutraaliuden tavoitteen vuoteen 
2050 mennessä.

Or. en

Tarkistus 138
Nicola Procaccini

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.

Or. it
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Perustelu

JTF-rahaston käyttömahdollisuutta ei saisi kytkeä määrärahasiirtoihin muista EU:n 
rahastoista.

Tarkistus 139
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato, Gilles Lebreton

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 
tukea EAKR:sta tai ESR+:sta tai mistään 
muusta Euroopan unionin rahoittamasta 
ohjelmasta.

Or. it

Tarkistus 140
Ivo Hristov

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 tukea 
EAKR:sta tai ESR+:sta.

Or. bg
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Tarkistus 141
Anne Sander

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-rahastosta tuettavat toimet 
täydentävät niitä toimenpiteitä, joita 
voidaan jo tukea ESR+:sta ja EAKR:stä 
samalla alueella, mutta ne eivät korvaa 
niitä.

Or. fr

Tarkistus 142
Bronis Ropė

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

Or. en

Perustelu

Niiden alueiden todelliset tarpeet ja haasteet, joihin siirtymä vaikuttaa eniten, selviävät vasta 
kattavan analyysin jälkeen. Sen vuoksi on tärkeää, että toimien luettelosta tehdään ei-
tyhjentävä.

Tarkistus 143
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Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Asger 
Christensen

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.

Or. en

Tarkistus 144
Emmanouil Fragkos

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. JTF-rahaston tavoitteet eivät saa 
olla päällekkäisiä muiden unionin 
rahastojen tavoitteiden kanssa. JTF-
rahastossa on otettava huomioon 
olemassa olevien rahastojen tavoitteet, 
eikä se saa luoda hallinnollista ja 
menettelyihin liittyvää sekaannusta tai 
aiheuttaa hajaannusta.

Or. en

Tarkistus 145
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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

Komission teksti Tarkistus

a) pk-yrityksiin, mukaan luettuna 
startup-yritykset, tehtävät tuotannolliset 

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

investoinnit, jotka johtavat talouden 
monipuolistamiseen ja uudistamiseen, ja 
erityisesti vuoristo- ja maaseutualueilla 
sekä syrjäisimmillä alueilla 
viljelytoiminnan aloittamiseen tai 
jatkamiseen tehtävät investoinnit;

Or. fr

Tarkistus 146
Pär Holmgren
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 kohdistuvat asetuksen 
(EU) 2020/... [luokitusjärjestelmäasetus] 
mukaisesti ympäristön kannalta kestäviksi 
määriteltyihin toimiin;

Or. en

Tarkistus 147
Eugenia Rodríguez Palop

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 ja 
kestävät investoinnit, jotka johtavat 
talouden monipuolistamiseen ja 
uudistamiseen;

Or. en

Tarkistus 148
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Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Ivo Hristov, Carmen Avram, Estrella Durá Ferrandis, Sylwia Spurek, 
Miroslav Číž

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, talouden monipuolistamiseen ja 
uudistamiseen;

Or. en

Tarkistus 149
Daniel Buda

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, tehtävät investoinnit, 
jotka johtavat talouden monipuolistamiseen 
ja uudistamiseen;

Or. ro

Tarkistus 150
Eugenia Rodríguez Palop

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) sellaisten uusien yritysten 
perustamiseen tehtävät investoinnit, joilla 
on merkitystä kestävään kehitykseen 
siirtymisen kannalta, myös 
yrityshautomoiden ja konsulttipalvelujen 
kautta;



AM\1204336FI.docx 99/156 PE650.653v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 151
Daniel Buda

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 
olemassa olevien yritysten 
monipuolistamiseen ja kehittämiseen 
tehtävät investoinnit , myös 
yrityshautomoiden ja konsulttipalvelujen 
kautta;

Or. ro

Tarkistus 152
Mairead McGuinness

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

Or. en

Tarkistus 153
Simone Schmiedtbauer

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 
edistyneen teknologian siirtoa myös 
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edistyneen teknologian siirtoa; asianomaisia alueita ympäröivillä 
alueilla, jos tähän on asianmukaiset 
perusteet;

Or. de

Tarkistus 154
Emmanouil Fragkos

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 siirtoa ja 
parannetaan tämän teknologian 
saatavuutta ja sen käyttöä ja laatua;

Or. en

Tarkistus 155
Daniel Buda

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 
teknologian siirtoa ja sen helpompia 
käyttömahdollisuuksia;

Or. ro

Tarkistus 156
Eugenia Rodríguez Palop

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

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

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

Or. en

Tarkistus 157
Emmanouil Fragkos

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

Komission teksti Tarkistus

c a) tutkimukseen ja innovointiin 
tehtävät investoinnit, joilla edistetään 
Euroopan energiaomavaraisuutta; 

Or. en

Tarkistus 158
Francesca Donato

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 puuttuvien tie- ja 
rautatieinfrastruktuurien sekä veden 
tuhlauksen varmistamisen kannalta 
vanhentuneiden, tehottomien tai 
riittämättömien vesi-infrastruktuurien 
käyttöönottoon tehtävät investoinnit, joilla 
edistetään kohtuuhintaista puhdasta 
energiaa, kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä, energiatehokkuutta ja 
uusiutuvaa energiaa myös yksilöityjä 
alueita ympäröivillä alueilla, kun se on 
asianmukaisesti perusteltua;

Or. it
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Tarkistus 159
Clara Aguilera

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, kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä, energiatehokkuutta, 
ympäristöystävällisen julkisen liikenteen 
käyttöönotto mukaan luettuna, ja 
uusiutuvaa energiaa;

Or. es

Tarkistus 160
Manolis Kefalogiannis

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, kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä, ympäristöystävällisten 
liikennevälineiden käyttöönotto mukaan 
luettuna, energiatehokkuutta ja uusiutuvaa 
energiaa;

Or. en

Tarkistus 161
Michal Wiezik, Michaela Šojdrová

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, kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä, energiatehokkuutta ja 
uusiutuvaa energiaa, jotka vaikuttavat 
hiilitaseeseen positiivisesti lyhyellä 
aikavälillä, tai jotakin näiden 
yhdistelmää;

Or. en

Perustelu

Esimerkiksi tuuli- ja aurinkoenergian hiilivelan takaisinmaksuaika on muutamasta 
kuukaudesta muutamaan vuoteen (Marimuthu ja Kirubakaran, 2013), kun taas 
metsäbioenergian kohdalla puhutaan vuosista ja vuosikymmenistä (jopa vuosisadoista). 
Kaikki uusiutuva energia ei siis ole merkityksellistä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
kannalta, joten JTF-rahastosta ei pitäisi myöntää tukea kaikkeen uusiutuvaan energiaan, 
vaan ainoastaan sellaiseen, joka tuottaa tuloksia siinä ajassa, jonka puitteissa meidän on 
toimittava.

Tarkistus 162
Mairead McGuinness

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, kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä, energiatehokkuutta, 
puhdasta liikennettä, uusiutuvaa energiaa 
ja täsmäviljelyä;

Or. en

Tarkistus 163
Bronis Ropė

Ehdotus asetukseksi
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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, 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä, 
energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa;

Or. en

Perustelu

Puhdas julkinen liikenne on 100-prosenttisesti ilmastoystävällinen investointi yhteisiä 
säännöksiä koskevan asetuksen liitteen I mukaisesti, ja se edistää merkittävästi siirtymistä 
ilmastoystävälliseen paikallistalouteen. Puhtaan julkisen liikenteen rahoittaminen olisi 
erittäin hyödyllistä työvoiman ilmastoystävällisen paikallisen liikkumisen edistämiseksi. 
Lisäksi se saattaa auttaa luomaan uusia mahdollisuuksia työpaikan löytämiseksi tai 
uudelleenkoulutukseen tai uusien taitojen hankkimiseen osallistumiseksi.

Tarkistus 164
Eugenia Rodríguez Palop

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, 
turvallista ja kestävää energiaa, 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä, 
energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa;

Or. en

Tarkistus 165
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez 
Lázara, Asger Christensen

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, kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä, energiatehokkuutta, 
uusiutuvaa energiaa ja bioenergiaa;

Or. en

Tarkistus 166
Anne Sander

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

Komission teksti Tarkistus

e) digitalisaatioon ja digitaaliseen 
liitettävyyteen tehtävät investoinnit;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 167
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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 vakaan ja 
tehokkaan digitaalisen verkon 
käyttöönottoon maaseutu- ja 
vuoristoalueilla sekä syrjäisimmillä 
alueilla tehtävät investoinnit.

Or. fr

Tarkistus 168
Manolis Kefalogiannis
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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 ja digitaaliseen 
liitettävyyteen, erityisesti laajakaistan 
käyttöönottoon maaseudulla ja syrjäisillä 
alueilla sekä digitaaliseen ja 
täsmäviljelyyn, tehtävät investoinnit;

Or. en

Tarkistus 169
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Gilles Lebreton

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 laajakaistan 
käyttöönottoon maaseutualueilla, 
eristyneillä alueilla ja erittäin syrjäisillä 
alueilla, tehtävät investoinnit;

Or. it

Tarkistus 170
Emmanouil Fragkos

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, jotka 
takaavat digitalisaatiosta täyden hyödyn 
kansalaisille, yrityksille, julkisille 
palveluille ja hallituksille;

Or. en
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Tarkistus 171
Francesca Donato

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 laajakaistan käyttöönottoon 
maaseutualueilla, saarialueilla ja 
syrjäisillä alueilla;

Or. it

Tarkistus 172
Emmanouil Fragkos

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 laajakaistan 
käyttöönottoon syrjäisillä alueilla ja 
maaseudulla, tehtävät investoinnit;

Or. en

Tarkistus 173
Mairead McGuinness

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 laajakaistaan 
maaseudulla, tehtävät investoinnit;

Or. en
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Tarkistus 174
Daniel Buda

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

Komission teksti Tarkistus

e) digitalisaatioon ja digitaaliseen 
liitettävyyteen tehtävät investoinnit;

e) digitalisaatioon, digitaaliseen 
liitettävyyteen ja nopean internetin 
infrastruktuuriin tehtävät investoinnit;

Or. ro

Tarkistus 175
Clara Aguilera

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, täsmäviljely mukaan 
lukien, tehtävät investoinnit;

Or. es

Tarkistus 176
Álvaro Amaro

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, myös maatalousalalla, 
tehtävät investoinnit;

Or. pt

Tarkistus 177
Emmanouil Fragkos
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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, joilla parannetaan 
kaupunkiympäristöä, elävöitetään 
kaupunkeja, kunnostetaan ja 
puhdistetaan saasteista 
ympäristövaurioalueita, vähennetään 
ilman, vesien ja maaperän pilaantumista 
sekä melu- ja valosaastetta ja jätettä;

Or. en

Tarkistus 178
Eugenia Rodríguez Palop

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 
investoinnit, joissa keskitytään 
agroekologian käsitteeseen ja 
kestävyyteen perustuviin maa- ja 
metsätalouskäytäntöihin; 

Or. en

Tarkistus 179
Michal Wiezik

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

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

f) laitosalueen kunnostamiseen ja 
puhdistamiseen, maan saneeraukseen ja 
käyttötarkoituksen muuttamiseen tehtävät 
investoinnit, joissa laitosalueen 
uudistaminen ei ollut ennakkoehtona 
luvan myöntämiselle toimijalle 
kaivostoiminnan tapauksessa;

Or. en

Tarkistus 180
Álvaro Amaro

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, 
erityisesti kun on kyse uudelleenkäytöstä 
metsittämiseen tai elintarvikkeiden 
tuotantoon, tehtävät investoinnit;

Or. pt

Tarkistus 181
Pär Holmgren
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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;

Or. en
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Tarkistus 182
Manolis Kefalogiannis

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;

Or. en

Tarkistus 183
Daniel Buda

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, 
saastumisen vähentämiseen, laitosalueen 
kunnostamiseen ja puhdistamiseen, maan 
saneeraukseen ja käyttötarkoituksen 
muuttamiseen tehtävät investoinnit;

Or. ro

Tarkistus 184
Mairead McGuinness

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 
säilyttämiseen ja käyttötarkoituksen 
muuttamiseen tehtävät investoinnit;
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Or. en

Tarkistus 185
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

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

Komission teksti Tarkistus

f a) innovatiivisiin käytäntöihin 
siirtymiseen maankäytössä ja 
maanviljelyssä tehtävät investoinnit, joilla 
edistetään unionin maatalousalan 
hiilijalanjäljen pienentämistä;

Or. en

Tarkistus 186
Emmanouil Fragkos

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

Komission teksti Tarkistus

f a) tutkimus- ja innovointitoimintaan 
tehtävät investoinnit, joilla lisätään 
biologista monimuotoisuutta ja vihreää 
infrastruktuuria kaupunki- ja 
maaseutuympäristössä;

Or. en

Tarkistus 187
Daniel Buda

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

Komission teksti Tarkistus

g) kiertotalouden vahvistamiseen, 
mukaan luettuna jätteiden ehkäisemisen, 

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

vähentämisen, resurssitehokkuuden, 
uudelleenkäytön, korjauksen ja 
kierrätyksen kautta, sekä asianomaisten 
alueiden elintarvikeketjuun tehtävät 
investoinnit;

Or. ro

Tarkistus 188
Daniel Buda

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 jätteiden ehkäisemisen ja 
vähentämisen, resurssien tehokkaan ja 
vastuullisen käytön, uudelleenkäytön, 
korjauksen ja kierrätyksen kautta, tehtävät 
investoinnit;

Or. ro

Tarkistus 189
Michal Wiezik

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 
jätteiden ehkäisemisen, vähentämisen, 
resurssitehokkuuden, uudelleenkäytön, 
korjauksen ja kierrätyksen kautta tehtävät 
investoinnit;

Or. en

Tarkistus 190
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) innovatiivisiin hankkeisiin 
tehtävät investoinnit, joilla kehitetään 
käytäntöjä, jotka edistävät hiilineutraalia 
maataloutta;

Or. en

Tarkistus 191
Eugenia Rodríguez Palop

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

Komission teksti Tarkistus

h) työntekijöiden uudelleenkoulutus ja 
uusien taitojen hankkiminen;

h) työntekijöiden uudelleenkoulutus ja 
uusien taitojen hankkiminen vihreässä 
siirtymisessä, myös agroekologian alalla;

Or. en

Tarkistus 192
Ivo Hristov

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

Komission teksti Tarkistus

h) työntekijöiden uudelleenkoulutus ja 
uusien taitojen hankkiminen;

a) suoraan tai välillisesti vaikutusten 
kohteena olevien työntekijöiden 
uudelleenkoulutus ja uusien taitojen 
hankkiminen;

Or. bg

Tarkistus 193
Manolis Kefalogiannis
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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 ja uusien taitojen 
hankkiminen;

Or. en

Tarkistus 194
Daniel Buda

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

Komission teksti Tarkistus

h a) sosiaalisen infrastruktuurin 
kehittäminen, jota tarvitaan tukemaan 
työelämään palaamista sosiaalisen 
osallistamisen, koulutuksen ja aktiivista 
ikääntymistä koskevien ohjelmien avulla;

Or. ro

Tarkistus 195
Francesca Donato

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

Komission teksti Tarkistus

h a) energiaköyhyyden torjumista ja 
energian tuottamista jätteestä koskeviin 
hankkeisiin tehtävät investoinnit;

Or. it

Tarkistus 196
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, 
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Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

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

Komission teksti Tarkistus

h a) kiertobiotalous;

Or. en

Tarkistus 197
Daniel Buda, Dan-Ștefan Motreanu

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

Komission teksti Tarkistus

h b) keskeisten työntekijöiden 
asianmukainen suojelu kriisin 
koettelemilla talouden aloilla; 

Or. ro

Tarkistus 198
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez 
Lázara

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

Komission teksti Tarkistus

i) työnhakuneuvonta työnhakijoille; (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 199
Pär Holmgren
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
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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 ja 
varmistaminen;

Or. en

Tarkistus 200
Daniel Buda

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

Komission teksti Tarkistus

j) työnhakijoiden aktiivinen 
osallistaminen;

j) työnhakijoiden aktiivinen 
osallistaminen ja ammatillisen 
uudelleensijoittumisen ohjelmat;

Or. ro

Tarkistus 201
Clara Aguilera

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

Komission teksti Tarkistus

j) työnhakijoiden aktiivinen 
osallistaminen;

j) erityisesti naispuolisten ja nuorten 
työnhakijoiden aktiivinen osallistaminen;

Or. es

Tarkistus 202
Mairead McGuinness

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 siten, että pääpaino on 
sukupuolten tasa-arvon varmistamisessa;

Or. en

Tarkistus 203
Daniel Buda

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

Komission teksti Tarkistus

j a) niiden alueiden ja 
maaseutualueiden väestökadon 
hidastamiseen tehtävät investoinnit, joihin 
siirtymän vaikutukset kohdistuvat; 

Or. ro

Tarkistus 204
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Carmen Avram, Estrella Durá Ferrandis, Sylwia Spurek, Miroslav Číž

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

Komission teksti Tarkistus

j a) yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
luominen ja kehittäminen;

Or. en

Tarkistus 205
Mairead McGuinness

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

k) tekninen tuki. k) tekninen tuki ja neuvontapalvelut;

Or. en

Tarkistus 206
Emmanouil Fragkos

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

Komission teksti Tarkistus

k a) julkiset markkinoiden 
interventiotoimenpiteet, joilla puututaan 
vaikeisiin markkinatilanteisiin puhtaan 
energian käytössä, erityisesti harvemmin 
asutuilla maaseutualueilla, jotka eivät ole 
niin houkuttelevia kaupallisille 
suunnitelmille ja yksityisille sijoituksille;

Or. en

Tarkistus 207
Bronis Ropė

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

Komission teksti Tarkistus

k a) muut tarvittavat toimet, jotka on 
ilmoitettu alueellisissa oikeudellista 
siirtymää koskevissa suunnitelmissa, jotka 
komissio on hyväksynyt 7 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto toimisi paremmin kohdennetummilla ja 
räätälöidymmillä toimilla. Ehdotettu muiden tarvittavien toimien soveltamisala alueellisissa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevissa suunnitelmissa olisi järkevämpi, koska komissio ottaa 
huomioon niiden alueiden kohtaamista haasteista tehdyn arvioinnin, joihin siirtymän 
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vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin, ennen kuin se hyväksyy alueelliset oikeudenmukaista 
siirtymää koskevat suunnitelmat.

Tarkistus 208
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Carmen Avram, Estrella Durá Ferrandis, Sylwia Spurek, Miroslav Číž

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

Komission teksti Tarkistus

k a) valmiuksien kehittäminen työtä 
koskevien tietojen keräämiseksi, 
yhdenmukaistamiseksi ja levittämiseksi.

Or. en

Tarkistus 209
Eugenia Rodríguez Palop

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 
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, ovat kestäviä eivätkä lisää tai 
ylläpidä riippuvuutta fossiilisista 
polttoaineista, eivät johda biomassan 
kestämättömään käyttöön tai siihen, että 
ravintona käytettäviä viljelykasveja 
käytetään energian tuottamiseen.
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Or. en

Tarkistus 210
Emmanouil Fragkos

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 
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 erityisesti maaseutu-, saari- ja 
rannikkoalueilla, mikä luo 
maaseutuväestölle arvokkaita 
työmahdollisuuksia.

Or. en

Tarkistus 211
Pär Holmgren
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 

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-



PE650.653v01-00 122/156 AM\1204336FI.docx

FI

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.

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.

Or. en

Tarkistus 212
Michal Wiezik

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 
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. Tällaisiin investointeihin ei sisälly 
siirtyminen hiilivoimaloista 
biomassavoimaloihin.

Or. en

Perustelu

Se, että ei ole pk-yritys, voi merkitä toiminnon merkittävää kapasiteettia ja merkittävää 
polttoainemäärää. Se voi merkitä myös sitä, että tarvitaan neitsytpolttoainetta, mikä ei ole 
kestävä ratkaisu kiertotalouden ja kaskadikäyttöperiaatteen kannalta. Siksi olisi lisättävä 
tämä suojalauseke.
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Tarkistus 213
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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

Komission teksti Tarkistus

Yleisesti ottaen JTF-rahastoa voidaan 
käyttää minkä tahansa sellaisen 
kansallisen aloitteen rahoittamiseen, joka 
sisältyy sen alueelliseen 
siirtymäsuunnitelmaan ja jonka 
tavoitteena on tukea sen vaikeuksissa 
olevien alueiden kehittämistä.

Or. fr

Tarkistus 214
Eugenia Rodríguez Palop

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

Komission teksti Tarkistus

JTF-rahastosta voidaan myös tukea 
viljelijöihin ja pieniin maaseutuyrityksiin 
tehtäviä investointeja, jotka keskittyvät 
kestäviin maa- ja 
metsätalouskäytäntöihin.

Or. en

Tarkistus 215
Michal Wiezik

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 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. Tällaisiin investointeihin ei sisälly 
siirtyminen hiilivoimaloista 
biomassavoimaloihin.

Or. en

Tarkistus 216
Ivo Hristov

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.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. bg

Tarkistus 217
Emmanouil Fragkos
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. JTF-rahastolla taataan vakaat 
ansiot ja lisätään marginalisoituneiden 
yhteisöjen ja muita heikommassa 
asemassa olevien ryhmien, myös 
eristyneillä maaseutualueilla 
työskentelevien, kuten viljelijöiden ja 
kalastajien, sosioekonomista 
integroitumista.

Or. en

Tarkistus 218
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Ehdotus asetukseksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

5 artikla Poistetaan.
Tuen soveltamisalan ulkopuolelle 

jättäminen
JTF-rahastosta ei tueta
a) ydinvoimaloiden käytöstä poistoa tai 
rakentamista;
b) tupakan ja tupakkatuotteiden 
valmistusta, jalostusta ja markkinointia;
c) komission asetuksen (EU) N:o 
651/2014162 artiklan 18 kohdassa 
määriteltyjä vaikeuksissa olevia yrityksiä;
d) fossiilisten polttoaineiden tuotantoon, 
käsittelyyn, jakeluun, varastointiin tai 
polttamiseen liittyviä investointeja;
e) investointeja 
laajakaistainfrastruktuuriin alueilla, 
joilla on vähintään kaksi vastaavaan 
luokkaan kuuluvaa laajakaistaverkkoa.
_________________
16 Komission asetus (EU) N:o 651/2014, 
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annettu 17 päivänä kesäkuuta 2014, 
tiettyjen tukimuotojen toteamisesta 
sisämarkkinoille soveltuviksi 
perussopimuksen 107 ja 108 artiklan 
mukaisesti (EUVL L 187, 26.6.2014, s. 1).

Or. fr

Tarkistus 219
Ivo Hristov

Ehdotus asetukseksi
5artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ydinvoimaloiden käytöstä poistoa 
tai rakentamista;

a) ydinvoimaloiden käytöstä poistoa 
tai rakentamista, joita ei ole vielä aloitettu;

Or. bg

Tarkistus 220
Michal Wiezik

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

Komission teksti Tarkistus

a a) siirtymistä hiilivoimaloista 
biomassavoimaloihin;

Or. en

Tarkistus 221
Michal Wiezik

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

Komission teksti Tarkistus

a b) biomassavoimaloiden 
rakentamista;
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Or. en

Tarkistus 222
Michal Wiezik, Michaela Šojdrová

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

Komission teksti Tarkistus

a c) vesivoimaloiden rakentamista, 
paitsi jos direktiivin 2000/60/EY 
(vesipolitiikan puitedirektiivi) 4 artiklan 7 
kohdan ja direktiivin 92/43/ETY 
(luontotyyppidirektiivi) 6 artiklan 3 ja 4 
kohdan mukaisesti tehty arviointi 
vahvistaa, että kyseisellä voimalalla ei ole 
kielteistä vaikutusta laitokseen, tai jos 
vesivoimalan rakentaminen sisältyi joko 
suojeltuja vesieläinlajeja koskevaan 
toiminta- tai elvytyssuunnitelmaan tai ei 
olisi ristiriidassa tällaisen suunnitelman 
kanssa;

Or. en

Tarkistus 223
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) komission asetuksen (EU) N:o 
651/2014162 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).
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Or. it

Tarkistus 224
Emmanouil Fragkos

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) komission asetuksen (EU) N:o 
651/2014162 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).

Or. en

Tarkistus 225
Manolis Kefalogiannis

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) komission asetuksen (EU) N:o 
651/2014162 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).

Or. en
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Tarkistus 226
Daniel Buda

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) komission asetuksen (EU) N:o 
651/2014162 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 panevat 
täytäntöön kestäviä investointeja, uusia 
teknologioita ja uutta infrastruktuuria, 
jotka voisivat auttaa vähentämään 
päästöjä ja lisäämään 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).

Or. ro

Tarkistus 227
Manolis Kefalogiannis

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 228
Daniel Buda
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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 
investointejalukuun ottamatta:
i) lämmitysjärjestelmien korvaamiseen 
kaasulämmitysjärjestelmillä tehtäviä 
investointeja;
ii) hiilen korvaavan maakaasun 
kuljetukseen ja jakeluun tehtäviä 
investointeja;
iii) investointeja puhtaisiin autoihin 
sellaisina kuin ne on määritelty Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2009/33/EY1 a;
_________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2009/33/EY, annettu 23 päivänä 
huhtikuuta 2009 , puhtaiden ja 
energiatehokkaiden tieliikenteen 
moottoriajoneuvojen edistämisestä 
(EUVL L 120, 15.5.2009, s. 5).

Or. ro

Tarkistus 229
Emmanouil Fragkos

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 tai 
jätteenpolttoon liittyviä investointeja, 
paitsi jos ne edistävät Euroopan 
nopeampaa energiaomavaraisuutta ja 
lisäävät energiatehokkuutta, mikä liittyy 
vähähiiliseen tehokkaaseen 
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yhteistuotantoon ja tehokkaisiin 
kaukolämpöjärjestelmiin;

Or. en

Tarkistus 230
Pär Holmgren
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 tai 
muiden sellaisten polttoaineiden 
tuotantoon, käsittelyyn, jakeluun, 
varastointiin tai polttamiseen suoraan tai 
välillisesti liittyviä investointeja, joiden 
myönteistä nettoilmastovaikutusta ei ole 
osoitettu riittävästi tai tieteellisesti silloin, 
kun rahoitusta pyydetään;

Or. en

Tarkistus 231
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

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 maakaasualan yrityksiä 
lukuun ottamatta;

Or. it

Tarkistus 232
Manolis Kefalogiannis
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 233
Michal Wiezik

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä 1 kohdan a a) ja a b) 
alakohdassa säädetään, hankkeeseen 
voidaan myöntää tukea, jos kaikki 
seuraavat ehdot täyttyvät:
a) ehdotetun investoinnin 
toteutettavuustutkimus ja 
ympäristövaikutusten arviointi 
vahvistavat, että tällä hetkellä ja jatkossa 
on saatavilla ehdotettua investointia 
vastaava jätevirta;
b) jäsenvaltio on ilmoittanut kansallisessa 
energia- ja ilmastosuunnitelmassaan ja 
osuudessaan EU:n bioenergian 
kestävyyttä koskevaan raporttiin, että 
saatavilla on jätettä ja jätebiomassaa;
c) polttoaineen hiilivelan 
takaisinmaksuaika on noin 10 vuotta;ja
d) NUTS-tasolla 2 ei ole nykyistä 
toimintoa, joka käyttää samantyyppistä 
biomassaa kuin kyseessä olevassa 
toiminnossa ehdotetaan.

Or. en
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Perustelu

Hiilivelan takaisinmaksuaika on (hiilenä ilmaistu) ajanjakso, jona uusi kasvu kompensoi 
kaadetun puun menneen kasvun. Metsäbiomassan kohdalla, kun käytetään jätettä, hiilivelan 
takaisinmaksuaika on noin 10 vuotta. Sillä, minkä tyyppistä metsäbiomassaa käytetään, on 
keskeinen merkitys metsäpohjaisen biomassaenergian nettohiilitaseen kannalta.

Tarkistus 234
Pär Holmgren
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Unionin rahoitusta ei myönnetä toimiin, 
jotka liittyvät uuden fossiilisten 
polttoaineiden tuotannon tai turpeen 
tuotannon suunnitteluun, mukaan lukien 
väliaikaisesti käytöstä poistettujen 
talteenottolaitosten avaaminen uudelleen 
sillä NUTS-tason 2 alueella, jolla alue 
sijaitsee, ohjelman keston aikana.

Or. en

Tarkistus 235
Michal Wiezik

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kaskadikäyttöperiaatteen mukaisesti 
tukea ei myönnetä hankkeisiin, joiden 
toiminta edellyttäisi ensiömateriaalin 
polttamista, tai joista tehdyissä 
toteutettavuustutkimuksessa ja 
vaikutustenarvioinnissa ei osoiteta 
päinvastaista.

Or. en
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Perustelu

JTF-rahasto ei saisi johtaa sellaisten biomassavoimaloiden leviämiseen, joiden polttoaineena 
toimivat pysyvät ekosysteemit. Hiilenä ilmaistu aika, jona uudelleenkasvu kompensoi 
kaadetun puun ja menneen kasvun, voi olla joidenkin metsätyyppien kohdalla satoja vuosia 
(EASAC, 2017). Emme voi toimia satojen vuosien aikajänteellä.

Tarkistus 236
Anne Sander

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 kuuluvat, 7 
artiklan mukaisesti laadittujen alueellisten 
oikeudenmukaista siirtymää koskevien 
suunnitelmien perusteella, jotka komissio 
on hyväksynyt osana ohjelmaa tai 
ohjelman muutosta. Alueellisten 
oikeudenmukaista siirtymää koskevien 
suunnitelmien ja EAKR:n ja ESR+:n 
hyväksymisaikataulut eivät välttämättä ole 
samat. Kohdennetut varat asetetaan 
saataville yhdessä tai useammassa 
erityisohjelmassa tai ohjelman yhdessä tai 
useammassa toimintalinjassa.

Or. fr

Tarkistus 237
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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 

Poistetaan.
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alueellinen oikeudenmukaista siirtymää 
koskeva suunnitelma on johdonmukainen 
kyseisen jäsenvaltion kansallisen energia- 
ja ilmastosuunnitelman kanssa.

Or. fr

Tarkistus 238
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Jérémy Decerle, 
Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen, Irène Tolleret

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 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
tavoitteita.

Or. en

Tarkistus 239
Bronis Ropė

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 

Komissio hyväksyy vain sellaisen 
alueellinen oikeudenmukaista siirtymää 
koskevan suunnitelman, jossa alueiden, 
joihin siirtymäprosessin vaikutukset 
kohdistuvat kielteisimmin, yksilöinti on 
perusteltu asianmukaisesti ja on 
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asianmukaisesti ja asiaan liittyvä 
alueellinen oikeudenmukaista siirtymää 
koskeva suunnitelma on johdonmukainen 
kyseisen jäsenvaltion kansallisen energia- 
ja ilmastosuunnitelman kanssa.

johdonmukainen kyseisen jäsenvaltion 
kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman kanssa.

Or. en

Tarkistus 240
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

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, jotka ovat eniten osallisina 
siirtymäprosessissa 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.

Or. it

Tarkistus 241
Nicola Procaccini

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 

2. JTF-toimintalinjan tai -
toimintalinjojen on sisällettävä JTF-varat, 
jotka koostuvat kokonaan jäsenvaltioiden 
JTF-määrärahoista.
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määrän on oltava yhteensä vähintään 
puolitoistakertainen mutta enintään 
kolminkertainen toimintalinjaan JTF-
rahastosta myönnetyn tuen määrään 
nähden.

Or. it

Perustelu

JTF-rahaston käyttömahdollisuutta ei saisi kytkeä määrärahasiirtoihin muista EU:n 
rahastoista.

Tarkistus 242
Manolis Kefalogiannis

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.

Or. en

Tarkistus 243
Ivo Hristov

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. JTF-toimintalinjan tai - 2. JTF-toimintalinjan tai -
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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.

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.

Or. bg

Tarkistus 244
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

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 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 2, jäljempänä ’NUTS 2 -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.
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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).

Or. it

Tarkistus 245
Daniel Buda

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 
viranomaisten, 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 (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. Tuettaviin alueisiin 
voidaan sisällyttää myös naapurialueet ja 
erityisesti maaseutualueet, joihin 
kohdistuu epäsuoria taloudellisia ja 
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sosiaalisia vaikutuksia siirtymässä olevien 
alueiden rakenteellisten muutosten 
vuoksi.

_________________ _________________
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).

Or. ro

Tarkistus 246
Clara Aguilera

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 
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 
vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin, 
etenkin siltä osin kuin on kyse fossiilisten 
polttoaineiden tuotannossa odotetuista 
työpaikkojen menetyksistä ja 
kasvihuonekaasuvaltaisimpien 
teollisuuslaitosten tuotantoprosessien 
muuttamistarpeista.

_________________ _________________



AM\1204336FI.docx 141/156 PE650.653v01-00

FI

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).

Or. es

Tarkistus 247
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

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 
viranomaisten ja sidosryhmien 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.

_________________ _________________
17 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 26 
päivänä toukokuuta 2003, yhteisestä 
tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä 

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

Or. en

Tarkistus 248
Ivo Hristov

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 
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, 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).

Or. bg
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Tarkistus 249
Mairead McGuinness

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 
alueviranomaisten 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.

_________________ _________________
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).

Or. en

Tarkistus 250
Bronis Ropė

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 
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 1059/2003, 
sellaisena kuin se on muutettuna komission 
asetuksella (EU) N:o 2016/206617, 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 Komission asetus (EU) 2016/2066, 
annettu 21 päivänä marraskuuta 2016, 
yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden 
nimikkeistöstä (NUTS) annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1059/2003 liitteiden muuttamisesta.

Or. en

Tarkistus 251
Pär Holmgren
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
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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.

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 1059/2003, 
sellaisena kuin se on muutettuna komission 
asetuksella (EU) N:o 2016/206617, 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 Komission asetus (EU) 2016/2066, 
annettu 21 päivänä marraskuuta 2016, 
yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden 
nimikkeistöstä (NUTS) annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1059/2003 liitteiden muuttamisesta 
(EUVL L 322, 29.11.2016, s. 1).

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa käytettiin vanhentunutta alueellista NUTS-luokitusta. Viittaus olisi 
korjattava niin, että viitataan komission asetukseen (EY) N:o 2016/2066.

Tarkistus 252
Pär Holmgren
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – a alakohta
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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 luettuna selkeä 
päivämäärä kaikkien fossiilisten 
polttoaineiden käytöstä luopumiselle ja 
ennen vuotta 2030 oleva päivämäärä 
hiilestä luopumiselle, sekä tarkka 
aikataulu, johon sisältyvät vuoden 2030 
välitavoitteet keskeisille siirtymävaiheille, 
jotka ovat kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman tuoreimman version 
mukaisia;

Or. en

Tarkistus 253
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Sylwia Spurek

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, mukaan luettuna aikataulu 
keskeisille siirtymävaiheille, jotka ovat 
kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman tuoreimman version 
mukaisia. Kansallisen tason 
siirtymäprosessin on oltava vuotta 2050 
koskevan nollanettopäästötavoitteen ja 
vuotta 2030 koskevien välitavoitteiden 
mukainen;

Or. en

Tarkistus 254
Eugenia Rodríguez Palop

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

a a) maataloustoimintaa koskiessaan 
kuvaus maatalouden 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
koskevasta siirtymäprosessista ja 
aikataulu, joka on johdonmukainen 
yhdennettyjen kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmien ja YMP:n 
strategisten suunnitelmien kanssa. 
Kuvauksessa on painotettava erityisesti 
tarvittavia strategisia toimia, jotta voidaan 
minimoida siirtymän vaikutukset niiden 
viljelijöiden tuloihin, jotka muuttavat 
käytäntöjään merkittävästi 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi ja hiilen sitomiseksi 
pitkällä aikavälillä;

Or. en

Tarkistus 255
Daniel Buda

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 
siirtymäprosessin vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin ja joita olisi tuettava JTF-
rahastosta 1 kohdan mukaisesti, mukaan 
lukien perustelu niitä naapurialueita, 
myös maaseutualueita, varten, joihin 
kohdistuu epäsuoria taloudellisia ja 
sosiaalisia vaikutuksia siirtymässä olevien 
alueiden rakenteellisten muutosten 
vuoksi;

Or. ro

Tarkistus 256
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato



PE650.653v01-00 148/156 AM\1204336FI.docx

FI

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, jotka 
ovat eniten osallisina siirtymäprosessissa 
ja joita olisi tuettava JTF-rahastosta 1 
kohdan mukaisesti;

Or. it

Tarkistus 257
Eugenia Rodríguez Palop

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 
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 energia- ja hiili-
intensiivisten teollisuuden ja maatalouden 
siirtymään ilmastoneutraaliuden 
saavuttamiseksi noudattaen tavoitetta, 
jonka mukaan maapallon lämpeneminen 
rajoitetaan 1,5 celsiusasteeseen 
esiteollisella kaudella vallinneeseen 
tasoon verrattuna, samalla kun siirrytään 
pois fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja 
lopetetaan kasvihuonekaasuvaltainen 
toiminta näillä alueilla;

Or. en
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Tarkistus 258
Eugenia Rodríguez Palop

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) 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, sekä arviointi siirtymän 
kielteisistä heijastusvaikutuksista 
ympäröiviin alueisiin;

Or. en

Tarkistus 259
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Ivo Hristov, Carmen Avram, Estrella Durá Ferrandis, Sylwia Spurek, 
Miroslav Číž

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 

c) 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 sekä energiaköyhyyttä koskeviin 
haasteisiin;
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kasvihuonekaasuvaltaisen toiminnan 
muuttamiseen tai lopettamiseen näillä 
alueilla;

Or. en

Tarkistus 260
Daniel Buda

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 
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;

Or. ro

Tarkistus 261
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

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 

c) arviointi siirtymähaasteista alueilla, 
jotka ovat eniten osallisina, mukaan 
luettuna ilmastoneutraaliin talouteen 
siirtymisen yhteiskunnalliset, taloudelliset 
ja ympäristöön liittyvät vaikutukset; 
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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;

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;

Or. it

Tarkistus 262
Pär Holmgren
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 263
Daniel Buda

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 
unionin ohjelmien ja oikeudenmukaisen 
siirtymän mekanismin pilarien kanssa 
yksilöityjen investointitarpeiden 
käsittelyssä.

Or. ro
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Tarkistus 264
Pär Holmgren
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 ja Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteiden kanssa.

Or. en

Tarkistus 265
Eugenia Rodríguez Palop

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

Komission teksti Tarkistus

Alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien on lujitettava 
paikallistalouksia ja lyhyitä talouden 
reittejä ja toimitusketjuja.

Or. en

Tarkistus 266
Daniel Buda

Ehdotus asetukseksi
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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.

Or. ro

Tarkistus 267
Ivo Hristov

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.

Or. bg

Tarkistus 268
Manolis Kefalogiannis

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.

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

Or. en

Tarkistus 269
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

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 ohjelman lopullisesta 
tuloksellisuuskertomuksesta käy ilmi, että 
vahvistettua tavoitetta ei ole saavutettu 
täysimääräisesti, komissio voi tehdä 
rahoitusoikaisuja asetuksen (EU) [uusi 
yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [98] 
artiklan mukaisesti vähentämällä JTF-
rahastosta kyseiseen toimintalinjaan 
maksettavaa tukea suhteessa saavutuksiin. 
JTF-varojen yhden tai useamman tuotos- 
ja tulosindikaattorin osalta vahvistetun 
tavoitteen on oltava vähintään 
keskimäärin 80 prosenttia.

Or. it

Tarkistus 270
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Jérémy Decerle

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 
voi tehdä rahoitusoikaisuja asetuksen (EU) 
[uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
[98] artiklan mukaisesti vähentämällä JTF-
rahastosta kyseiseen toimintalinjaan 
maksettavaa tukea suhteessa saavutuksiin.

Or. en

Tarkistus 271
Michal Wiezik

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 90: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.

Or. en

Tarkistus 272
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Komission teksti Tarkistus

Edellä 7 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa 
väliarvioinnissa arvioidaan edistymistä 
nollapäästötavoitteen vuoteen 2050 
mennessä ja vuodelle 2030 asetettujen 
välitavoitteiden saavuttamisessa. Jos 
edistyminen kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämisessä todetaan 
riittämättömäksi, JTF-rahaston tuki 
perutaan.
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