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PERUSTELUT

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

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

Kansalaistemme mielestä aikamme haasteisiin on vastattava yhdessä ja yhteistyössä. 
Eurooppalaisista 82 prosenttia kannattaa taloudellista tukea energiakäänteelle1. 
Ilmastonmuutoksen seuraukset eivät enää jätä sijaa epäilyksille: selviytymisemme riippuu 
yhteisestä kyvystämme muuttaa elämäntapaamme.

Historiallista muutosta on tuettava energia-, talous-, sosiaali- ja ympäristöpolitiikoilla. 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmalla2, unioni kieltäytyy alistumasta maailman 
muutoksille ja tukee alueiden kykyä toimia muutoksen edistäjinä. Kestävä Eurooppa 
-investointiohjelman3 puitteissa on laadittu oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi, jonka 
avulla alueet, joihin siirtymä vihreään talouteen vaikuttaa voimakkaimmin, saavat vuosina 
2021–2027 käyttöönsä vähintään 100 miljardia euroa.

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

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

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

1 Toinen EIP:n yhdessä BVA-instituutin kanssa toteuttama ilmastotutkimus julkaistiin 13. maaliskuuta 2020. 
2 11. joulukuuta 2019 hyväksytty Euroopan vihreän kehityksen ohjelma.
3 COM(2020)0021, 14. tammikuuta 2020.
4 COM(2020)0022, 14. tammikuuta 2020.
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Ensinnäkin JTF-rahaston on keskityttävä inhimillisiin tarpeisiin ja sosiaaliseen hyvinvointiin, 
jotta rahasto voisi olla aidosti oikeudenmukainen. Rahaston vaikutusten on oltava alueiden 
väestölle kouriintuntuvia ja selvästi havaittavia. Tämä voidaan saavuttaa aktiivisilla 
työmarkkinatoimenpiteillä (koulutus, yritysten perustamisen tukeminen, liikkuvuus jne.) sekä 
tietyillä passiivisilla tukitoimenpiteillä (eläkevajeen rahoitus).

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

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

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

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

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Unionin koheesiopolitiikkaa 
koskevalla sääntelykehyksellä vuosiksi 
2021–2027 seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen puitteissa edistetään 
unionin sitoumuksia panna täytäntöön 
Pariisin ilmastosopimus ja Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteet keskittämällä unionin rahoitus 
vihreisiin tavoitteisiin. Tällä asetuksella 

(1) Unionin koheesiopolitiikkaa 
koskevalla sääntelykehyksellä vuosiksi 
2021–2027 seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen puitteissa edistetään 
unionin sitoumuksia panna täytäntöön 
Pariisin ilmastosopimus, jolla pyritään 
rajaamaan maapallon keskilämpötilan 
nousu 1,5 celsiusasteeseen, ja 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 

5 Loos-en-Gohellessa Ranskassa kehitetystä siirtymävaiheen mallista:
http://www.territoires-energie-positive.fr/convaincre/developper-la-fabrique-des-transitions-territoriales  

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

kehityksen tavoitteet keskittämällä unionin 
rahoitus vihreisiin tavoitteisiin sekä 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari. 
Tällä asetuksella pannaan täytäntöön yksi 
prioriteeteista, joka esitetään Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmaa koskevassa 
tiedonannossa11, jäljempänä ’Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma’, ja se 
muodostaa osan Kestävä Eurooppa -
investointiohjelmaa12, josta myönnetään 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin 
nojalla koheesiopolitiikan puitteissa 
rahoitusta, jolla on tarkoitus käsitellä niitä 
taloudellisia ja yhteiskunnallisia haasteita, 
joita syntyy siirtymisestä niin pian kuin 
mahdollista ja viimeistään vuonna 2050 
täysin uusiutuviin energialähteisiin 
perustuvaan, erittäin resurssi- ja 
energiatehokkaaseen ja 
ilmastoneutraaliin kiertotalouteen, ja 
tukea ja auttaa unionin alueita ja ihmisiä 
sosiaalisella, työmarkkinoihin liittyvällä 
ja taloudellisella tuella.

__________________ __________________
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.

Or. en

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 

(2) Siirtyminen ilmastoneutraaliin, 
täysin uusiutuviin energialähteisiin 
perustuvaan, erittäin resurssi- ja 
energiatehokkaaseen kiertotalouteen on 
yksi unionin tärkeimmistä poliittisista 
tavoitteista. Euroopan investointipankin 
(EIP) vuonna 2019 tekemän 
ilmastotutkimuksen mukaan 82 prosenttia 
unionin kansalaisista katsoo, että 
energiasiirtymään tarvitaan erityistä 
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kaikkia pitkällä aikavälillä ja tarjoaa 
mahdollisuuksia ja haasteita kaikille 
keskipitkällä aikavälillä, mutta kaikki 
alueet ja jäsenvaltiot eivät aloita siirtymää 
samasta vaiheesta eikä niillä ole samoja 
toimintavalmiuksia. Jotkin ovat 
edistyneempiä kuin toiset, ja siirtymällä on 
laajoja yhteiskunnallisia ja taloudellisia 
vaikutuksia niillä alueilla, joilla 
nojaudutaan voimakkaasti fossiilisiin 
polttoaineisiin – etenkin kivi- ja 
ruskohiileen, turpeeseen ja öljyliuskeeseen 
– tai kasvihuonekaasuvaltaiseen 
teollisuuteen. Tällaisissa tilanteissa riskinä 
on eritahtinen siirtymä unionissa 
ilmastotoimien alalla mutta myös kasvavat 
erot alueiden välillä, mikä on haitallista 
yhteiskunnallisen, taloudellisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden 
tavoitteiden kannalta.

rahoitustukea. Eurooppa-neuvosto vahvisti 
12 päivänä joulukuuta 2019 tavoitteen 
ilmastoneutraalista unionista vuoteen 2050 
mennessä Pariisin ilmastosopimuksen 
tavoitteiden mukaisesti. 
Ilmastonmuutoksen ja ympäristön 
pilaantumisen torjuminen ovat haasteita, 
jotka voidaan keskipitkällä ja pitkällä 
aikavälillä muuttaa mahdollisuuksiksi 
kaikille, jos ne suunnitellaan sosiaalisesti 
oikeudenmukaisella tavalla. Kaikki alueet 
ja jäsenvaltiot eivät aloita välttämätöntä ja 
mitä kiireellisintä siirtymää samasta 
vaiheesta eikä niillä ole samoja 
toimintavalmiuksia. Jotkin ovat 
edistyneempiä kuin toiset, ja siirtymällä on 
laajoja yhteiskunnallisia, työmarkkinoihin 
liittyviä ja taloudellisia vaikutuksia niihin 
alueisiin, joilla nojaudutaan voimakkaasti 
fossiilisiin polttoaineisiin – etenkin 
kaasuun, kivi- ja ruskohiileen, turpeeseen 
ja öljyliuskeeseen – ja/tai 
kasvihuonekaasuvaltaiseen teollisuuteen, ja 
näillä alueilla asuviin ihmisiin. Tällaisissa 
tilanteissa riskinä on eritahtinen siirtymä 
unionissa ilmastotoimien alalla mutta myös 
se, että sosiaalinen eriarvoisuus lisääntyy 
ja alueiden väliset erot kasvavat. Sen 
vuoksi on äärimmäisen tärkeää tukea 
kiireellisesti alueita ja toimijoita, sillä 
niiden panos on ratkaisevan tärkeä 
nopean ja oikeudenmukaisen siirtymän 
varmistamiseksi unionin 
ilmastotavoitteiden mukaisesti, jotta kuilu 
ei kasvaisi. 

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(3) Jotta siirtymä onnistuisi, sen on 
oltava osallistava ja yhteiskunnallisesti 
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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.

hyväksyttävä kaikkien kannalta, sen on 
vähennettävä eriarvoisuutta eikä se saa 
jättää ketään jälkeen. Sen vuoksi sekä 
unionin ja jäsenvaltioiden että erilaisten 
alueellisten ja paikallisten toimijoiden 
olisi otettava huomioon siirtymän 
yhteiskunnalliset, työmarkkinoihin 
liittyvät ja taloudelliset vaikutukset alusta 
alkaen ja otettava käyttöön kaikki 
mahdolliset välineet haitallisten 
vaikutusten lieventämiseksi ja myönteisten 
vaikutusten, kuten uusien, ihmisarvoisten 
ja kestävien työpaikkojen luominen tai 
ilmanlaadun parantaminen, 
tehostamiseksi. Unionin talousarviolla on 
tässä merkittävä tehtävä.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(4) Kuten Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmassa ja Kestävä Eurooppa -
investointiohjelmassa esitetään, 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismilla 
olisi täydennettävä muita toimia, joita 
toteutetaan seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen nojalla vuosina 2021–
2027. Unionin olisi autettava ja tuettava 
alueita ja niillä asuvia ihmisiä 
siirtymisessä kohti unionin 
ilmastoneutraaliutta yhdistämällä 
alueellisella tasolla unionin talousarvion 
menot ilmastotavoitteisiin, 
koheesiotavoitteisiin ja sosiaalisiin 
tavoitteisiin kaikilla asiaankuuluvilla 
tasoilla.

Or. en
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(5) Asetuksella perustetaan 
oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, 
jäljempänä ’JTF-rahasto’, joka on yksi 
koheesiopolitiikan puitteissa toteutetun 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin 
pilareista. JTF-rahaston tavoitteena ei ole 
ainoastaan lieventää ilmastosiirtymän 
haitallisia vaikutuksia vaan myös luoda ja 
tehostaa tulevia myönteisiä vaikutuksia 
tukemalla eniten kärsineitä alueita sekä 
niillä asuvia ihmisiä ja erityisesti 
asianomaisia työntekijöitä. JTF-rahaston 
erityistavoitteen mukaisesti JTF-rahastosta 
tuetuilla toimilla olisi suoraan helpotettava 
ja vauhditettava siirtymää luomalla uusia 
kestäviä työllistymismahdollisuuksia, 
lieventämällä haitallisia sosiaalisia 
seurauksia ja rahoittamalla paikallisen 
talouden monipuolistamista, kestävyyttä 
ja nykyaikaistamista. Tämä tuodaan esiin 
JTF-rahaston erityistavoitteessa, joka on 
vahvistettu samalla tasolla ja lueteltu 
yhdessä asetuksen (EU) [uusi yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 4 artiklassa 
esitettyjen poliittisten tavoitteiden kanssa.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

kehityksen tavoitteita koskevan 
sitoumuksen sekä Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman entistä 
kunnianhimoisempien tavoitteiden 
mukaisesti luoda mahdollisuuksia 
vauraammalle ja osallistavammalle sekä 
terveemmälle ja vihreämmälle 
mantereelle, JTF-rahastolla olisi oltava 
keskeinen tehtävä ilmastotoimien 
valtavirtaistamisen edistämisessä ja sen 
olisi nopeutettava siirtymistä 
ilmastoneutraaliin, täysin uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvaan, erittäin 
resurssitehokkaaseen ja 
energiatehokkaaseen kiertotalouteen 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja 
viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Varat 
JTF:n omista määrärahoista ovat 
täydentäviä ja tulevat niiden investointien 
lisäksi, jotka tarvitaan, jotta saavutetaan 
yleinen 25 prosentin tavoitetaso unionin 
talousarviomenoista ilmastotavoitteiden 
edistämiseksi. EAKR:sta ja ESR+:sta 
siirrettävillä varoilla edistetään tämän 
tavoitteen täysimääräistä saavuttamista.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(7) JTF-varoilla olisi täydennettävä 
koheesiopolitiikan puitteissa käytettävissä 
olevia varoja sekä kansallisia ja alueellisia 
investointeja ja yksityistä pääomaa, 
eivätkä ne saisi missään tapauksessa 
korvata tällaisia investointeja.

Or. en
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(8) Siirtyminen ilmastoneutraaliin 
talouteen on paitsi haaste myös valtava 
mahdollisuus kaikille. Lisätukea tarvitaan 
niille alueille, joissa yhä nojaudutaan 
voimakkaasti fossiilisiin polttoaineisiin tai 
kasvihuonekaasuvaltaiseen teolliseen 
toimintaan, jotka on poistettava vaiheittain 
käytöstä ja/tai joita on modernisoitava, 
jotta voidaan siirtyä 
ilmastoneutraaliuteen, ja joilla ei ole 
varoja tähän. JTF-rahaston olisi näin ollen 
katettava koko unioni, mutta rahoituksen 
jakamisessa olisi otettava huomioon 
alueiden valmiudet rahoittaa investointeja, 
jotka tarvitaan ilmastoneutraaliuteen 
siirtymiseksi mahdollisimman pian ja 
viimeistään vuoteen 2050 mennessä.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Tässä asetuksessa yksilöidään 
investointityypit, joiden menoja voidaan 
tukea JTF-rahastosta. Kaikessa tuetussa 
toiminnassa olisi noudatettava 
täysimääräisesti unionin ilmasto- ja 
ympäristöprioriteetteja. Investointien 
luetteloon olisi sisällytettävä ne, joilla 
tuetaan paikallista taloutta ja jotka ovat 
kestäviä pitkällä aikavälillä, ottaen 
huomioon kaikki vihreän kehityksen 
ohjelman tavoitteet. Rahoitetuilla 
hankkeilla olisi edistettävä siirtymistä 
ilmastoneutraaliin ja kiertotalouteen. 

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

ohjelman tavoitteet ja suojellen, säilyttäen 
ja kohentaen samalla unionin 
luonnonpääomaa sekä parantaen 
terveyttä ja hyvinvointia ympäristöön 
liittyvien riskien ja ympäristövaikutusten 
osalta. Rahoitetuilla hankkeilla olisi 
edistettävä siirtymistä 
resurssitehokkaaseen ilmastoneutraaliin 
talouteen ja kiertotalouteen viimeistään 
vuoteen 2050 mennessä. Taantuvilla 
aloilla, kuten kivi- ja ruskohiileen, 
turpeeseen tai öljyliuskeeseen tai näiden 
kiinteiden fossiilisten polttoaineiden 
louhintaan perustuvassa energian 
tuotannossa, tukeen olisi liitettävä 
voimakkaita toiminnan asteittaista 
lopettamista koskevia ehtoja ja sillä olisi 
keskityttävä luomaan työpaikkoja ja 
parantamaan paikallisen talouden kykyä 
selviytyä mahdollisista työpaikkojen 
menetyksistä. Muuttuvilla toiminta-aloilla, 
joilla kasvihuonekaasupäästöt ovat suuret, 
tuella olisi edistettävä uutta toimintaa 
ottamalla käyttöön uutta teknologiaa, 
innovointia työpaikoilla, 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 energiatehokkuus 
etusijalle -periaatteen täytäntöönpanoon 
kaikissa investointipäätöksissä sekä 
vihreisiin aloihin, kuten uusiutuviin 
energialähteisiin, tai aloihin, jotka 
tukevat, edistävät ja vievät eteenpäin 
resurssitehokkuutta ja kiertotaloutta, sekä 
aloihin, jotka edistävät innovointia ja 
tutkimusta edistyneen ja kestävän 
teknologian alalla samoin kuin 
digitalisaation ja liitettävyyden alalla. 
Tällaisilla toimenpiteillä olisi edistettävä 
kestävien ja ihmisarvoisten vihreiden 
työpaikkojen luomista, lievennettävä 
kielteisiä sosiaalisia seurauksia ja 
nopeutettava siirtymistä ilmastoneutraaliin 
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ja kiertotalouteen viimeistään vuoteen 
2050 mennessä.

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

13 Ks. komission tiedonanto Euroopan 
parlamentille, Eurooppa-neuvostolle, 
neuvostolle, Euroopan keskuspankille, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, 
alueiden komitealle ja Euroopan 
investointipankille Puhdas maapallo 
kaikille – Eurooppalainen visio 
kukoistavasta, nykyaikaisesta, 
kilpailukykyisestä ja ilmastoneutraalista 
taloudesta (COM(2018)0773).

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) JTF-rahastoa olisi käytettävä myös 
tukemaan investointeja sosiaali-, 
koulutus-, terveys- ja kulttuurihankkeisiin 
erityisesti alueilla, jotka ovat riippuvaisia 
hiili-intensiivisestä taloudesta ja joihin 
rakenteellinen siirtyminen 
resurssitehokkaaseen ja vähähiiliseen 
talouteen vaikuttaa. Epätasa-arvoiset 
mahdollisuudet tukikelpoisilla alueilla 
vaikuttavat erityisesti mahdollisuuksiin 
saada koulutus-, kulttuuri-, yhteisö-, 
terveys- ja sosiaalipalveluja. Vahvan 
paikallisyhteisön kehittäminen sekä 
haavoittuvien ryhmien integroiminen 
yhteiskuntaan ilman syrjintää voi 
parantaa taloudellisia mahdollisuuksia ja 
varmistaa oikeudenmukaisen siirtymän 
kaikille. Tämä auttaisi varmistamaan, että 
siirtymäalueilla asuvilla ihmisillä, 
mukaan lukien paikallisen 
talouskehityksen ja sosiaalisen 
markkinatalouden kannalta ratkaisevan 
tärkeät yhteisötalouden toimijat, on 
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mahdollisuus käyttää laadukkaita julkisia 
palveluja ja yleishyödyllisiä palveluja, 
jotta voidaan tukea sosiaalisesti 
oikeudenmukaista siirtymää, jossa ketään 
ei jätetä jälkeen.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(11) Jotta voidaan suojella ihmisryhmiä, 
jotka todennäköisimmin tarvitsevat tukea 
ilmastosiirtymän toteuttamiseksi, JTF-
rahastosta olisi katettava vaikutusten 
kohteeksi joutuneiden työntekijöiden 
uudelleenkoulutus ja uusien taitojen 
hankkiminen kiinnittäen erityistä 
huomiota [ESR+ asetuksessa] 
määriteltyihin haavoittuvimpiin ihmisiin, 
jotta voidaan auttaa heitä sopeutumaan 
uusiin työllisyysmahdollisuuksiin, 
saavuttaa tasapuolinen 
sukupuolijakauma eri aloilla sekä tarjota 
aktiivisia työmarkkina- ja 
osaamispolitiikkatoimia, jotka on 
kohdennettu tulevaisuuteen 
suuntautuneille aloille ja työllistämiseen, 
tarjota tukea niille, joihin siirtymä 
vaikuttaa, tarjota henkilökohtaista 
työnhakuneuvontaa kaikille 
työnhakijakategorioille ja varmistaa 
kaikkien ihmisryhmien yhdenvertainen ja 
syrjimätön pääsy ja aktiivinen 
integroituminen työmarkkinoille

Or. en
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Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(12) Jotta voidaan monipuolistaa 
alueita, jotka tarvitsevat lisätukea 
siirtymän toteuttamiseksi, JTF-rahastosta 
olisi annettava tukea tuotannollisiin 
investointeihin, joilla on potentiaalia 
luoda työpaikkoja vihreissä ja kestävissä 
pk-yrityksissä. Tuotannollisen investoinnin 
olisi katsottava tarkoittavan yritysten 
kiinteään pääomaan tai aineettomaan 
omaisuuteen tavaroiden ja palvelujen 
tuottamiseksi tehtävää investointia, joka 
siten edistää pääoman bruttomuodostusta ja 
vihreää, ihmisarvoista ja kestävää 
työllisyyttä. Muihin yrityksiin kuin pk-
yrityksiin tehtäviä tuotannollisia 
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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.

investointeja olisi tuettava vain, jos ne ovat 
tarpeen siirtymästä johtuvien työpaikkojen 
menetysten lieventämiseksi ja jos niillä 
tuetaan JTF-rahaston yleistä tavoitetta, 
joka on nopeuttaa siirtymää 
ilmastonmuutoksen kestävään 
kiertotalouteen luomalla merkittävä 
määrä työpaikkoja tai tukemalla 
merkittävän määrän työpaikkoja 
mukauttamista, eivätkä ne johda tuotannon 
siirtämiseen tai ole seurausta siitä. 
Investoinnit olemassa oleviin 
tuotantolaitoksiin, mukaan luettuna unionin 
päästökauppajärjestelmän piiriin kuuluviin 
tuotantolaitoksiin, olisi sallittava sillä 
edellytyksellä, että 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 että niiden tuloksena 
suojellaan merkittävä määrä ihmisarvoisia 
ja kestäviä työpaikkoja. Tällaiset 
investoinnit olisi perusteltava 
asianmukaisesti alueellisessa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevassa 
suunnitelmassa, niiden olisi oltava 
kestäviä ja energiatehokkuus etusijalle -
periaatteen mukaisia, ja kaikki 
investoinnit fossiilisten polttoaineiden 
infrastruktuuriin olisi jätettävä JTF-
rahaston soveltamisalan ulkopuolelle. 
Sisämarkkinoiden ja koheesiopolitiikan 
yhtenäisyyden suojaamiseksi yrityksiä 
hyödyttävien toimenpiteiden olisi oltava 
SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklaan 
sisältyvien unionin valtiontukisääntöjen 
mukaisia ja erityisesti tuki muihin 
yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviin 
tuotannollisiin investointeihin olisi 
rajattava yrityksiin, jotka sijaitsevat SEUT-
sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan a ja 
c alakohdassa tarkoitetuilla tukialueilla.

__________________ __________________
14 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2003/87/EY, annettu 13 päivänä 
lokakuuta 2003, kasvihuonekaasujen 

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

päästöoikeuksien kaupan järjestelmän 
toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston 
direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 
(EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32).

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(13) Jotta voitaisiin tarjota joustavuutta 
JTF-varojen kohdentamiseen Investoinnit 
työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen 
puitteissa, olisi edellytettävä itsenäisen 
JTF-ohjelman laatimista. Asetuksen (EU) 
[uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
21 a artiklan mukaisesti JTF-varoja olisi 
vahvistettava täydentävällä rahoituksella 
EAKR:sta ja ESR+:sta. EAKR:sta ja 
ESR+:sta siirrettävien määrien olisi oltava 
johdonmukaisia alueellisissa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevissa 
suunnitelmissa vahvistettujen toimien 
tyypin kanssa.

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) JTF-tuen edellytyksenä olisi oltava 
siirtymäprosessin tosiasiallinen 

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

mitattavissa oleva toteuttaminen tietyllä 
alueella, jotta saavutetaan ilmastoneutraali 
talous. Tukea jäsenvaltioissa 
vastaanottavien alueiden olisi laadittava 
yhdessä asiaan liittyvien sidosryhmien, 
kuten kansalaisyhteiskunnan ja 
asianomaisten paikallisyhteisöjen, kanssa 
ja komission tuella alueelliset 
oikeudenmukaista siirtymää koskevat 
suunnitelmat, joissa esitetään 
yksityiskohtaisesti siirtymäprosessi, 
mukaan lukien työpaikkojen luomista 
koskevat toimenpiteet, investoinnit 
paikalliseen sosiaaliseen 
infrastruktuuriin, vähintään niiden 
kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmien tavoitteiden, 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden ja Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin mukaisesti. 
Komissio perustaa siirtymävaiheessa 
olevien kivihiilialueiden nykyiseen 
foorumiin pohjautuvan oikeudenmukaista 
siirtymää käsittelevän foorumin, joka 
mahdollistaa kahden- ja monenvälisen 
kokemusten vaihdon hankitusta 
tietämyksestä ja hyvistä käytännöistä 
kaikkien niiden toimijoiden kesken ja 
kaikilla niillä toiminta-aloilla, joihin 
vaikutukset kohdistuvat. Nykyistä 
foorumia olisi hyödynnettävä 
täysimääräisesti parhaista käytännöistä 
tiedottamiseksi suunnitteluvaiheessa.

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(15) Alueellisissa oikeudenmukaista 
siirtymää koskevissa suunnitelmissa olisi 
yksilöitävä toimijat ja alueet, joihin 
vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin ja 
joihin JTF-tuki on tarpeen keskittää, 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 
lopettaminen sekä yksityiskohtainen 
suunnitelma investoinneista sosiaaliseen 
infrastruktuuriin. Nämä alueet olisi 
määriteltävä tarkasti, ja niiden olisi 
vastattava NUTS-tason 3 alueita tai oltava 
osa niitä. Suunnitelmissa olisi esitettävä 
yksityiskohtaisesti näiden alueiden 
haasteet, mahdollisuudet ja tarpeet, myös 
sosiaalisen infrastruktuurin osalta, sekä 
siirtymän saavuttamiseksi tarvittava 
potentiaali työpaikkojen luomiseen ja 
yksilöitävä tarvittavien toimien tyyppi 
siten, että varmistetaan sellaisten 
ilmastonmuutosta kestävien taloudellisten 
toimien johdonmukainen kehittäminen, 
jotka ovat myös ilmastoneutraaliuteen 
siirtymisen viimeistään vuoteen 2050 
mennessä ja Euroopan vihreän kehityksen 
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tai JTF-rahastosta). ohjelman tavoitteiden mukaisia samalla 
kun varmistetaan, että ketään ei jätetä 
jälkeen. Vain siirtymäsuunnitelmien 
mukaisesti tehdyt investoinnit voivat saada 
taloudellista tukea JTF-rahastosta. 
Alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien olisi oltava osa 
kansallista JTF-ohjelmaa, jonka komissio 
hyväksyy.

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(19) Jäsenvaltiot eivät voi 
hiilineutraaliin talouteen siirtymisessään 
riittävällä tavalla yksin saavuttaa tämän 
asetuksen tavoitteita eli tukea alueita 
niiden taloudellisessa, työmarkkinoihin 
liittyvässä ja yhteiskunnallisessa 
muutoksessa. Keskeisiä syitä tähän ovat 
yhtäältä eri alueiden väliset kehityserot ja 
muita heikommassa asemassa olevien 
alueiden erityiset haasteet 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,

Or. en
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Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Tällä asetuksella perustetaan 
oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, 
jäljempänä ’JTF-rahasto’, tuen antamiseksi 
ihmisryhmille ja alueille, jotka tarvitsevat 
lisätukea, jotta unionissa voidaan siirtyä 
vuoteen 2050 mennessä täysin uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvaan, erittäin 
resurssitehokkaaseen ja 
energiatehokkaaseen ilmastoneutraaliin 
kiertotalouteen ja muuttaa haasteet 
mahdollisuuksiksi, erityisesti luomalla 
uusia ihmisarvoisia ja kestäviä vihreitä 
työpaikkoja ja parantamalla 
työntekijöiden taitoja ja 
uudelleenkoulutuksen sekä muun 
koulutuksen avulla, jotta voidaan edistää 
uutta taloudellista mallia, joka luo 
vaurautta ja hyvinvointia samalla kun 
vähennetään kielteisiä vaikutuksia 
ilmastoon ja ympäristöön.

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. JTF-rahastosta tuetaan Investoinnit 
työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitetta 
kaikissa jäsenvaltioissa noudattaen ja 
tukien Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelman yleisiä tavoitteita ja erityisesti 
eurooppalaisessa ilmastolaissa 
määriteltyä unionin laajuista 
ilmastoneutraaliustavoitetta, jotta voidaan 
vastata ilmasto- ja ympäristöhaasteisiin ja 
varmistaa oikeudenmukainen siirtymä, 
jossa ketään ei jätetä jälkeen. JTF-
rahastosta tuetaan yksinomaan 4 artiklan 
2 a–2 d kohdassa esitettyjä toimia.

Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

a) pk-yrityksiin, mukaan luettuna 
startup-yritykset, tehtävät tuotannolliset 
investoinnit, jotka johtavat talouden 
monipuolistamiseen ja uudistamiseen;
b) uusien yritysten perustamiseen 
tehtävät investoinnit, myös 
yrityshautomoiden ja konsulttipalvelujen 
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kautta;
c) tutkimus- ja innovointitoimintaan 
tehtävät investoinnit, joilla edistetään 
edistyneen teknologian siirtoa;
d) teknologian ja infrastruktuurien 
käyttöönottoon tehtävät investoinnit, joilla 
edistetään kohtuuhintaista puhdasta 
energiaa, kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä, energiatehokkuutta ja 
uusiutuvaa energiaa;
e) digitalisaatioon ja digitaaliseen 
liitettävyyteen tehtävät investoinnit;
f) laitosalueen kunnostamiseen ja 
puhdistamiseen, maan saneeraukseen ja 
käyttötarkoituksen muuttamiseen tehtävät 
investoinnit;
g) kiertotalouden vahvistamiseen, 
mukaan luettuna jätteiden ehkäisemisen, 
vähentämisen, resurssitehokkuuden, 
uudelleenkäytön, korjauksen ja 
kierrätyksen kautta, tehtävät investoinnit;
h) työntekijöiden uudelleenkoulutus 
ja uusien taitojen hankkiminen;
i) työnhakuneuvonta työnhakijoille;
j) työnhakijoiden aktiivinen 
osallistaminen;
k) tekninen tuki.

Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti 
JTF-rahastosta tuetaan seuraavia 
talouden siirtymävaiheen investointeja 
edellyttäen, että ne ovat tukikelpoisia 
asetuksen 
...[kestävyysluokitusjärjestelmää koskeva 
asetus] nojalla:
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a) pk-yrityksiin, mukaan luettuna 
startup-yritykset, tehtävät kestävät 
investoinnit, jotka johtavat ihmisarvoisten 
ja kestävien työpaikkojen luomiseen, 
talouden monipuolistamiseen ja 
uudistamiseen;
b) uusien yritysten perustamiseen 
tehtävät investoinnit tulevaisuuteen 
suuntautuvilla kestävillä aloilla, myös 
yrityshautomoiden ja konsulttipalvelujen 
kautta;
c) kestävään tutkimus- ja 
innovointitoimintaan tehtävät 
investoinnit, joilla edistetään vihreiden ja 
kestävien teknologioiden siirtoa, mikä 
mahdollistaa siirtymisen täysin 
uusiutuviin energialähteisiin 
perustuvaan, erittäin 
resurssitehokkaaseen ja 
energiatehokkaaseen ilmastoneutraaliin 
kiertotalouteen;
d) teknologian ja infrastruktuurien 
käyttöönottoon tehtävät investoinnit, joilla 
edistetään kohtuuhintaista uusiutuvaa 
energiaa, kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä ja energiatehokkuutta ja 
uusiutuvaa energiaa, jos kysyntäpuolen 
toimenpiteet osoittautuvat selvästi 
riittämättömiksi;
e) kohdennetut energiatehokkuutta 
parantavat jälkiasennustoimenpiteet, 
joilla puututaan energiaköyhyyteen ja 
huonoihin asuinoloihin;
f) digitalisaatioon ja digitaaliseen 
liitettävyyteen tehtävät investoinnit 
erityisesti mikro- ja pienyrityksiin ottaen 
samalla huomioon resurssi- ja 
energiatehokkuuden vaatimukset;
g) laitosalueen kunnostamiseen ja 
puhdistamiseen, maan saneeraukseen ja 
käyttötarkoituksen muuttamiseen tehtävät 
investoinnit varmistaen samalla, että 
saastuttaja maksaa -periaatetta 
noudatetaan asianmukaisesti;
h) myrkyttömän kiertotalouden 
vahvistamiseen, mukaan luettuna 
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jätteiden ehkäisemisen, vähentämisen, 
resurssitehokkuuden, uudelleenkäytön, 
korjauksen ja kierrätyksen kautta, 
tehtävät investoinnit.

Or. en

(2 a artiklan a-h alakohta vastaa komission ehdotuksen a-g alakohtaa seuraavin muutoksin, 
jotka on lihavoitu ja alleviivattu:

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

b) uusien yritysten perustamiseen tehtävät investoinnit tulevaisuuteen suuntautuvilla 
kestävillä aloilla, myös yrityshautomoiden ja konsulttipalvelujen kautta;

c) kestävään tutkimus- ja innovointitoimintaan tehtävät investoinnit, joilla edistetään 
vihreiden ja kestävien teknologioiden siirtoa, mikä mahdollistaa siirtymisen täysin 
uusiutuviin energialähteisiin perustuvaan, erittäin resurssitehokkaaseen ja 
energiatehokkaaseen kiertotalouteen ja ilmastoneutraaliin talouteen;

d) teknologian ja infrastruktuurien käyttöönottoon tehtävät investoinnit, joilla edistetään 
kohtuuhintaista uusiutuvaa energiaa, kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ja 
energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa, jos kysyntäpuolen toimenpiteet 
osoittautuvat selvästi riittämättömiksi;

d a) kohdennetut energiatehokkuutta parantavat jälkiasennustoimenpiteet, joilla 
puututaan energiaköyhyyteen ja huonoihin asuinoloihin;

e) digitalisaatioon ja digitaaliseen liitettävyyteen tehtävät investoinnit erityisesti mikro- 
ja pienyrityksiin, ottaen samalla huomioon resurssi- ja energiatehokkuuden 
vaatimukset;

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

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

Tarkistus 25

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

2 b. Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti 
JTF-rahastosta tuetaan sosiaalisia 
investointeja, mukaan lukien investoinnit, 
joilla tuetaan Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin täytäntöönpanoa ja 
varmistetaan vammaisten henkilöiden 
osallistuminen ja esteettömyys, erityisesti 
seuraavin keinoin:
a) mikrorahoitus, yhteiskunnallisten 
yritysten rahoitus ja yhteisötalous;
b) sosiaalinen infrastruktuuri;
c) yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen laitokset, myös 
varhaiskasvatus ja lastenhoito, 
oppilaitokset, opiskelija-asunnot ja 
digitaaliset laitteet;
d) sosiaalinen asuntotuotanto;
e) terveydenhuolto ja 
pitkäaikaishoito, mukaan lukien klinikat, 
sairaalat, perusterveydenhuolto, 
kotipalvelut ja yhteisöperustainen hoito;
f) sosiaalinen innovointi, mukaan 
lukien innovatiiviset sosiaaliset ratkaisut 
ja järjestelmät, joilla edistetään sosiaalisia 
vaikutuksia ja tuloksia tähän liittyvillä 
aloilla;
g) kulttuuri- ja perinnetoiminta, jolla 
on yhteiskunnallinen päämäärä;
h) paikallisyhteisöjen infrastruktuuri, 
kuten yhteisö- ja vapaaehtoiskeskukset;
i) innovatiiviset terveysratkaisut, 
mukaan lukien terveyspalvelut ja uudet 
hoitomallit.

Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 c kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 c. Edellä 1 kohdan mukaisesti JTF-
rahastosta tuetaan seuraavia työntekijöille 
ja työnhakijoille suunnattuja 
investointeja: 
a) työntekijöiden sekä 
työmarkkinoiden ulkopuolella olevien 
henkilöiden, erityisesti niiden, jotka eivät 
ole koulutustaan vastaavassa työssä tai 
joiden koulutustaso on alhainen, 
uudelleenkoulutus ja uusien taitojen 
hankkiminen, jotta voidaan kuroa 
umpeen osaamisvaje, jota 
oikeudenmukainen siirtyminen vihreään 
ja resurssitehokkaaseen yhteiskuntaan 
edellyttää;
b) aktiivinen työmarkkina- ja 
osaamispolitiikka, joka kohdistuu 
tulevaisuuteen suuntautuviin aloihin ja 
työpaikkoihin, sekä työnhakuneuvonta 
työnhakijoille;
c) toimeentulotukitoimenpiteet 
työntekijöille, jotka siirtyvät työn, 
koulutuksen ja itsenäisen 
ammatinharjoittamisen välillä tai 
eläkkeelle;
d) työnhakijoiden aktiivinen 
osallistaminen; yhtäläisten 
mahdollisuuksien ja sukupuolten tasa-
arvon varmistaminen.

Or. en

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

h) työntekijöiden sekä työmarkkinoiden ulkopuolella olevien henkilöiden, erityisesti 
niiden, jotka eivät ole koulutustaan vastaavassa työssä tai joiden koulutustaso on 
alhainen, uudelleenkoulutus ja uusien taitojen hankkiminen, jotta voidaan kuroa 
umpeen osaamisvaje, jota oikeudenmukainen siirtyminen vihreään ja 
resurssitehokkaaseen yhteiskuntaan edellyttää;

i) aktiivinen työmarkkina- ja osaamispolitiikka, joka kohdistuu tulevaisuuteen 
suuntautuviin aloihin ja työllisyyteen, sekä työnhakuneuvonta työnhakijoille;
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i a) toimeentulotukitoimenpiteet työntekijöille, jotka siirtyvät työn, koulutuksen ja 
itsenäisen ammatinharjoittamisen välillä tai siirtyvät eläkkeelle;

j) työnhakijoiden aktiivinen osallistaminen, yhtäläisten mahdollisuuksien 
varmistaminen sekä sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja varmistaminen;)

Perustelu

Mitä tulee 2 c kohdan c alakohtaan, toimeentulotukea olisi käytettävä rajoitetusti, mutta se 
voi olla erittäin hyödyllinen väline tilanteen helpottamiseksi esimerkiksi yksittäisille 
eläkkeelle jääville työntekijöille, jotka saattavat menettää tuloja varhaiseläkkeelle siirtymisen 
vuoksi, tai muissa tilanteissa.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

2 e. JTF-rahastosta voidaan tukea 
lisäksi SEUT-sopimuksen 107 artiklan 
3 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitetuilla 
tukialueilla ja SEUT-sopimuksen 107 ja 
108 artiklassa säädettyjen unionin 
valtiontukisääntöjen mukaisesti muihin 
yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviä 
tuotannollisia investointeja, edellyttäen että 
tällaiset investoinnit on hyväksytty osana 
alueellista oikeudenmukaista siirtymää 
koskevaa suunnitelmaa 7 artiklan 2 kohdan 
h alakohdassa vaadittujen tietojen 
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alueellisen oikeudenmukaista siirtymää 
koskevan suunnitelman täytäntöönpanoa 
varten.

perusteella ja että niistä on tehty 
ylimääräinen tarkastus, joka koskee 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
vaatimusten noudattamista. Tällaiset 
investoinnit ovat tukikelpoisia vain, jos ne 
ovat tarpeen alueellisen oikeudenmukaista 
siirtymää koskevan suunnitelman 
täytäntöönpanoa varten, ovat kestäviä 
eivätkä lisää tai ylläpidä riippuvuutta 
fossiilisista polttoaineista.

Or. en

Tarkistus 29

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.

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

Or. en

Tarkistus 30

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

2 g. Toimien rahoitus- ja 
ohjelmasuunnittelussa varmistetaan, että 
JTF-rahastosta tuetaan 2 a, 2 b ja 
2 c kohdassa tarkoitettuihin 
investointialoihin liittyvää teknistä tukea 
yhtäläisin osuuksin.

Or. en

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ydinvoimaloiden käytöstä poistoa 
tai rakentamista;

a) ydinvoimaloiden käytöstä poistoa, 
rakentamista tai käyttöiän pidentämistä tai 
muuta investointia ydinvoimaloihin sekä 
ydinjätteen käsittelyä tai varastointia;

Or. en

Tarkistus 32

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, kuljettamiseen tai 
polttamiseen liittyviä investointeja;

Or. en
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Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

asetuksella (EY) N:o 868/2014, tai sen 
osia. Tuettavien alueiden on oltava alueita, 
joihin siirtymän taloudelliset, 
työmarkkinoihin liittyvät ja 
yhteiskunnalliset vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin, etenkin siltä osin kuin on 
kyse fossiilisten polttoaineiden tuotannossa 
odotetuista työpaikkojen menetyksistä ja 
kasvihuonekaasuvaltaisimpien 
teollisuuslaitosten tuotantoprosessien 
muuttamistarpeista.

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

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

Or. en

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) kuvaus kansallisen tason 
siirtymäprosessista ilmastoneutraaliin 
talouteen vuoteen 2050 mennessä, mukaan 
luettuna selkeä päivämäärä kaikkien 
fossiilisten polttoaineiden käytöstä 
luopumiselle ja vuotta 2030 edeltävä 
päivämäärä hiilestä luopumiselle, sekä 
tarkka aikataulu, johon sisältyvät vuoden 
2030 välitavoitteet keskeisille 
siirtymävaiheille, jotka ovat kansallisen 
energia- ja ilmastosuunnitelman 
tuoreimman version mukaisia;

Or. en
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Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) arviointi siirtymähaasteista alueilla, 
joihin vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin, mukaan luettuna täysin 
uusiutuviin energialähteisiin 
perustuvaan, erittäin 
resurssitehokkaaseen ja 
energiatehokkaaseen ilmastoneutraaliin 
kiertotalouteen siirtymisen 
yhteiskunnalliset, työmarkkinoihin 
liittyvät, taloudelliset ja ympäristöön 
liittyvät vaikutukset ja sivuvaikutuksena 
koituvat hyödyt, erityisesti terveyden ja 
hyvinvoinnin osalta; arvioinnissa olisi 
yksilöitävä niiden työpaikkojen ja 
työpaikkojen menetysten määrä, joihin 
vaikutus mahdollisesti kohdistuu, sekä 
mahdolliset uudet työpaikat, muut 
yhteiskunnalliset seuraukset, 
kehitystarpeet sekä tavoitteet, jotka olisi 
saavutettava vuoteen 2030 mennessä ja 
jotka liittyvät siirtymiseen 
hiilineutraaliuteen, fossiilisten 
polttoaineiden käytöstä luopumiseen tai 
kasvihuonekaasuvaltaisen toiminnan 
lopettamiseen näillä alueilla;

Or. en

Tarkistus 40

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 siitä, miten JTF-tuen 
odotetaan vaikuttavan yhteiskunnallisten, 
työmarkkinoihin, talouteen ja ympäristöön 
liittyvien haasteiden ja mahdollisuuksien 
käsittelyyn, joita siirtyminen täysin 
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uusiutuviin energialähteisiin 
perustuvaan, erittäin 
resurssitehokkaaseen ja 
energiatehokkaaseen ilmastoneutraaliin 
kiertotalouteen tarjoaa, sekä 
yksityiskohtainen luettelo suunnitelluista 
toimista;

Or. en

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

e) arviointi tuen johdonmukaisuudesta 
muihin kansallisiin ja alueellisiin 
strategioihin ja suunnitelmiin sekä asiaa 
koskeviin unionin strategioihin 
(Euroopan vihreän kehityksen ohjelma ja 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari) 
ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteisiin nähden;

Or. en

Tarkistus 42

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

f) kuvaus hallinnointivälineistä ja -
järjestelyistä, joka sisältää 
kumppanuussopimuksen, suunnitellut 
seuranta- ja arviointitoimenpiteet sekä 
asiasta vastaavat elimet;

Or. en

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

g) arvio kyseisten alueiden ja niillä 
asuvien ihmisten siirtymään liittyvistä 
mahdollisuuksista ja kuvaus 
suunnitelluista toimintatyypeistä, mukaan 
lukien työmarkkina- ja osaamispolitiikat, 
joita tarvitaan aktiivisessa työllisyyden ja 
työpaikkojen luomisen edistämisessä ja 
tukemisessa, sekä niiden odotetusta 
panoksesta siihen, että siirtymän haasteet 
muutetaan mahdollisuuksiksi alueelle ja 
siellä asuville ihmisille;

Or. en

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) jos tukea myönnetään muihin 
yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviin 

h) jos tukea myönnetään muihin 
yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviin 
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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;

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

Or. en

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

i) jos tukea myönnetään 
investointeihin, joilla pyritään 
vähentämään direktiivin 2003/87/EY 
liitteessä I luetellusta toiminnasta syntyviä 
kasvihuonekaasupäästöjä, kattava luettelo 
tuettavasta toiminnasta ja perustelut, jotka 
osoittavat, että toiminta edistää siirtymistä 
täysin uusiutuviin energialähteisiin 
perustuvaan, erittäin 
resurssitehokkaaseen ja 
energiatehokkaaseen ilmastoneutraaliin 
kiertotalouteen 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;

Or. en
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Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien on oltava 
johdonmukaisia asetuksen (EU) [uusi 
yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [23] 
artiklassa tarkoitettujen alueellisten 
strategioiden, älykkään erikoistumisen 
strategioiden, kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmien ja Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin sekä 
Pariisin sopimuksen mukaisen unionin 
sitoumuksen ja Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteiden kanssa.

Or. en

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 51

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

Komission teksti Tarkistus

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

1.1. Luonnos odotetusta prosessista 
siirryttäessä täysin uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvaan, erittäin 
resurssitehokkaaseen ja 
energiatehokkaaseen ilmastoneutraaliin 
kiertotalouteen kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmien ja muiden olemassa 
olevien siirtymäsuunnitelmien tavoitteiden 
mukaisesti sekä aikataulusta, jonka mukaan 
toiminnot, kuten kaasunporaus, kivi- ja 
ruskohiilen louhinta tai hiiltä käyttävä 
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energiantuotanto, lopetetaan tai niitä 
vähennetään asteittain vuoteen 2050 
mennessä, mukaan lukien vuotta 2030 
edeltävä päivämäärä hiilestä luopumiselle

Or. en

Tarkistus 52

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Siirtymään liittyvien haasteiden 
arviointi kunkin yksilöidyn alueen osalta

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

Or. en

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 2.1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 55

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 56

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

Komission teksti Tarkistus

– odotetut työpaikan menetykset ja 
uudelleenkoulutustarpeet, ottaen 
huomioon taitotarpeiden ennusteet

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

Or. en

Tarkistus 57

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

Komission teksti Tarkistus

– talouden monipuolistamiseen 
liittyvä potentiaali ja 
kehitysmahdollisuudet

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

Or. en

Tarkistus 58

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

Komission teksti Tarkistus

– odotetut vaikutukset eri 
väestöryhmiin iän, sukupuolen ja 
asuinpaikan mukaan

Or. en

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 2.2 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 60

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

Komission teksti Tarkistus

– Kehitystarpeet, jotta voidaan 
käsitellä siirtymähaasteita 

– Kehitystarpeet, jotta voidaan 
käsitellä siirtymään liittyviä haasteita ja 
mahdollisuuksia

Or. en

Tarkistus 61

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

Komission teksti Tarkistus

– Tavoitteet ja tulokset, joita 
odotetaan JTF-toimintalinjan 
täytäntöönpanosta

– Tavoitteet ja tulokset, joita JTF-
toimintalinjan täytäntöönpanosta odotetaan 
koituvan myös asianomaisilla alueilla 
asuville ihmisille, erityisesti työntekijöille 
ja työnhakijoille 

Or. en
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Tarkistus 62

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

Komission teksti Tarkistus

– Tavoitteet ja tulokset, joita 
odotetaan koituvan paikalliselle taloudelle

Or. en

Tarkistus 63

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

Komission teksti Tarkistus

– Suunnitellut toimintatyypit ja 
niiden odotettu panos ilmastosiirtymän 
vaikutuksen lieventämiseen

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

Or. en

Tarkistus 64

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 65

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

Komission teksti Tarkistus

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

– kattava luettelo tuettavasta 
toiminnasta ja perustelut, jotka osoittavat, 
että toiminta edistää siirtymää täysin 
uusiutuviin energialäheisiin perustuvaan, 
erittäin resurssitehokkaaseen ja 
energiatehokkaaseen ilmastoneutraaliin 
kiertotalouteen ja johtaa 
kasvihuonekaasupäästöjen merkittävään 
vähenemiseen siten, että päästöt alittavat 
merkittävästi direktiivin 2003/87/EY 
mukaiset ilmaisjaon laskemiseen 
käytettävät vertailuarvot, ja että toiminta 
on tarpeen asianomaisten työpaikkojen 
mukauttamiseksi tai muuntamiseksi tai 
niiden hävitessä ja että uudet työpaikat 
ovat ihmisarvoisia ja kestäviä

Or. en

Tarkistus 66

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

Komission teksti Tarkistus

– Suunniteltujen toimien synergia ja 
täydentävyys muiden Investoinnit 
työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteeseen 
kuuluvien unionin ohjelmien 
(siirtymäprosessin tukeminen), muiden 
rahoitusvälineiden (unionin 
päästökauppajärjestelmän 
modernisaatiorahasto) ja muiden 

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

oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin 
pilareiden (erityisjärjestely InvestEU-
ohjelman puitteissa ja EIP:n kanssa 
toteutettava julkisen sektorin 
lainajärjestely) kanssa yksilöityjen 
investointitarpeiden käsittelemiseksi ja 
tarvittavan tuen antamiseksi kyseisillä 
alueilla asuville ihmisille, erityisesti 
työntekijöille ja työnhakijoille

Or. en

Tarkistus 67

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

Komission teksti Tarkistus

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

– Sopimukset kumppaneiden, 
mukaan lukien valtiosta riippumattomat 
järjestöt, ammattiliitot ja muut kyseisillä 
alueilla asuvien ihmisten, erityisesti 
työntekijöiden ja työnhakijoiden, keskeiset 
edustajat ja sidosryhmät, aktiivisesta 
osallistumisesta alueellisen 
oikeudenmukaista siirtymää koskevan 
suunnitelman laatimiseen, toteuttamiseen, 
seurantaan ja arviointiin, mukaan lukien 
se, mitkä kansalaisyhteiskunnan 
organisaatiot osallistuvat tähän, sekä se, 
miten yhteisön edustajia kuullaan ja 
miten he osallistuvat ennakoivasti 
ohjelmasuunnitteluprosessiin. 
Kuulemisen ja osallistumisen olisi 
tapahduttava ennen ohjelma-asiakirjojen 
laatimista, sen aikana ja sen jälkeen;

Or. en

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 kohta – 3.1 kohta – taulukko – 2 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– Julkisen kuulemisen tulokset. – Julkisen kuulemisen tulokset ja 
kuvaus siitä, miten tulokset on otettu 
huomioon suunnitelmassa.

Or. en

Tarkistus 69

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 70

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

Komission teksti Tarkistus

NUTS 3 -aluetta varten, jossa toteutetaan 
oikeudenmukaista siirtymää (alueellinen 
yhteiskunnallinen kehitys);
RCO 301 – investoinnit 
mikrorahoitukseen, yhteiskunnallisten 
yritysten rahoitukseen ja yhteisötalouteen;
RCO 302 – yleissivistävän ja ammatillisen 
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koulutuksen laitokset, myös 
varhaiskasvatus ja lastenhoito, 
oppilaitokset, opiskelija-asunnot ja 
digitaaliset laitteet;
RCO 303 – investoinnit sosiaaliseen 
asuntotuotantoon;
RCO 304 – terveydenhuolto ja 
pitkäaikaishoito, mukaan lukien klinikat, 
sairaalat, perusterveydenhuolto, 
kotipalvelut ja yhteisöperustainen hoito;
RCO 305 – sosiaalinen innovointi, 
mukaan lukien innovatiiviset sosiaaliset 
ratkaisut ja järjestelmät, joilla edistetään 
sosiaalisia vaikutuksia ja tuloksia 
alueilla;
RCO 306 – kulttuuritoiminta, jolla on 
yhteiskunnallinen päämäärä;
RCO 307 – paikallisyhteisöjen 
infrastruktuuri, kuten yhteisö- ja 
vapaaehtoiskeskukset;
RCO 308 – innovatiiviset terveysratkaisut, 
mukaan lukien terveyspalvelut ja uudet 
hoitomallit;
RCO 309 – osallisuus ja saavutettavuus 
vammaisille henkilöille

Or. en


