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LYHYET PERUSTELUT

Lausuntoluonnoksessa käsitellään komission tammikuussa 2020 tekemää 
lainsäädäntöehdotusta perustaa oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, jolla tuetaan alueita ja 
yhteisöjä siirryttäessä kiertotalouteen ja ilmastoneutraaliin EU:n talouteen vuoteen 2050 
mennessä Pariisin sopimuksen mukaisesti.

Viljelijät ovat ilmastonmuutoksen etulinjassa, ja siksi he ovat yksi tärkeimmistä asianosaisista 
tahoista pyrittäessä tämän tavoitteen saavuttamiseen.

Lausunnossa vahvistetaan, että oikeudenmukaisen siirtymän rahaston on toimittava 
täydentävänä välineenä uusien rahoituslähteiden rinnalla. Kaikkien monivuotiseen 
rahoituskehykseen kuuluvien tärkeimpien rahastojen, YMP mukaan luettuna, on sisällytettävä 
ilmastonäkökohdat päätöksentekoon, jotta voidaan edistää vähähiiliseen talouteen siirtymistä, 
ja sitä varten tarvitaan riittävä rahoitus. JTF-rahastolla olisi täydennettävä unionin muita 
pitkän aikavälin politiikkatoimia eikä se saa vahingoittaa niitä.

Yhteiset ponnistelut ovat olennaisen tärkeitä ilmastoneutraalia taloutta koskevan yhteisen 
tavoitteen saavuttamiseksi, ja siksi JTF-rahastosta myönnettävän tuen ehdoksi olisi asetettava 
ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 mennessä koskevan kansallisen tavoitteen sekä vuotta 2030 
koskevien välitavoitteiden hyväksyminen.

Lausunnossa korostetaan, että erityishuomiota on kiinnitettävä sellaisiin maaseutualueisiin tai 
syrjäisiin alueisiin, joihin siirtymä vaikuttaa eniten, ja joilla on jo nyt syvällisiä 
yhteiskunnallisia ja taloudellisia haasteita, jotka heikentävät entisestään niiden kykyä vastata 
siirtymäprosessin haasteisiin. Näillä alueilla voi myös olla tärkeä rooli uusiutuvaa energiaa 
koskevien investointien kehittämisessä myös näiden alueiden naapurialueilla.

Osallistavat politiikat ja strategiat ovat tarpeen, jotta vältetään eriarvoisuuden kärjistyminen 
siirtymäprosessissa ja varmistetaan tarvittava yhteiskunnallinen tuki yhteisöille. Näin ollen 
ehdotetaan joitakin uusia tukikelpoisia luonteeltaan yhteiskunnallisia toimia sekä alhaalta 
ylöspäin suuntautuvaa lähestymistapaa, jossa sidosryhmät osallistuvat toimintaan.

TARKISTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
aluekehitysvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 (7 a) Ilmastotoimien valtavirtaistaminen 
kaikkiin unionin ohjelmiin on keskeinen 
periaate talouden ilmastoneutraaliuden 
saavuttamisen kannalta vuoteen 2050 
mennessä Pariisin ilmastosopimuksen 
tavoitteiden mukaisesti. Kaikkien 
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monivuotiseen rahoituskehykseen 
kuuluvien tärkeimpien rahastojen, 
yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) 
mukaan luettuna, olisi sisällytettävä 
ilmastonäkökohdat päätöksentekoon ja 
edistettävä vähähiiliseen talouteen 
siirtymistä. Nämä ohjelmat voivat 
tehokkaasti varmistaa reilun ja 
oikeudenmukaisen siirtymän kaikille vain 
mikäli niillä on riittävät talousarviovarat. 
Vuosia 2021–2027 koskevan 
monivuotisen rahoituskehyksen olisi näin 
ollen tarjottava vahva ja 
kunnianhimoinen rahoituskehys, jotta 
tämä tavoite voidaan saavuttaa 
tehokkaasti, ja siinä olisi osoitettava uutta 
rahoitusta, jotta JTF-rahasto voi toimia 
ilmastotoimien lisävälineenä, joka 
täydentää eikä vahingoita unionin 
muiden pitkän aikavälin politiikkojen 
toimintaa ja vaikutusta.

Or. en

Tarkistus 2

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 JTF-rahastosta 
myönnettävässä tuessa, ja sillä olisi 
edistettävä sukupuolten tasa-arvoa, 
varmistettava elinvoimaisten 
maaseutualueiden säilyminen, 
parannettava maahanmuuttajien, nuorten 
ja ikääntyneiden työntekijöiden sekä 
alhaisen osaamistason työntekijöiden 
oloja ja varmistettava, että ketään ei jätetä 
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jälkeen.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 (16 a) Erityishuomiota ja -tukea olisi 
annettava maaseutualueille 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. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun 
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-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. 

-tavoitteen puitteissa JTF-rahaston 
talousarviositoumuksiin käytettävissä 
olevat lisämäärärahat kaudella 2021–2027 
ovat 7,5 miljardia euroa vuoden 2018 
hintoina, ja niitä voidaan tarvittaessa 
korottaa unionin talousarvioon osoitetuilla 
lisävaroilla ja muilla varoilla sovellettavan 
perussäädöksen mukaisesti. JTF-rahaston 
rahoitus ei saa aiheuttaa leikkauksia 
monivuotisen rahoituskehyksen muiden 
rahastojen varoihin.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 3 a. JTF-rahaston käytön ehtona on 
ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 
mennessä koskevan kansallisen tavoitteen 
sekä vuotta 2030 koskevien 
välitavoitteiden hyväksyminen.

Or. en

Tarkistus 6

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 ja 
uusiutuvaa energiaa, myös yksilöityjen 
alueiden naapurialueilla asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa;
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Or. en

Tarkistus 7

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 
maaseudulla ja syrjäisillä alueilla;

Or. en

Tarkistus 8

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 9

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;
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Or. en

Tarkistus 10

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

Komission teksti Tarkistus

 h a) investoinnit hankkeisiin, joilla 
torjutaan energiaköyhyyttä;

Or. en

Tarkistus 11

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

Komission teksti Tarkistus

 k a) investoinnit yhteiskunnalliseen 
infrastruktuuriin.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Komissio hyväksyy vain ohjelman, jossa 
alueiden, joihin siirtymäprosessin 
vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin ja 
jotka sisältyvät alueelliseen 
oikeudenmukaista siirtymää koskevaan 
suunnitelmaan, yksilöinti on perusteltu 
asianmukaisesti ja asiaan liittyvä 
alueellinen oikeudenmukaista siirtymää 
koskeva suunnitelma on johdonmukainen 
kyseisen jäsenvaltion kansallisen energia- 
ja ilmastosuunnitelman ja vähähiiliseen 
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ja ilmastosuunnitelman kanssa. talouteen siirtymistä vuoteen 2050 
mennessä koskevien tavoitteiden sekä 
vuodelle 2030 asetettujen välitavoitteiden 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 13

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 
tämän kohdan a alakohdassa tarkoitetuiksi 
alueiksi, joihin siirtymäprosessin 
vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin ja 
joita olisi tuettava JTF-rahastosta 1 kohdan 
mukaisesti, ja niiden naapurialueiksi, 
jotka voivat yhteistyössä yksilöityjen 
alueiden kanssa edistää 
siirtymäpyrkimyksiä;

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 1 a. Edellä 7 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetussa väliarvioinnissa arvioidaan 
edistymistä nollanettopäästötavoitteen 
vuoteen 2050 mennessä ja vuodelle 2030 
asetettujen välitavoitteiden 
saavuttamisessa. Väliarvioinnissa todettu 
riittämätön edistyminen 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämisessä merkitsee JTF-rahastosta 
myönnettävän tuen vähentämistä.

Or. en


