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TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(1) Unionin koheesiopolitiikkaa 
koskevalla sääntelykehyksellä vuosiksi 
2021–2027 seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen puitteissa edistetään 
unionin sitoumuksia panna täytäntöön 
Pariisin ilmastosopimus, jolla pyritään 
rajoittamaan maapallon lämpötilan nousu 
1,5 celsiusasteeseen esiteollisella kaudella 
vallinneeseen tasoon verrattuna, 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari ja 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteet keskittämällä unionin 
rahoitus vihreisiin ja sosiaalisiin 
tavoitteisiin. Tällä asetuksella pannaan 
täytäntöön yksi prioriteeteista, joka 
esitetään Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmaa koskevassa tiedonannossa11, 
jäljempänä ’Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelma’, ja se muodostaa osan Kestävä 
Eurooppa -investointiohjelmaa12, josta 
myönnetään oikeudenmukaisen siirtymän 
mekanismin nojalla koheesiopolitiikan 
puitteissa rahoitusta, jolla on tarkoitus 
käsitellä niitä taloudellisia, 
yhteiskunnallisia, energian kestävyyttä, 
energiaturvallisuutta ja energian 
kohtuuhintaisuutta koskevia sekä 
alueellisia haasteita ja mahdollisuuksia, 
joita aiheutuu siirtymisestä viimeistään 
vuoteen 2050 mennessä kestävään, 
ilmastoneutraaliin ja ilmastonmuutoksen 
kestävään, resurssitehokkaaseen ja täysin 
kiertoon perustuvaan talouteen, jossa ei 
ole lainkaan kasvihuonekaasujen 
nettopäästöjä eikä muita muun muassa 
biologisen monimuotoisuuden 
köyhtymiseen ja ekosysteemien tilan 
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heikkenemiseen, luonnonvarojen 
liikakulutukseen, ilmansaasteisiin ja 
kemiallisiin saasteisiin ja jätteisiin 
liittyviä ihmisten terveyteen ja 
ympäristöön kohdistuvia 
haittavaikutuksia.

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

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(2) Siirtyminen kestävään, 
ilmastoneutraaliin ja ilmastonmuutosta 
kestävään, resurssitehokkaaseen ja täysin 
kiertoon perustuvaan talouteen 
viimeistään vuoteen 2050 mennessä on 
yksi unionin tärkeimmistä poliittisista 
tavoitteista ja edellyttää huomattavia 
uusia investointeja erityisesti uusiin ja 
innovatiivisiin teknologioihin. Eurooppa-
neuvosto antoi 12 päivänä joulukuuta 2019 
tukensa Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmalle ja vahvisti tavoitteen 
ilmastoneutraalista unionista vuoteen 2050 
mennessä Pariisin ilmastosopimuksen 
tavoitteiden mukaisesti. Euroopan 
parlamentti korosti 17 päivänä 
huhtikuuta 2020, että 
ilmastoneutraaliuden tavoitteen olisi 
oltava perustana politiikkatoimille, joilla 
torjutaan covid-19-pandemiaa ja sen 
seurauksia, ja että vihreän kehityksen 
ohjelman olisi oltava Euroopan talouden 
elpymisen ja jälleenrakennuksen 
keskiössä. Ilmastonmuutoksen ja 
ympäristön pilaantumisen torjuminen 
hyödyttää kaikkia pitkällä aikavälillä ja 
tarjoaa mahdollisuuksia ja haasteita 
kaikille keskipitkällä aikavälillä, mutta 
kaikki alueet ja jäsenvaltiot eivät aloita 
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alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitteiden 
kannalta.

siirtymää samasta vaiheesta eikä niillä ole 
samoja toimintavalmiuksia. Jotkin ovat 
edistyneempiä kuin toiset, ja siirtymällä on 
laajoja yhteiskunnallisia ja taloudellisia 
vaikutuksia niillä alueilla, joilla 
nojaudutaan tällä hetkellä voimakkaasti 
fossiilisiin polttoaineisiin tai 
kasvihuonekaasuvaltaiseen teollisuuteen 
tai teollisuuteen, joka valmistaa tuotteita, 
jotka eivät ole ilmastoneutraaliutta 
koskevan tavoitteen mukaisia. Tällainen 
tilanne saattaa sekä vaarantaa siirtymän 
unionissa ilmastotoimien alalla että myös 
johtaa kasvaviin eroihin alueiden välillä, 
mikä on haitallista yhteiskunnallisen, 
taloudellisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden tavoitteiden kannalta. 
Jäsenvaltioille olisi annettava tarvittavat 
keinot, joilla ne voivat saavuttaa 
hiilineutraaliutta koskevat unionin 
tavoitteet ja estää alueiden jäämisen 
jälkeen.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Kun otetaan huomioon 
ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys 
Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa 
koskevien unionin sitoumusten, 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden sekä Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmassa esitettyjen 
unionin entistä kunnianhimoisempien 
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, Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin 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 vähintään 25 prosentin tavoitetaso 
unionin talousarviomenoista 
ilmastotavoitteiden edistämiseksi. 
EAKR:sta ja ESR+:sta jäsenvaltioiden 
vapaaehtoisesti siirtämillä varoilla 
edistetään oikeudenmukaista siirtymää 
koskevissa kansallisissa suunnitelmissa 
alueellisella ja paikallisella tasolla 
havaittujen kehitystarpeiden mukaisesti 
tämän tavoitteen saavuttamista.
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 10
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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 kestävään ja 
ilmastoneutraaliin talouteen on kaikille 
jäsenvaltioille sekä haaste että 
mahdollisuus, jotta voidaan vastata 
paremmin tuleviin kriiseihin ja saavuttaa 
taloudellinen ja yhteiskunnallinen 
vauraus maapallon kestävyyden rajoissa. 
Siirtymä on erityisen vaativaa niille 
jäsenvaltioille, joissa nojaudutaan 
voimakkaasti fossiilisiin polttoaineisiin tai 
kasvihuonekaasuvaltaiseen teolliseen 
toimintaan tai 
ilmastoneutraaliustavoitteen vastaisten 
tuotteiden valmistukseen, jotka on 
poistettava vaiheittain käytöstä tai joita on 
mukautettava ilmastoneutraaliuteen 
siirtymisen vuoksi, ja joilla ei ole varoja 
tähän. Mitään aluetta tai ketään 
kansalaista ei saisi jättää jälkeen. JTF-
rahaston olisi näin ollen katettava kaikki 
jäsenvaltiot, mutta rahoituksen jakamisessa 
olisi otettava huomioon jäsenvaltioiden 
tarpeet ja valmiudet rahoittaa investointeja, 
jotka tarvitaan mahdollistamaan, 
helpottamaan ja nopeuttamaan siirtymistä 
ilmastoneutraaliuteen ja kestävään 
Eurooppaan.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(9) Asianmukaisen rahoituskehyksen 
laatimiseksi JTF-rahastoa varten komissio 
vahvistaa Investoinnit työpaikkoihin ja 
kasvuun -tavoitteeseen käytettävissä 
olevien määrärahojen vuosijakauman 
jäsenvaltioittain objektiivisten kriteerien 
perusteella. Komission olisi myös 
julkistettava kaikki asiaa koskevat tilastot 



PE650.729v03-00 12/51 AD\1208064FI.docx

FI

ja tiedot, jotta on helpompi ymmärtää ja 
arvioida jakoperustetta, jonka mukaan 
määrärahat jakautuvat jäsenvaltioiden 
kesken.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(10) Tässä asetuksessa yksilöidään 
investointityypit, joiden menoja voidaan 
tukea JTF-rahastosta. Kaikessa tuetussa 
toiminnassa olisi noudatettava 
täysimääräisesti unionin ilmasto- ja 
ympäristötavoitteita ja -prioriteetteja, ja 
toimien olisi oltava asetuksessa (EU) .../... 
[unionin luokitusjärjestelmäasetus] 
säädettyjen kestäviä toimia koskevien 
puitteiden mukaisia. Investointien 
luettelossa olisi painotettava niitä, joilla 
tuetaan ihmisiä, työntekijöitä, yhteisöjä ja 
paikallista taloutta ja jotka ovat kestäviä 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä sekä 
kaikilta osin kaikkien vihreän kehityksen 
ohjelman, Pariisin sopimuksen ja 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
tavoitteiden mukaisia. Rahoitetuilla 
hankkeilla olisi edistettävä siirtymistä 
kestävään, ilmastoneutraaliin, 
ilmastonmuutoksen kestävään, 
resurssitehokkaaseen ja täysin kiertoon 
perustuvaan talouteen vahingoittamatta 
kuitenkaan mitään unionin 
ympäristötavoitetta, ja niillä olisi tuettava 
tavoitetta palauttaa asianomaisten 
alueiden pitkän aikavälin kilpailukyky. 
Taantuvilla aloilla, kuten fossiilisiin 
polttoaineisiin tai näiden kiinteiden 
fossiilisten polttoaineiden louhintaan 
perustuvassa energian tuotannossa, tuki 
olisi liitettävä toiminnan asteittaiseen 
lopettamiseen ja vastaavaan työllisyystason 
alenemiseen samalla kun varmistetaan 
tehokas yhteistyö kaikkien 
asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa, 
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digitalisaation ja liitettävyyden alalla, 
edellyttäen että tällaisilla toimenpiteillä 
edistetään siirtymistä ilmastoneutraaliin ja 
kiertotalouteen ja lievennetään siitä 
aiheutuvia kielteisiä sivuvaikutuksia.

jotta tällaisille toimille saadaan 
tasapainoinen mutta kunnianhimoinen 
aikataulu. Muuttuvilla toiminta-aloilla, 
joilla kasvihuonekaasupäästöt ovat suuret, 
tuella olisi edistettävä uutta toimintaa 
ottamalla käyttöön uutta teknologiaa tai 
uusia prosesseja tai tuotteita, jotka johtavat 
päästöjen merkittävään pienenemiseen, 
vuotta 2030 koskevien EU:n 
ilmastotavoitteiden ja viimeistään vuotta 
2050 koskevan EU:n ilmastoneutraaliuden 
tavoitteen mukaisesti siten, että kuitenkin 
säilytetään työllisyys ja parannetaan sitä ja 
vältetään ympäristön pilaantuminen. 
Erityishuomiota olisi kiinnitettävä myös 
toimiin, joilla vahvistetaan innovointia ja 
tutkimusta edistyneen ja kestävän 
teknologian alalla samoin kuin 
digitalisaation ja liitettävyyden alalla, 
edellyttäen että tällaisilla toimenpiteillä 
edistetään ja helpotetaan siirtymistä 
ilmastoneutraaliin ja kiertotalouteen.

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

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jotta voidaan suojella kansalaisia, 
joihin ilmastosiirtymä vaikuttaa eniten, 
JTF-rahastosta olisi katettava myös 
vaikutusten kohteeksi joutuneiden 
työntekijöiden uudelleenkoulutus ja uusien 
taitojen hankkiminen. Tavoitteena on 

(11) Kestävän työllisyyden turvaaminen 
työntekijöille ja alueille, joihin 
ilmastosiirtymä vaikuttaa, on JTF-
rahaston perustavoite. Jotta voidaan 
suojella kansalaisia ja työntekijöitä, joihin 
ilmastosiirtymä vaikuttaa eniten, JTF-
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auttaa heitä sopeutumaan uusiin 
työllisyysmahdollisuuksiin ja tarjota 
työnhakuneuvontaa työnhakijoille ja 
edistää heidän aktiivista integroitumistaan 
työmarkkinoille.

rahastosta olisi katettava myös vaikutusten 
kohteeksi joutuneiden työntekijöiden ja 
työnhakijoiden ammatillinen koulutus, 
uusien taitojen kehittäminen, 
uudelleenkoulutus ja uusien taitojen 
hankkiminen. Tavoitteena on auttaa heitä 
pätevöitymään uudelleen ja sopeutumaan 
uusiin kestäviin työllisyysmahdollisuuksiin 
ja tarjota työnhakuneuvontaa työnhakijoille 
ja edistää heidän aktiivista 
integroitumistaan työmarkkinoille ottaen 
samalla huomioon, että on tarpeen taata 
kaikille yhtäläiset mahdollisuudet ja 
huolehtia sukupuolten tasapuolisesta 
edustuksesta eri aloilla.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jotta parannettaisiin siirtymän 
vaikutuksista kärsivien alueiden talouden 
monipuolistamista, JTF-rahastosta olisi 
annettava tukea pk-yrityksiin tehtäviin 
tuotannollisiin investointeihin. 
Tuotannollisen investoinnin olisi katsottava 
tarkoittavan yritysten kiinteään pääomaan 
tai aineettomaan omaisuuteen tavaroiden ja 
palvelujen tuottamiseksi tehtävää 
investointia, joka siten edistää pääoman 
bruttomuodostusta ja työllisyyttä. Muihin 
yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviä 
tuotannollisia investointeja olisi tuettava 

(12) Jotta parannettaisiin siirtymän 
vaikutuksista kärsivien alueiden talouden 
monipuolistamista ja uudistamista, JTF-
rahastosta olisi annettava tukea pk-
yrityksiin, mikroyrityksiin ja yrittäjiin, 
yhteisötalouden yrityksiin ja osuuskuntiin 
tehtäviin kestäviin ja tuotannollisiin 
investointeihin, joilla niitä autetaan 
suuntaamaan liiketoimintaansa uudelleen 
ja luomaan uusia mahdollisuuksia. 
Tuotannollisen investoinnin olisi katsottava 
tarkoittavan yritysten kiinteään pääomaan 
tai aineettomaan omaisuuteen tavaroiden ja 
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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.

palvelujen tuottamiseksi tehtävää 
investointia, joka siten edistää pääoman 
bruttomuodostusta, laajentamista ja 
kestävää työllisyyttä. Kestävät investoinnit 
olisi ymmärrettävä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/208813 

a 2 artiklan 17 kohdassa tarkoitetuiksi 
investoinneiksi. Muihin yrityksiin kuin pk-
yrityksiin tehtäviä kestäviä ja 
tuotannollisia investointeja olisi tuettava 
vain, jos ne ovat tarpeen siirtymästä 
johtuvien työpaikkojen menetysten 
lieventämiseksi luomalla tai suojaamalla 
merkittävä määrä työpaikkoja eivätkä ne 
johda tuotannon siirtämiseen tai ole 
seurausta siitä. Olisi otettava käyttöön 
kestävyysarviointimekanismi sen 
määrittämiseksi, onko investoinneilla 
haitallisia ympäristö-, ilmasto- tai 
sosiaalisia vaikutuksia. Investoinnit 
olemassa oleviin tuotantolaitoksiin, 
mukaan luettuna unionin 
päästökauppajärjestelmän piiriin kuuluviin 
tuotantolaitoksiin, olisi sallittava, jos ne 
edistävät siirtymistä ilmastoneutraaliin 
talouteen vuoteen 2050 mennessä ja 
alittavat merkittävästi Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/87/EY14 mukaiset ilmaisjaon 
laskemiseen käytettävät vertailuarvot ja jos 
niiden tuloksena suojellaan merkittävä 
määrä työpaikkoja. Tällaiset investoinnit 
olisi perusteltava asianmukaisesti 
alueellisessa oikeudenmukaista siirtymää 
koskevassa suunnitelmassa. 
Sisämarkkinoiden ja koheesiopolitiikan 
yhtenäisyyden suojaamiseksi ja yritysten 
välisen vääristävän kilpailun välttämiseksi 
yrityksiä hyödyttävien toimenpiteiden olisi 
oltava SEUT-sopimuksen 107 ja 
108 artiklaan sisältyvien unionin 
valtiontukisääntöjen mukaisia ja erityisesti 
tuki muihin yrityksiin kuin pk-yrityksiin 
tehtäviin tuotannollisiin investointeihin 
olisi rajattava yrityksiin, jotka sijaitsevat 
SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan 
a ja c alakohdassa tarkoitetuilla 
tukialueilla. JTF-rahastosta olisi pyrittävä 
tukemaan ainoastaan sellaisia 
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ilmastosiirtymään liittyviä investointeja, 
jotka ovat kannattavia keskipitkällä ja 
pitkällä aikavälillä ja tuottavat lisäarvoa 
kyseiselle alueelle. Komission ja 
jäsenvaltioiden olisi jatkuvasti seurattava 
JTF-rahastosta peräisin olevien 
investointien elinkelpoisuutta.

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

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

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

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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



PE650.729v03-00 18/51 AD\1208064FI.docx

FI

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(13) Jotta voitaisiin tarjota joustavuutta 
ja yhtenäisyyttä JTF-varojen 
kohdentamiseen Investoinnit työpaikkoihin 
ja kasvuun -tavoitteen puitteissa, pitäisi 
olla mahdollista laatia itsenäinen JTF-
ohjelma tai kohdentaa JTF-varat yhteen tai 
useampaan toimintalinjaan ohjelmassa, jota 
tuetaan Euroopan aluekehitysrahastosta 
(EAKR), Euroopan sosiaalirahasto 
plussasta (ESR+) tai koheesiorahastosta. 
Asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 21 a artiklan mukaisesti 
JTF-varoja voidaan vahvistaa 
vapaaehtoisesti täydentävällä rahoituksella 
EAKR:sta ja ESR+:sta. EAKR:sta ja 
ESR+:sta siirrettävien määrien olisi oltava 
johdonmukaisia alueellisissa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevissa 
suunnitelmissa vahvistettujen toimien 
tyypin kanssa. JTF-rahasto olisi saatava 
toimintaan mahdollisimman nopeasti 
siirtymäalueiden tukemiseksi erityisesti 
covid-19-kriisin yhteydessä. Komission 
olisi varmistettava, että asianmukaiset 
hallinnolliset prosessit hoidetaan 
sujuvasti.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) JTF-tuen edellytyksenä olisi oltava 
siirtymäprosessin tosiasiallinen 
toteuttaminen tietyllä alueella, jotta 
saavutetaan ilmastoneutraali talous. 
Jäsenvaltioiden olisi laadittava yhteistyössä 
asiaan liittyvien sidosryhmien kanssa ja 
komission tuella alueelliset 

(14) JTF-tuen edellytyksenä olisi oltava 
siirtymäprosessin tosiasiallinen ja 
mitattavissa oleva toteuttaminen tietyllä 
alueella tavoitteiden sekä tuotos- ja 
tulosindikaattoreiden ja tehokkaan 
seurannan perusteella, jotta saavutetaan 
ilmastoneutraali talous. Jäsenvaltioiden 
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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.

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

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Alueellisissa oikeudenmukaista 
siirtymää koskevissa suunnitelmissa olisi 

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

yksilöitävä alueet, joihin vaikutukset 
kohdistuvat kielteisimmin ja joihin JTF-
tuki olisi keskitettävä, ja kuvattava 
toteutettavat toimet ilmastoneutraalin 
talouden saavuttamiseksi viimeistään 
vuoteen 2050 mennessä etenkin siltä osin 
kuin kyseessä on fossiilisten polttoaineiden 
tuotantoon liittyvien laitosten tai muun 
kasvihuonekaasuvaltaisen toiminnan 
taikka sellaisten tuotteiden valmistamisen, 
joihin siirtymä vaikuttaa, muuntaminen tai 
lopettaminen siten, että samalla suojellaan 
työntekijöitä, joihin siirtymä vaikuttaa, ja 
laajennetaan työllistymismahdollisuuksia 
asianomaisilla alueilla, jotta voidaan 
välttää sosiaalinen syrjäytyminen. Nämä 
alueet olisi määriteltävä tarkasti, ja niiden 
olisi vastattava NUTS-tason 3 alueita tai 
oltava osa niitä. Suunnitelmissa olisi 
esitettävä yksityiskohtaisesti näiden 
alueiden haasteet, tarpeet ja 
mahdollisuudet ja yksilöitävä tarvittavien 
toimien tyyppi siten, että varmistetaan 
sellaisten ilmastonmuutosta kestävien 
taloudellisten toimien johdonmukainen 
kehittäminen, jotka ovat myös 
ilmastoneutraaliuteen siirtymisen ja 
vihreän kehityksen ohjelman, Pariisin 
sopimuksen ja Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin tavoitteiden mukaisia. 
Vain siirtymäsuunnitelmien mukaisesti 
tehdyt investoinnit, jotka eivät myöskään 
aiheuta lukkiutumisvaikutuksia tai 
hukkakustannuksia, voivat saada 
taloudellista tukea JTF-rahastosta. 
Alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien olisi oltava osa 
komissio hyväksymiä ohjelmia (jotka 
saavat tapauksen mukaan tukea EAKR:sta, 
ESR+:sta, koheesiorahastosta tai JTF-
rahastosta).

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale
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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 kiertotalouteen 
viimeistään vuonteen 2050 mennessä 
tapahtuvan siirtymisen vuoksi. Keskeisiä 
syitä tähän ovat yhtäältä eri alueiden 
väliset kehitys- ja työllisyyserot ja muita 
heikommassa asemassa olevien alueiden 
jälkeenjääneisyys sekä jäsenvaltioiden ja 
alueiden taloudellisten resurssien 
rajoitukset ja toisaalta tarve yhtenäiseen 
täytäntöönpanokehykseen, joka kattaa 
useita unionin rahastoja yhteistyöhön 
perustuvan hallinnoinnin nojalla. Koska 
edellä mainitut tavoitteet voidaan saavuttaa 
paremmin unionin tasolla, unioni voi 
toteuttaa toimenpiteitä SEU-sopimuksen 
5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Asetuksessa (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [4 artiklan 1 kohta] 
esitettyjen toimintapoliittisten tavoitteiden 
mukaisesti JTF-rahastolla on edistettävä 
yhtä ainoaa erityistavoitetta, jolla annetaan 
alueille, kunnille, talouden toimijoille, 
työntekijöille ja ihmisille mahdollisuus 
käsitellä yhteiskunnallisia, taloudellisia, 
alueellisia ja ympäristöön liittyviä 
vaikutuksia, joita kestävään 
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ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisellä 
on”.

ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisellä 
on yhdessä Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin, YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteiden ja Pariisin 
sopimuksen tavoitteiden kanssa.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien täytäntöönpanoa. 
JTF-rahaston varojen vastaanottajien on 
kunnioitettava unionin perussopimukseen 
perustuvia perusarvoja.

Tarkistus 30

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 31

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 32

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

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

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

Tarkistus 33

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

Komission teksti Tarkistus

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

d) teknologian ja sosiaalisten 
infrastruktuurien käyttöönottoon tehtävät 
investoinnit, joilla edistetään 
kohtuuhintaista ja kestävää energiaa, 
energiaköyhyyden ja ilman pilaantumisen 
vähentämiseksi tehtävät investoinnit, 
investoinnit kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen (mukaan lukien 
investoinnit kestävään liikkuvuuteen ja 
hiilestä irtautumiseen liikennealalla), 
investoinnit energiatehokkuuteen 
(mukaan lukien rakennusten hiilestä 
irtautuminen), sähköajoneuvojen 
latausinfrastruktuureihin ja uusiutuvaan 
energiaan (mukaan lukien investoinnit 
kaukolämmitysjärjestelmiin ja 
varastointiteknologioihin), 
energiaverkkoihin, kuten älykkäisiin ja 
superverkkoihin, sekä investoinnit rajat 
ylittäviin sähköverkkojen 
yhteenliitäntöihin;

Tarkistus 34

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

e) digitalisaatioon ja digitaaliseen 
liitettävyyteen tehtävät investoinnit;

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

Tarkistus 35

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

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 36

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

Komission teksti Tarkistus

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

f) laitosalueiden ja hylättyjen 
teollisuusalueiden ja -laitosten 
kunnostamiseen, käyttötarkoituksen 
muuttamiseen ja puhdistamiseen, 
maaperän ja ekosysteemien 
ennallistamiseen, hiilinieluiksi 
muuttaminen mukaan luettuna, ja 
käyttötarkoituksen muuttamiseen tehtävät 
investoinnit, lukuun ottamatta 
ympäristövastuuta koskevan unionin ja 
kansallisen lainsäädännön mukaisia 
ehkäiseviä ja korjaavia toimia SEUT-
sopimuksen 191 artiklassa vahvistetun 
aiheuttamisperiaatteen mukaisesti;
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Tarkistus 37

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 38

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

Komission teksti Tarkistus

h) työntekijöiden uudelleenkoulutus ja 
uusien taitojen hankkiminen;

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

Tarkistus 39

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

Komission teksti Tarkistus

j) työnhakijoiden aktiivinen 
osallistaminen;

j) työnhakijoiden aktiivinen 
osallistaminen painottaen erityisesti 
sukupuolten tasa-arvoa;
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Tarkistus 40

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

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 41

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

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

JTF-rahastosta voidaan tukea lisäksi 
SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan a 
ja c alakohdassa tarkoitetuilla tukialueilla 
muihin yrityksiin kuin pk-yrityksiin 
tehtäviä tuotannollisia investointeja, 
edellyttäen että tällaiset investoinnit on 
hyväksytty osana alueellista 
oikeudenmukaista siirtymää koskevaa 
suunnitelmaa 7 artiklan 2 kohdan h 

JTF-rahastosta voidaan tukea lisäksi 
SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan a 
ja c alakohdassa tarkoitetuilla tukialueilla 
ja SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklaan 
sisältyvien unionin valtiontukisääntöjen 
mukaisesti muihin yrityksiin kuin pk-
yrityksiin tehtäviä tuotannollisia 
investointeja, edellyttäen että
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alakohdassa vaadittujen tietojen 
perusteella. Tällaiset investoinnit ovat 
tukikelpoisia vain, jos ne ovat tarpeen 
alueellisen oikeudenmukaista siirtymää 
koskevan suunnitelman täytäntöönpanoa 
varten.

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

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ydinvoimaloiden käytöstä poistoa 
tai rakentamista;

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

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 49

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

Komission teksti Tarkistus

e a) minkäänlaisia kulutusmenoja;

Tarkistus 50

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

Komission teksti Tarkistus

e b) EU:n yhteistyöhaluttomien 
veroalueiden luetteloon kirjattujen 
yritysten investointeja;
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Tarkistus 51

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

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 52

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

Komission teksti Tarkistus

e d) muita investointeja, jotka eivät sovi 
yhteen ilmastoneutraaliuden tavoitteen 
kanssa tai jotka aiheuttavat 
lukkiutumisvaikutuksia.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

JTF-varat kohdennetaan alueluokkiin, 
joihin asianomaiset alueet tai taloudelliset 
toimet kuuluvat, 7 artiklan mukaisesti 
laadittujen alueellisten oikeudenmukaista 
siirtymää koskevien suunnitelmien 
perusteella, jotka komissio on hyväksynyt 
osana ohjelmaa tai ohjelman muutosta. 
Kohdennetut varat asetetaan saataville 
yhdessä tai useammassa erityisohjelmassa 
tai ohjelman yhdessä tai useammassa 
toimintalinjassa.
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Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 56

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

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

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kuvaus kansallisen tason 
siirtymäprosessista ilmastoneutraaliin 
talouteen, mukaan luettuna aikataulu 
keskeisille siirtymävaiheille, jotka ovat 
kansallisen energia- ja 

a) kuvaus kansallisen, alue- ja 
paikallistason siirtymäprosessista 
kestävään, ilmastoneutraaliin ja 
ilmastonmuutosta kestävään, 
resurssitehokkaaseen ja täysin kiertoon 
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ilmastosuunnitelman tuoreimman version 
mukaisia;

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

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) arviointi siirtymähaasteista alueilla, 
jotka tarvitsevat lisätukea selviytyäkseen 
siirtymäprosessista, mukaan luettuna 
kestävään ja ilmastoneutraaliin talouteen 
siirtymisen yhteiskunnalliset, taloudelliset, 
ympäristöön liittyvät ja 
sukupuolisidonnaiset vaikutukset, ottaen 
samalla huomioon Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin ja YK:n Agenda 2030:n 
tavoitteet; tässä arvioinnissa on myös 
yksilöitävä niiden työpaikkojen ja 
työpaikkojen menetysten määrä, joihin 
vaikutus mahdollisesti kohdistuu, 
kehitystarpeet sekä tavoitteet, jotka olisi 



AD\1208064FI.docx 39/51 PE650.729v03-00

FI

muuttamiseen tai lopettamiseen näillä 
alueilla;

saavutettava vuoteen 2030 mennessä ja 
jotka liittyvät kasvihuonekaasuvaltaisen 
toiminnan muuttamiseen tai lopettamiseen, 
tai sellaisen muun näillä alueilla 
toteutettavan toiminnan muuttamiseen tai 
lopettamiseen, johon siirtymä unionin 
ilmastoneutraaliuteen vaikuttaa, taikka 
mahdollisiin muihin rakenteellisiin ja 
sosioekonomisiin muutoksiin, jotka ovat 
tarpeen pyrittäessä siirtymätavoitteisiin;

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

d) kuvaus JTF-tuen odotetusta 
panoksesta kestävään, ilmastoneutraaliin 
ja kilpailukykyiseen talouteen siirtymisen 
yhteiskunnallisten, taloudellisten, 
demografisten, ympäristöön liittyvien, 
energiaomavaraisuuteen liittyvien ja 
sukupuolisidonnaisten kielteisten 
vaikutusten torjumiseen vuoteen 2050 
mennessä;

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 64

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

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

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

Tarkistus 65

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

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 67

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

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Suunnitelmissa on tarjottava 
tilaisuuksia vahvistaa edelleen kestäviä 
paikallistalouksia, paikallisia 
toimitusketjuja ja siirtotoimia.
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Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
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8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

6. Edellä olevan 3 artiklan 3 kohdan 
ja 8 artiklan 4 kohdan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.
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Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla
Uudelleentarkastelulauseke

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

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) a alakohdan soveltamisesta johtuvia 
määrärahoja mukautetaan sen 
varmistamiseksi, että kunkin jäsenvaltion 
saama määrä on enintään 20 prosenttia 
kokonaismäärästä. Määrät, jotka ylittävät 
20 prosenttia kokonaismäärästä 
jäsenvaltiota kohti, jaetaan uudelleen 
suhteutettuna muiden jäsenvaltioiden 
saamiin määriin. Jäsenvaltioiden osuudet 
lasketaan uudelleen vastaavasti;
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Tarkistus 81

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 82

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 83

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

– taantuvat alat, joiden toiminnan 
odotetaan loppuvan tai vähenevän 
merkittävästi asteittain siirtymään liittyen; 
mukaan on liitettävä myös selkeä aikataulu
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– murroksessa olevat alat, joiden odotetaan 
muuttavan toimintaansa, prosessejaan ja 
tuotostaan

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

Kummankin alan osalta seuraavat: Kummankin alan osalta seuraavat:

– odotetut työpaikan menetykset ja 
uudelleenkoulutustarpeet, ottaen huomioon 
taitotarpeiden ennusteet

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

– talouden monipuolistamiseen liittyvä 
potentiaali ja kehitysmahdollisuudet

– talouden monipuolistamiseen liittyvä 
potentiaali ja kehitysmahdollisuudet, 
mukaan lukien sukupuolinäkökulma

Tarkistus 84

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

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 85

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

Komission teksti Tarkistus

– Suunnitellut toimintatyypit ja 
niiden odotettu panos ilmastosiirtymän 
vaikutuksen lieventämiseen

– Suunnitellut toimintatyypit, niiden 
kannattavuus ja odotettu panos 
ilmastosiirtymän vaikutuksen 
lieventämiseen
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Tarkistus 86

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

Tarkistus 87

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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