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Tarkistus 52
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Fredrick Federley

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 175 artiklan kolmannen 
kohdan,

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 175 artiklan kolmannen 
kohdan, 192 artiklan 1 kohdan, 
194 artiklan 1 kohdan ja 194 artiklan 
2 kohdan,

Or. en

Tarkistus 53
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 175 artiklan kolmannen 
kohdan,

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 175 artiklan kolmannen 
kohdan, 192 artiklan 1 kohdan, 
194 artiklan 1 kohdan ja 194 artiklan 
2 kohdan,

Or. en

Perustelu

TFEU Article TFEU Article 192 (1) provides for action which supports Union objectives 
under TFEU Article 191 relating to the environment. The scope of the support from the JTF 
also includes actions relating to the environmental objectives, such as investment in 
regeneration and decontamination of sites, land restoration and repurposing projects (Article 
4(2g). The JTF also supports regions to address the social and economic impacts of the 
transition towards a climate-neutral economy, including actions within the scope of support 
that promote the deployment of renewable energy (Article 4 (2d)) and energy efficiency 
(Article 4 2(g)), therefore it is relevant to also to refer to TFEU Article 194.
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Tarkistus 54
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 
tiedonannossa, jäljempänä ’Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma’11, 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, 
erityisesti sen tavoite maapallon 
lämpötilan nousun rajoittamiseksi 
1,5 celsiusasteeseen suhteessa 
esiteolliseen aikaan, ja Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteet keskittämällä unionin rahoitus 
vihreisiin tavoitteisiin. Tällä asetuksella 
pannaan täytäntöön yksi prioriteeteista, 
joka esitetään Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmaa koskevassa tiedonannossa, 
jäljempänä ’Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelma’, ja se muodostaa osan Kestävä 
Eurooppa -investointiohjelmaa, josta 
myönnetään oikeudenmukaisen siirtymän 
mekanismin nojalla koheesiopolitiikan 
puitteissa rahoitusta, jolla on tarkoitus 
käsitellä niitä taloudellisia ja 
yhteiskunnallisia haasteita ja 
mahdollisuuksia, joita aiheutuu 
siirtymisestä ilmastoneutraaliin, 
ympäristön kannalta kestävään, 
kokonaan uusiutuviin energialähteisiin 
perustuvaan, erittäin resurssi- ja 
energiatehokkaaseen ja kiertotalouteen, 
jossa resurssien käyttö on verrattain 
vähäistä ja jossa ei ole lainkaan 
kasvihuonekaasujen nettopäästöjä eikä 
muita muun muassa biologisen 
monimuotoisuuden köyhtymiseen ja 
ekosysteemien tilan heikkenemiseen, 
luonnonvarojen liikakulutukseen tai 
kemialliseen pilaantumiseen liittyviä 
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ihmisten terveyteen ja ympäristöön 
kohdistuvia haittavaikutuksia.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

Or. en

Tarkistus 55
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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 
tiedonannossa, jäljempänä ’Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma’11, ja se 
muodostaa osan Kestävä Eurooppa -
investointiohjelmaa12, josta myönnetään 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin 
nojalla koheesiopolitiikan puitteissa 
rahoitusta, jolla on tarkoitus käsitellä niitä 
taloudellisia ja yhteiskunnallisia 
kustannuksia, joita aiheutuu 
ilmastoneutraaliin ja kiertotalouteen 
siirtymisestä, kun mahdolliset 
kasvihuonekaasupäästöt kompensoidaan 
vastaavalla hiilen sitomisella.

(1) Unionin koheesiopolitiikkaa 
koskevalla sääntelykehyksellä 
vuosiksi 2021–2027 seuraavan 
monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa 
edistetään unionin sitoumuksia panna 
täytäntöön Pariisin ilmastosopimus ja 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteet keskittämällä unionin 
rahoitus vihreisiin tavoitteisiin. Tällä 
asetuksella pannaan täytäntöön yksi 
prioriteeteista, joka esitetään Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmaa koskevassa 
tiedonannossa, jäljempänä ’Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma’11, 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 energiateollisuuden alalla, 
kun mahdolliset kasvihuonekaasupäästöt 
kompensoidaan vastaavalla hiilen 
sitomisella.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
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12 COM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

Or. en

Tarkistus 56
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, 
Nicolás González Casares, Ivo Hristov, Mohammed Chahim, Tsvetelina Penkova, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris Ameriks, Patrizia Toia
S&D-ryhmän puolesta

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 
alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitteiden 
kannalta.

(2) Siirtyminen ilmastoneutraaliin ja 
kiertotalouteen on yksi unionin 
tärkeimmistä poliittisista tavoitteista, ja se 
edellyttää merkittäviä lisämäärärahoja 
unionin talousarviosta. Eurooppa-
neuvosto vahvisti 12 päivänä 
joulukuuta 2019 tavoitteen 
ilmastoneutraalista unionista vuoteen 2050 
mennessä Pariisin ilmastosopimuksen 
tavoitteiden mukaisesti. Vuoden 2020 
alussa puhjennut covid-19-pandemia on 
kuitenkin vaikuttanut syvästi EU:n ja 
maailman talouksiin, ja on tarpeen lisätä 
suunniteltuja investointeja 
ilmastoneutraaliutta koskevien 
tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Ilmastonmuutoksen ja ympäristön 
pilaantumisen torjuminen hyödyttää 
kaikkia pitkällä aikavälillä ja tarjoaa 
mahdollisuuksia ja haasteita kaikille 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, mutta 
kaikki alueet ja jäsenvaltiot eivät aloita 
siirtymää samasta vaiheesta eikä niillä ole 
samoja toimintavalmiuksia. Jotkin ovat 
edistyneempiä kuin toiset, ja siirtymällä on 
laajoja yhteiskunnallisia ja taloudellisia 
vaikutuksia niillä alueilla, joilla 
nojaudutaan voimakkaasti fossiilisiin 
polttoaineisiin – etenkin kivi- ja 
ruskohiileen, turpeeseen ja öljyliuskeeseen 
– tai kasvihuonekaasuvaltaiseen 
teollisuuteen. Tällaisissa tilanteissa riskinä 
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on eritahtinen siirtymä unionissa 
ilmastotoimien alalla mutta myös kasvavat 
erot alueiden välillä, mikä on haitallista 
yhteiskunnallisen, taloudellisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitteiden 
kannalta. Tällainen epätasapaino olisi 
otettava huomioon varmistamalla 
oikeudenmukainen varojen jakaminen 
vaikutusten kohteeksi joutuneille 
jäsenvaltioille ja alueille, jotka tarvitsevat 
riittävää rahoitusta voidakseen taata 
todellisen oikeudenmukaisen siirtymän ja 
välttääkseen kielteisten sosioekonomisten 
vaikutusten kohdistumisen teollisuuteen 
ja työntekijöihin. Oikeudenmukaisen 
siirtymän rahaston avulla olisi puututtava 
kaikkein heikoimmassa asemassa olevien 
ja sosioekonomisen siirtymän vaikutusten 
kohteeksi joutuneiden alueiden ja 
työntekijöiden tilanteeseen ja estettävä 
energiaköyhyyden lisääntyminen.

Or. en

Tarkistus 57
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 

(2) Siirtyminen ilmastoneutraaliin, 
ympäristön kannalta kestävään, 
kokonaan uusiutuviin energialähteisiin 
perustuvaan 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. 
Tammikuussa 2020 Euroopan 
parlamentti kehotti toteuttamaan 
kiireellisiä toimia ilmastonmuutoksen 
torjumiseksi ja ympäristöhaasteisiin 
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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.

vastaamiseksi ja antoi tukensa 
sitoumukselle tehdä unionista terveempi, 
kestävä, oikeudenmukainen ja vauras 
yhteiskunta, jossa kasvihuonekaasujen 
nettopäästöistä on päästy eroon. Lisäksi 
se korosti 17. huhtikuuta 2020, että 
ilmastoneutraaliuden tavoitteen olisi 
oltava perustana politiikkatoimille, joilla 
torjutaan covid-19-pandemiaa ja sen 
seurauksia, ja että vihreän kehityksen 
ohjelman olisi oltava EU:n talouden 
elvytyksen 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 
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 nykyään voimakkaasti 
fossiilisiin polttoaineisiin – etenkin kivi- ja 
ruskohiileen, turpeeseen ja öljyliuskeeseen 
– tai kasvihuonekaasuvaltaiseen 
teollisuuteen. Tällaiset tilanteet saattavat 
vaarantaa siirtymän unionissa 
ilmastotoimien alalla mutta myös 
kasvattaa eroja alueiden välillä, mikä on 
haitallista yhteiskunnallisen, taloudellisen 
ja alueellisen yhteenkuuluvuuden 
tavoitteiden kannalta.

Or. en

Tarkistus 58
Pietro Fiocchi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Siirtyminen ilmastoneutraaliin ja 
kiertotalouteen on yksi unionin 

(2) Siirtyminen ilmastoneutraaliin ja 
kiertotalouteen on yksi unionin 
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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 
alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitteiden 
kannalta.

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 
alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitteiden 
kannalta. EU:n talousjärjestelmään 
sisältyy vastaavasti erilaisia 
tuotannonaloja, ei ainoastaan 
hiilialueilla, jotka ovat edelleen erittäin 
riippuvaisia fossiilisista polttoaineista ja 
siten suuripäästöisistä lähteistä ja joita on 
autettava etenemään kohti siirtymää 
asianmukaisten tukitoimien välityksellä, 
kuten niiden, joihin viitataan tässä 
asetuksessa.

Or. en

Tarkistus 59
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale
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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 
alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitteiden 
kannalta.

(2) Covid-19-epidemian aiheuttamaan 
ennennäkemättömään terveys- ja 
talouskriisiin liittyvässä tilanteessa yksi 
jäsenvaltioiden teollisuusstrategian 
tärkeimmistä poliittisista tavoitteista on 
energiasiirtymän tukeminen kaikille 
alueille tarkoitetuilla rahoitustoimilla ja 
sosiaalisilla tukitoimilla. 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 
alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitteiden 
kannalta.

Or. en

Tarkistus 60
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale
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(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 
alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitteiden 
kannalta.

(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 
alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitteiden 
kannalta. Rahaston kehyksessä olisi myös 
otettava huomioon alueet, jotka ovat jo 
toteuttaneet toimia siirtymän 
edistämiseksi ja joiden on vielä saatettava 
se päätökseen.

Or. en

Tarkistus 61
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale
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(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 
alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitteiden 
kannalta.

(2) Siirtyminen ilmastoneutraaliin, 
sopeutumiskykyiseen 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 eivätkä kaikki niistä 
ole ryhtyneet samanlaajuisiin 
politiikkatoimiin ja toimenpiteisiin 
siirtymän helpottamiseksi. 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.

Or. en

Tarkistus 62
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Markus 
Pieper, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, 
Massimiliano Salini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale
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(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 
alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitteiden 
kannalta.

(2) Siirtyminen kilpailukykyiseen, 
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. Tämä edellyttää 
merkittäviä uusia investointeja erityisesti 
innovointiin. Ilmastonmuutoksen ja 
ympäristön pilaantumisen torjuminen 
hyödyttää kaikkia pitkällä aikavälillä ja 
tarjoaa mahdollisuuksia ja haasteita 
keskipitkällä aikavälillä, mutta kaikki 
alueet ja jäsenvaltiot eivät aloita siirtymää 
samasta vaiheesta eikä niillä ole samoja 
toimintavalmiuksia. Jotkin ovat 
edistyneempiä kuin toiset, ja 
energiasiirtymällä on laajoja 
yhteiskunnallisia ja taloudellisia 
vaikutuksia niillä alueilla, joilla 
nojaudutaan voimakkaasti kiinteisiin 
fossiilisiin polttoaineisiin – etenkin kivi- ja 
ruskohiileen, turpeeseen ja öljyliuskeeseen 
– tai kasvihuonekaasuvaltaiseen 
teollisuuteen. Tällaisissa tilanteissa riskinä 
on eritahtinen siirtymä unionissa 
ilmastotoimien alalla mutta myös kasvavat 
erot alueiden välillä, mikä on haitallista 
yhteiskunnallisen, taloudellisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitteiden 
kannalta.

Or. en

Tarkistus 63
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Martina 
Dlabajová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale
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(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 
alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitteiden 
kannalta.

(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 tai teollisuuteen, jonka 
tuotteisiin EU:n siirtyminen 
ilmastoneutraaliuteen vaikuttaa. 
Tällaisissa tilanteissa riskinä on eritahtinen 
siirtymä unionissa ilmastotoimien alalla 
mutta myös kasvavat erot alueiden välillä, 
mikä on haitallista yhteiskunnallisen, 
taloudellisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden tavoitteiden kannalta.

Or. en

Tarkistus 64
Paolo Borchia
ID-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale
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(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 
alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitteiden 
kannalta.

(2) Siirtyminen kilpailukykyiseen 
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, ympäristön 
pilaantumisen ja energiaköyhyyden 
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 kiinteisiin 
fossiilisiin polttoaineisiin – etenkin kivi- ja 
ruskohiileen, turpeeseen ja öljyliuskeeseen 
– tai kasvihuonekaasuvaltaiseen 
teollisuuteen. Tällaisissa tilanteissa riskinä 
on eritahtinen siirtymä unionissa 
ilmastotoimien alalla mutta myös kasvavat 
erot alueiden välillä, mikä on haitallista 
yhteiskunnallisen, taloudellisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitteiden 
kannalta.

Or. en

Tarkistus 65
Beata Szydło
ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale
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(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 
alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitteiden 
kannalta.

(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 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 kiinteisiin 
fossiilisiin polttoaineisiin – etenkin kivi- ja 
ruskohiileen, turpeeseen ja öljyliuskeeseen. 
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, 
samoin kuin ilmastopolitiikan 
yhteiskunnallinen vastustus ryhmissä, 
joihin se vaikuttaa kielteisesti.

Or. en

Tarkistus 66
Ivo Hristov, Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Dan Nica

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Siirtyminen ilmastoneutraaliin ja 
kiertotalouteen on yksi unionin 

(2) Siirtyminen ilmastoneutraaliin ja 
kiertotalouteen on yksi unionin 
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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 
alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitteiden 
kannalta.

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 ja kielteisten 
väestörakenteen muutosten alalla mutta 
myös kasvavat erot alueiden välillä, mikä 
on haitallista yhteiskunnallisen, 
taloudellisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden tavoitteiden kannalta.

Or. en

Tarkistus 67
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova

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 

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

siirtymän taloudelliset, ympäristöön 
liittyvät ja yhteiskunnalliset vaikutukset 
alusta lähtien ja otettava käyttöön kaikki 
mahdolliset välineet haitallisten 
vaikutusten lieventämiseksi. Lisäksi niiden 
olisi varmistuttava siitä, että investointeja 
tehdään taloudelliseen toimintaan, jolla 
on suurin positiivinen ympäristövaikutus 
ja joka tarjoaa paikallisille talouksille 
toteuttamiskelpoisen pitkän aikavälin 
vision ja tulevaisuudenkestäviä 
työllisyysnäkymiä. Unionin talousarviossa 
asetetuilla ehdoilla on tässä merkittävä 
tehtävä.

Or. en

Tarkistus 68
Sandra Pereira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jotta siirtymä onnistuisi, sen on 
oltava oikeudenmukainen ja 
yhteiskunnallisesti hyväksyttävä kaikkien 
kannalta. Siinä on varmistettava, että 
vaikutusten kohteeksi joutuneiden 
työntekijöiden oikeutta ihmisarvoisiin 
työpaikkoihin kunnioitetaan ja heidän 
taitojaan pyritään kehittämään 
muuttuvien työvaatimusten mukaisesti. 
Sen vuoksi sekä unionin että 
jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
siirtymän taloudelliset ja yhteiskunnalliset 
vaikutukset alusta lähtien ja otettava 
käyttöön kaikki mahdolliset välineet 
haitallisten vaikutusten lieventämiseksi. 
Unionin talousarviolla on tässä merkittävä 
tehtävä.

Or. pt
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Tarkistus 69
Robert Hajšel, Ivo Hristov, Mohammed Chahim, Jens Geier, Tsvetelina Penkova, 
Nicolás González Casares, Andris Ameriks, Patrizia Toia, Miriam Dalli
S&D-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(3) Jotta siirtymä onnistuisi, sen on 
oltava oikeudenmukainen ja 
yhteiskunnallisesti vastuullinen kaikkien 
kannalta. Oikeudenmukaisessa ilmasto- ja 
energiasiirtymässä ketään ei saa jättää 
jälkeen, ja sen olisi luotava edellytykset 
energiaköyhyyden poistamiselle. 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. Siirtymä 
edellyttää merkittäviä taloudellisia 
resursseja, minkä vuoksi unionin 
talousarviolla on tässä merkittävä tehtävä.

Or. en

Tarkistus 70
Beata Szydło
ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Jotta siirtymä onnistuisi, sen on 
oltava oikeudenmukainen ja 
yhteiskunnallisesti hyväksyttävä kaikkien 
kannalta. Sen vuoksi sekä unionin että 
jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
siirtymän taloudelliset ja yhteiskunnalliset 
vaikutukset alusta lähtien ja otettava 

(3) Jotta siirtymä onnistuisi, sen on 
oltava oikeudenmukainen ja 
yhteiskunnallisesti hyväksyttävä kaikkien 
kannalta, minkä lisäksi se edellyttää 
yhteistyön tekemistä unionissa ja sitä, että 
ketään ei jätetä jälkeen. Sen vuoksi sekä 
unionin että jäsenvaltioiden on otettava 
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käyttöön kaikki mahdolliset välineet 
haitallisten vaikutusten lieventämiseksi. 
Unionin talousarviolla on tässä merkittävä 
tehtävä.

huomioon siirtymän taloudelliset ja 
yhteiskunnalliset vaikutukset alusta lähtien 
ja otettava käyttöön kaikki mahdolliset 
välineet haitallisten vaikutusten 
lieventämiseksi. Unionin talousarviolla on 
tässä merkittävä tehtävä.

Or. en

Tarkistus 71
Paolo Borchia
ID-ryhmän puolesta

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, vaiheittainen ja 
yhteiskunnallisesti hyväksyttävä kaikkien 
kannalta. Sen vuoksi sekä unionin että 
jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
siirtymän taloudelliset ja yhteiskunnalliset 
vaikutukset alusta lähtien, erityisesti 
työttömyyteen nähden, ja otettava käyttöön 
kaikki mahdolliset välineet haitallisten 
vaikutusten estämiseksi. Unionin 
talousarviolla on tässä merkittävä tehtävä.

Or. en

Tarkistus 72
Sandra Pereira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jotta JTF-rahasto voi saavuttaa 
tavoitteensa, on olennaisen tärkeää 
kasvattaa EU:n talousarviota, vahvistaa 
sen roolia jäsenvaltioiden väliseen 
taloudelliseen ja sosiaaliseen 
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lähentymiseen korvamerkittyjen rakenne-, 
investointi- ja koheesiovarojen uudelleen 
kohdentamisessa sekä tarjota rahoitusta 
tuotannon aloille sekä työpaikkoja, joissa 
työntekijöillä on oikeuksia.

Or. pt

Tarkistus 73
Sandra Pereira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Entistä vahvemmat 
koheesiopolitiikan välineet ja EU:n 
talousarviovarojen höllentäminen ovat 
ratkaisevan tärkeitä nyt, kun covid-19-
pandemia aiheuttaa taloudellisen ja 
sosiaalisen romahduksen jäsenvaltioissa. 
Jäsenvaltioiden olisi voitava suunnata 
määrärahoja uudelleen rahastojen, 
menoerien ja toimintalinjojen välillä 
taloudellisten ja sosiaalisten tarpeidensa 
mukaan riippumatta temaattisen 
keskittämisen tavoitteista ja EU:n 
makrotaloudellisista ja/tai poliittisista 
ehdoista.

Or. pt

Tarkistus 74
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Kuten Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmassa ja Kestävä Eurooppa -
investointiohjelmassa esitetään, 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismilla 

(4) Kuten Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmassa ja Kestävä Eurooppa -
investointiohjelmassa esitetään, 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismilla 



PE652.409v01-00 22/183 AM\1205744FI.docx

FI

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.

olisi täydennettävä muita toimia, joita 
toteutetaan seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen nojalla vuosina 2021–
2027 tarkasti määritettyjen toiminta- ja 
integrointijärjestelyjen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 75
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Adriana Maldonado López, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-Marques, Jens 
Geier, Simona Bonafè, Andris Ameriks, Patrizia Toia, Miriam Dalli
S&D-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(4) Kuten Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmassa ja Kestävä Eurooppa -
investointiohjelmassa esitetään, 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismilla 
olisi täydennettävä muita toimia, joita 
toteutetaan seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen nojalla vuosina 2021–
2027. Sen avulla olisi käsiteltävä 
yhteiskunnallisia ja taloudellisia 
vaikutuksia, joita aiheutuu unionin 
siirtymisestä ilmastoneutraaliuteen 
vuoteen 2050 mennessä, yhdistämällä sekä 
jäsenvaltioiden että alueellisella tasolla 
unionin talousarvion menot 
ilmastotavoitteisiin ja taloudellisiin ja 
sosiaalisiin tavoitteisiin.

Or. en

Tarkistus 76
Beata Szydło
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ECR-ryhmän puolesta
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 77
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Fredrick Federley

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 

(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 
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siirtymisestä ilmastoneutraaliuteen, 
yhdistämällä alueellisella tasolla unionin 
talousarvion menot ilmastotavoitteisiin ja 
sosiaalisiin tavoitteisiin.

siirtymisestä ilmastoneutraaliuteen 
vuoteen 2050 mennessä, yhdistämällä 
alueellisella tasolla unionin talousarvion 
menot ilmastotavoitteisiin ja sosiaalisiin 
tavoitteisiin.

Or. en

Tarkistus 78
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, 
Nicolás González Casares, Josianne Cutajar, Mohammed Chahim, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Tsvetelina Penkova, Simona Bonafè, Andris Ameriks, Patrizia Toia, 
Miriam Dalli
S&D-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Ympäristömyönteisten 
elvytystoimien olisi oltava tärkeässä 
roolissa, kun lievennetään covid-19-
kriisin kielteisiä vaikutuksia ja luodaan 
mahdollisuuksia alueille, 
teollisuudenaloille ja pk-yrityksille, joihin 
vaikutukset kohdistuvat, minkä vuoksi 
elvytystoimet voivat olla keskeisessä 
asemassa kriisin jälkeisinä 
elvytyssuunnitelmina.

Or. en

Tarkistus 79
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, 
Mohammed Chahim, Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris 
Ameriks, Patrizia Toia, Miriam Dalli
S&D-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(4 b) Oikeudenmukaisen siirtymän 
rahaston avulla olisi torjuttava 
energiaköyhyyttä sosiaaliseen 
oikeudenmukaisuuteen liittyvänä 
kysymyksenä, ja rahastosta olisi 
korvattava kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevien ryhmien 
tulonmenetykset maissa, joilla ei ole 
riittäviä rahoitusvarantoja. Näitä 
toimenpiteitä määritettäessä on 
olennaisen tärkeää varmistaa kansallisten 
ja alueellisten hallintojen lisäksi 
ammattijärjestöjen, kansalaisjärjestöjen ja 
asianomaisten sidosryhmien aktiivinen 
osallistuminen.

Or. en

Tarkistus 80
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 

(5) Asetuksella perustetaan 
oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, 
jäljempänä ’JTF-rahasto’, joka on yksi 
koheesiopolitiikan puitteissa toteutetun 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin 
pilareista. JTF-rahaston tavoitteena on 
käsitellä energiasiirtymään liittyviä 
haasteita ja mahdollisuuksia 
investoimalla kestävään toimintaan ja 
tukemalla alueita, työntekijöitä ja 
yhteisöjä, joihin siirtymä vaikuttaa eniten, 
niiden teollisten ja taloudellisten 
rakenteiden mukauttamisessa. JTF-
rahaston erityistavoitteen mukaisesti JTF-
rahastosta tuetuilla toimilla olisi 
helpotettava ja tuettava suoraan 
siirtymäprosessia rahoittamalla paikallisen 
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erityistavoitteessa, joka on vahvistettu 
samalla tasolla ja lueteltu yhdessä 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 4 artiklassa esitettyjen 
poliittisten tavoitteiden kanssa.

talouden monipuolistamista ja 
nykyaikaistamista ja vahvistamalla sen 
sopeutumiskykyä myöntämällä suoraa 
tukea ympäristön ja yhteiskunnan 
kannalta kestävään toimintaan. Tämä 
kompensoisi kasvihuonekaasuvaltaisen 
toiminnan muuntamisesta tai 
lopettamisesta aiheutuvia odotettavissa 
olevia työpaikkojen menetyksiä ja auttaisi 
turvaamaan kestävämmät ja 
laadukkaammat työpaikat. 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 81
Beata Szydło
ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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 

(5) Asetuksella perustetaan 
oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, 
jäljempänä ’JTF-rahasto’, joka on yksi 
koheesiopolitiikan puitteissa toteutetun 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin 
pilareista. JTF-rahaston tavoitteena on 
tukea oikeudenmukaisen ja tehokkaan 
energiasiirtymän edistämiseksi 
toteutettavia toimia, joilla pyritään 
ilmastoneutraaliin talouteen, ja lieventää 
siirtymän haitallisia vaikutuksia tukemalla 
alueita, yhteisöjä ja työntekijöitä, joihin 
siirtymä vaikuttaa eniten. JTF-rahaston 
erityistavoitteen mukaisesti JTF-rahastosta 
tuetuilla toimilla olisi suoraan edistettävä 
oikeudenmukaisen energiakäänteen 
toteuttamista ja helpotettava siirtymän 
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erityistavoitteessa, joka on vahvistettu 
samalla tasolla ja lueteltu yhdessä 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 4 artiklassa esitettyjen 
poliittisten tavoitteiden kanssa.

vaikutusta rahoittamalla investointeja 
vähäpäästöiseen kohtuuhintaiseen 
energiaan ja paikallisen talouden 
monipuolistamiseen ja 
nykyaikaistamiseen ja lieventämällä 
kielteisiä vaikutuksia työllisyyteen. Tämä 
tuodaan esiin JTF-rahaston 
erityistavoitteessa, joka on vahvistettu 
samalla tasolla ja lueteltu yhdessä 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 4 artiklassa esitettyjen 
poliittisten tavoitteiden kanssa.

Or. en

Tarkistus 82
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová, Fredrick Federley

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 

(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, luomalla perustan 
ilmastoneutraaliuteen siirtymiselle sekä 
tarjoamalla uusia 
työllisyysmahdollisuuksia niille, joihin 
siirtymä vaikuttaa. 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 
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poliittisten tavoitteiden kanssa. samalla tasolla ja lueteltu yhdessä 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 4 artiklassa esitettyjen 
poliittisten tavoitteiden kanssa.

Or. en

Tarkistus 83
Pietro Fiocchi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(5) Asetuksella perustetaan 
oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, 
jäljempänä ’JTF-rahasto’, joka on yksi 
koheesiopolitiikan puitteissa toteutetun 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin 
pilareista. JTF-rahaston tavoitteena on 
lieventää ilmastosiirtymän haitallisia 
vaikutuksia tukemalla alueita ja 
työntekijöitä, joihin siirtymä vaikuttaa 
eniten, samoin kuin kaikkien 
jäsenvaltioiden talouden tuotannonaloja, 
jotka tuottavat nykyään enemmän 
päästöjä ja joihin siirtymä sen vuoksi 
vaikuttaa. 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.

Or. en
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Tarkistus 84
Paolo Borchia
ID-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(5) Asetuksella perustetaan 
oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, 
jäljempänä ’JTF-rahasto’, joka on yksi 
koheesiopolitiikan puitteissa toteutetun 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin 
pilareista. JTF-rahaston tavoitteena on 
estää ilmastosiirtymän haitalliset 
vaikutukset tukemalla alueita, joihin 
siirtymä vaikuttaa eniten, ja 
varmistamalla, että energiasiirtymään 
liittyvän prosessin vuoksi irtisanotut 
työntekijät voivat menestyksellisesti palata 
työmarkkinoille samalla alueella. 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.

Or. en

Tarkistus 85
Robert Hajšel, Ivo Hristov, Mohammed Chahim, Josianne Cutajar, Tsvetelina Penkova, 
Andris Ameriks, Patrizia Toia, Miriam Dalli
S&D-ryhmän puolesta

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-rahaston tavoitteena on 
lieventää ilmastosiirtymän haitallisia 
vaikutuksia tukemalla alueita ja 
työntekijöitä, joihin siirtymä vaikuttaa 
suoraan tai epäsuorasti eniten, sekä 
heidän perheitään. JTF-rahaston 
erityistavoitteen mukaisesti JTF-rahastosta 
tuetuilla toimilla olisi helpotettava suoraan 
siirtymän vaikutusta rahoittamalla 
paikallisen talouden monipuolistamista ja 
nykyaikaistamista ja lieventämällä 
kielteisiä vaikutuksia työllisyyteen sekä 
luomalla edellytykset energiaköyhyyden 
poistamiselle. 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 86
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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 

(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 
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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.

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 uusien 
työpaikkaratkaisujen välityksellä. 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 87
Sandra Pereira

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 

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 ja kompensoitava 
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 
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poliittisten tavoitteiden kanssa. poliittisten tavoitteiden kanssa.

Or. pt

Tarkistus 88
Dan Nica, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb, Mihai 
Tudose, Csaba Molnár, Tsvetelina Penkova

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Ottaen huomioon ”Puhdasta 
energiaa kaikille eurooppalaisille” 
‑säädöspaketin täytäntöönpanon 
merkityksen – koska se on keskeisessä 
asemassa Euroopan unionin siirtyessä 
ilmastoneutraaliin talouteen ja saattaessa 
energiaunionin valmiiksi – 
oikeudenmukaisen siirtymän rahastolla 
on tärkeä rooli, kun entisiä 
kaivospaikkoja muunnetaan uusiutuvan 
energian tuotantoon. Näin voidaan 
vähentää käytöstä poistamisen 
kustannuksia, edistää 
energiaturvallisuutta ja luoda 
taloudellista arvoa ja työpaikkoja 
yhteisöissä kaivostoiminnan 
lakkauttamisen jälkeen. Tällaisten 
hankkeiden kehittämisessä voidaan 
hyödyntää nykyistä infrastruktuuria ja 
laajamittaista maan saatavuutta. 
Ratkaisuja on kehitettävä 
tapauskohtaisesti, jotta varmistetaan 
niiden soveltuvuus paikallisten olojen 
kannalta. Yritysten, lainsäätäjien, 
sijoittajien, maankäytön suunnittelijoiden 
ja paikallisyhteisöjen välinen tiivis 
yhteistyö on olennaisen tärkeää, jotta 
voidaan määrittää kestävimmät 
käyttömuodot ja maksimoida 
sosioekonominen kehitys.

Or. en
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Tarkistus 89
Pietro Fiocchi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelman täytäntöönpanon ja erityisesti 
oikeudenmukaisen siirtymän rahaston 
käytön yhteydessä kaikkien 
jäsenvaltioiden on kohdennettava 
kansallisia tukipolitiikkoja yritysten, 
erityisesti mikro- ja pienyritysten, 
myönteisten toimien arvostamiseen ja 
palkitsemiseen, sen sijaan, että 
jäsenvaltioiden talousjärjestelmien eri 
tuotannonaloja rangaistaan rasitteilla ja 
rajoitteilla.

Or. en

Tarkistus 90
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Adriana Maldonado López, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris 
Ameriks, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia
S&D-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Oikeudenmukaisen siirtymän 
rahasto ei saa pahentaa vallitsevaa 
eriarvoisuutta jäsenvaltioiden välillä eikä 
heikentää sisämarkkinoita.

Or. en

Tarkistus 91
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Mauri Pekkarinen
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) JTF-rahasto ei saa pahentaa 
vallitsevaa eriarvoisuutta jäsenvaltioiden 
välillä eikä heikentää sisämarkkinoita.

Or. en

Tarkistus 92
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Kun otetaan huomioon 
ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys 
Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa 
koskevien unionin sitoumusten, 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden sekä Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmassa esitettyjen 
unionin entistä kunnianhimoisempien 
tavoitteiden mukaisesti, JTF-rahastolla 
olisi oltava keskeinen tehtävä 
ilmastotoimien valtavirtaistamisen 
edistämisessä. Varat JTF:n omista 
määrärahoista ovat täydentäviä ja tulevat 
niiden investointien lisäksi, jotka tarvitaan, 
jotta saavutetaan yleinen 25 prosentin 
tavoitetaso unionin talousarviomenoista 
ilmastotavoitteiden edistämiseksi. 
EAKR:sta ja ESR+:sta siirrettävillä 
varoilla edistetään tämän tavoitteen 
täysimääräistä saavuttamista.

(6) Kun otetaan huomioon merkitys, 
joka on lämpötilan nousun rajoittamisella 
1,5 celsiusasteeseen suhteessa 
esiteolliseen aikaan, 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 50 prosentin tavoitetaso unionin 
talousarviomenoista ilmastotavoitteiden 
edistämiseksi. EAKR:sta ja ESR+:sta 
siirrettävillä varoilla edistetään tämän 
tavoitteen täysimääräistä saavuttamista.

Or. en
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Tarkistus 93
Beata Szydło
ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Kun otetaan huomioon 
ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys 
Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa 
koskevien unionin sitoumusten, 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden sekä Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmassa esitettyjen 
unionin entistä kunnianhimoisempien 
tavoitteiden mukaisesti, JTF-rahastolla 
olisi oltava keskeinen tehtävä 
ilmastotoimien valtavirtaistamisen 
edistämisessä. Varat JTF:n omista 
määrärahoista ovat täydentäviä ja tulevat 
niiden investointien lisäksi, jotka 
tarvitaan, jotta saavutetaan yleinen 
25 prosentin tavoitetaso unionin 
talousarviomenoista ilmastotavoitteiden 
edistämiseksi. EAKR:sta ja ESR+:sta 
siirrettävillä varoilla edistetään tämän 
tavoitteen täysimääräistä saavuttamista.

(6) Kun otetaan huomioon 
ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys 
Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa 
koskevien unionin sitoumusten, 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden sekä Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmassa esitetyn 
vision mukaisesti, JTF-rahastolla olisi 
oltava keskeinen tehtävä 
oikeudenmukaisen energiasiirtymän 
helpottamisessa alueilla, joihin siirtymä 
vaikuttaa eniten. JTF-rahastosta ja 
vapaaehtoisesti EAKR:sta ja ESR+:sta 
siirrettävillä varoilla edistetään 
ilmastotoimien valtavirtaistamista ja 
yleisen 25 prosentin tavoitetason 
saavuttamista unionin 
talousarviomenoista ilmastotavoitteiden 
tukemiseksi.

Or. en

Tarkistus 94
Paolo Borchia
ID-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(6) Kun otetaan huomioon 
ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys 
Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa 
koskevien unionin sitoumusten, 
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Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden sekä Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmassa esitettyjen 
unionin entistä kunnianhimoisempien 
tavoitteiden mukaisesti, JTF-rahastolla 
olisi oltava keskeinen tehtävä 
ilmastotoimien valtavirtaistamisen 
edistämisessä. Varat JTF:n omista 
määrärahoista ovat täydentäviä ja tulevat 
niiden investointien lisäksi, jotka tarvitaan, 
jotta saavutetaan yleinen 25 prosentin 
tavoitetaso unionin talousarviomenoista 
ilmastotavoitteiden edistämiseksi. 
EAKR:sta ja ESR+:sta siirrettävillä 
varoilla edistetään tämän tavoitteen 
täysimääräistä saavuttamista.

Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden sekä Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmassa 
ehdotettujen unionin tavoitteiden 
mukaisesti, JTF-rahastolla olisi oltava 
keskeinen tehtävä. 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 95
Sandra Pereira

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 

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:n 
ja ESR+:n käyttämillä varoilla edistetään 
tämän tavoitteen täysimääräistä 
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täysimääräistä saavuttamista. saavuttamista.

Or. pt

Tarkistus 96
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Kun otetaan huomioon 
ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys 
Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa 
koskevien unionin sitoumusten, 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden sekä Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmassa esitettyjen 
unionin entistä kunnianhimoisempien 
tavoitteiden mukaisesti, JTF-rahastolla 
olisi oltava keskeinen tehtävä 
ilmastotoimien valtavirtaistamisen 
edistämisessä. Varat JTF:n omista 
määrärahoista ovat täydentäviä ja tulevat 
niiden investointien lisäksi, jotka tarvitaan, 
jotta saavutetaan yleinen 25 prosentin 
tavoitetaso unionin talousarviomenoista 
ilmastotavoitteiden edistämiseksi. 
EAKR:sta ja ESR+:sta siirrettävillä 
varoilla edistetään tämän tavoitteen 
täysimääräistä saavuttamista.

(6) Kun otetaan huomioon 
ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys 
Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa 
koskevien unionin sitoumusten, 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden sekä Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmassa esitettyjen 
unionin entistä kunnianhimoisempien 
tavoitteiden mukaisesti, JTF-rahastolla 
olisi oltava keskeinen tehtävä 
ilmastotoimien valtavirtaistamisen 
edistämisessä. Varat JTF:n omista 
määrärahoista ovat täydentäviä ja tulevat 
niiden investointien lisäksi, jotka tarvitaan, 
jotta saavutetaan yleinen 25 prosentin 
tavoitetaso unionin talousarviomenoista 
ilmastotavoitteiden edistämiseksi. 
EAKR:sta ja ESR+:sta siirrettävillä 
varoilla edistetään tämän tavoitteen 
saavuttamista.

Or. en

Tarkistus 97
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Nicolás González Casares, Josianne 
Cutajar, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris Ameriks, Lina 
Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(6) Kun otetaan huomioon 
ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys 
Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa 
koskevien unionin sitoumusten, 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden sekä Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmassa esitettyjen 
unionin entistä kunnianhimoisempien 
tavoitteiden mukaisesti, JTF-rahastolla 
olisi oltava keskeinen tehtävä 
ilmastotoimien valtavirtaistamisen 
edistämisessä. Varat JTF:n omista 
määrärahoista ovat täydentäviä ja tulevat 
niiden investointien lisäksi, jotka tarvitaan, 
jotta saavutetaan yleinen 25 prosentin 
tavoitetaso unionin talousarviomenoista 
ilmastotavoitteiden edistämiseksi. 
EAKR:sta ja ESR+:sta siirrettävillä 
varoilla edistetään tämän tavoitteen 
täysimääräistä saavuttamista.

(6) Kun otetaan huomioon 
ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys 
Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa 
koskevien unionin sitoumusten, 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden sekä Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman 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 voidaan edistää tämän tavoitteen 
saavuttamista jäsenvaltioiden tarpeet 
huomioiden.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioilla on paremmat edellytykset päättää tavoitteista, joita olisi tuettava sekä JTF-
rahaston että EAKR:n ja ESR+:n kautta. Näin ollen JTF-rahaston täydentämisen EAKR- tai 
ESR+-varoilla olisi oltava vapaaehtoista.

Tarkistus 98
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Mohammed Chahim, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, 
Miriam Dalli
S&D-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Oikeudenmukainen siirtymä 
edellyttää myös niiden tukemista, joihin 
ilmastonmuutos vaikuttaa eniten. 
Muuttuvan ilmaston vaikutukset 
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kohdistuvat kohtuuttoman voimakkaasti 
joihinkin alueisiin ja yhteisöihin, joita on 
tuettava eurooppalaisen yhteisvastuun 
hengessä.

Or. en

Tarkistus 99
Beata Szydło
ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(7) JTF-varoilla voidaan täydentää 
koheesiopolitiikan puitteissa käytettävissä 
olevia varoja. On tärkeää ottaa huomioon, 
että kaikki alueet ja yhteisöt eivät hyödy 
yhtäläisesti vähähiiliseen talouteen 
siirtymisestä ja että sen sosioekonominen 
jalanjälki, mukaan lukien vauraus ja 
työpaikat, vaihtelevat monista tekijöistä 
johtuen. Siirtymäennusteen mukainen 
työllisyysmahdollisuuksien lisääntyminen 
jakautuu epätasaisesti alueittain, eikä 
työpaikkojen luominen uusilla aloilla 
välttämättä korreloi ajallisesti tai 
maantieteellisesti työpaikkojen 
menetysten kanssa. Tämän vuoksi on 
tärkeää, että oikeudenmukaisen siirtymän 
rahaston varat ja sen kehyksessä 
toteutetut toimet eivät vaikuta kielteisesti 
unionin koheesiopolitiikan varoihin, ja 
varmistaa, että varoja kohdennetaan 
suoraan siirtymän vaikutusten kohteeksi 
joutuneiden alueiden talouden 
elvyttämiseen.

Or. en
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Tarkistus 100
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Angelika 
Niebler, Gheorghe Falcă, Markus Pieper, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria 
Spyraki, Adam Jarubas, Massimiliano Salini, Vasile Blaga

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(7) JTF:n varojen olisi oltava 
merkittäviä ja sen kunnianhimoisen 
tavoitteen mukaisia, ja niillä olisi 
täydennettävä koheesiopolitiikan puitteissa 
käytettävissä olevia varoja. JTF-rahaston 
perustaminen ei saisi missään oloissa 
johtaa asetuksen (EU) .../... [uusi yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 
soveltamisalaan kuuluvien rahastojen 
määrärahojen leikkauksiin tai siirtoihin, 
erityisesti sellaisten rahastojen kuin 
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), 
Euroopan sosiaalirahasto (ESR+) tai 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahasto (maaseuturahasto).

Or. en

Tarkistus 101
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Nicolás González Casares, Ivo 
Hristov, Josianne Cutajar, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(7) JTF-varoilla olisi täydennettävä 
koheesiopolitiikan puitteissa käytettävissä 
olevia varoja. Siirtomekanismin olisi 
oltava pakollisen sijaan vapaaehtoinen, 
jotta jäsenvaltiot voivat arvioida, mikä on 
paras tapa kohdentaa varoja.

Or. en
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Tarkistus 102
Sandra Pereira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

7. JTF-varoilla voidaan täydentää 
koheesiopolitiikan puitteissa käytettävissä 
olevia varoja lisätyllä rahoituksella, jonka 
jäsenvaltiot ja tuensaajat voivat 
joustavasti ottaa käyttöön.

Or. pt

Tarkistus 103
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(7) JTF-varoilla olisi täydennettävä 
koheesiopolitiikan puitteissa käytettävissä 
olevia varoja, mutta ne eivät saisi missään 
tapauksessa korvata tällaisia 
investointeja.

Or. en

Tarkistus 104
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Martina Dlabajová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(7) JTF-varoilla olisi täydennettävä 
koheesiopolitiikan puitteissa käytettävissä 
olevia varoja vähentämättä kuitenkaan 
EAKR:n ja ESF+:n varoja.

Or. en

Tarkistus 105
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(7) JTF-varoilla olisi korvaamisen 
sijaan täydennettävä koheesiopolitiikan tai 
jäsenvaltioiden talousarvioiden puitteissa 
käytettävissä olevia varoja.

Or. en

Tarkistus 106
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Rahaston kokoa olisi kasvatettava 
huomattavasti osoittamalla sille unionin 
talousarviossa kohdennettuja varoja, 
mukaan lukien mahdollisuus kohdentaa 
uudelleen fossiilisten polttoaineiden tukia, 
jotka on tarkoitus poistaa vaiheittain 
käytöstä, ja uusia unionin omia varoja, 
jotka saadaan ottamalla erityisesti 
ympäristöalalla käyttöön uusia kestävää 
kehitystä tukevia veroja, joiden avulla 
varmistetaan, että talouden alat, jotka 
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ovat aiheuttaneet yhteisölle suurimmat 
ympäristökustannukset, kantavat osan 
oikeudenmukaisen siirtymän 
rahoituskustannuksista yhteisvastuun 
periaatteen ja SEUT-sopimuksen 
191 artiklassa vahvistetun saastuttaja 
maksaa -periaatteen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 107
Elena Kountoura

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Oikeudenmukaisen siirtymän olisi 
oltava horisontaalisen politiikan 
lähestymistavan asemassa uudessa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 2021–
2027, ja näin ollen siihen olisi 
kohdennettava riittävästi rahoitusta. JTF-
rahastoa ei pitäisi katsoa erilliseksi 
rahoitusvälineeksi vaan sen olisi 
täydennettävä muita rahoitusjärjestelmiä, 
joilla varmistetaan kaikille 
oikeudenmukainen siirtymä 
ilmastoneutraaliuteen.

Or. en

Tarkistus 108
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Nicolás González Casares, Ivo 
Hristov, Carlos Zorrinho, Mohammed Chahim, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Andris Ameriks, Lina Gálvez Muñoz, Patrizia Toia, Miriam Dalli
S&D-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(7 a) JTF-rahaston perustamisen ei 
pitäisi johtaa määrärahojen 
vähentämiseen tai siirtämiseen 
koheesiopolitiikasta, millä vähennetään 
tosiasiallisesti muita koheesiopolitiikan 
ohjelmia varten tarkoitettua rahastoa.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentti on tehnyt useaan otteeseen selväksi, että Euroopan unionin 
kunnianhimoiset politiikkatavoitteet on saavutettava kunnianhimoisen talousarvion avulla. 
Tämän uuden rahaston perustaminen ei saa johtaa unionin muiden keskeisten aluepoliittisten 
välineiden määrärahojen leikkauksiin.

Tarkistus 109
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) JTF-rahastosta voidaan myöntää 
tukea ainoastaan sellaisille jäsenvaltioille, 
jotka ovat sitoutuneet vuotta 2050 
koskevaan unionin 
ilmastoneutraaliustavoitteeseen.

Or. en

Tarkistus 110
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale
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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 kaikille sekä haaste että 
mahdollisuus lisätä talouden kestävyyttä, 
vakautta ja häiriönsietokykyä, jotta 
voidaan vastata paremmin tuleviin 
kriiseihin ja varmistaa yhteiskunnan 
vauraus maapallon kestävyyden rajoissa. 
Se on erityisen haastavaa niille 
jäsenvaltioille, joissa nojaudutaan 
voimakkaasti fossiilisiin polttoaineisiin tai 
kasvihuonekaasuvaltaiseen teolliseen 
toimintaan, jotka on poistettava vaiheittain 
käytöstä tai joita on merkittävästi 
muutettava lämpötilan nousun 
rajoittamiseksi 1,5 celsiusasteeseen 
suhteessa esiteolliseen aikaan, ja joilla ei 
ole varoja tähän. JTF-rahaston olisi 
katettava kaikki jäsenvaltiot sillä 
edellytyksellä, että ne ovat hyväksyneet 
oikeudellisesti sitovia tavoitteita ja 
toimenpiteitä vaiheittaiselle luopumiselle 
kaikkien fossiilisten polttoaineiden 
käytöstä aikataulussa, joka on 
yhteensopiva Pariisin sopimuksen kanssa, 
mukaan lukien vaiheittainen luopuminen 
hiilestä viimeistään vuonna 2030. 
Rahoituksen jakamisessa olisi otettava 
huomioon jäsenvaltioiden valmiudet 
rahoittaa investointeja, jotka tarvitaan 
ilmastoneutraaliuteen siirtymisestä 
selviytymiseksi.

Or. en

Tarkistus 111
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Martina Dlabajová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Siirtyminen ilmastoneutraaliin (8) Siirtyminen ilmastoneutraaliin 
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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.

talouteen on haaste kaikille jäsenvaltioille. 
Se on erityisen vaativaa niille 
jäsenvaltioille ja niissä sijaitseville tietyille 
alueille, joissa nojaudutaan voimakkaasti 
fossiilisiin polttoaineisiin tai 
kasvihuonekaasuvaltaiseen teolliseen 
toimintaan tai teollisuudenaloihin, joiden 
tuotteisiin EU:n siirtyminen 
ilmastoneutraaliuteen vaikuttaa, jotka on 
poistettava vaiheittain käytöstä tai joita on 
mukautettava ilmastoneutraaliuteen 
siirtymisen vuoksi, ja joilla ei ole varoja 
tähän, mikä lisää samanaikaisesti 
energiaköyhyyden riskiä. JTF-rahaston 
olisi näin ollen katettava kaikki 
jäsenvaltiot, jotka ovat sitoutuneet 
vuotta 2050 koskevaan unionin 
ilmastoneutraaliustavoitteeseen, mutta 
rahoituksen jakamisessa olisi otettava 
huomioon jäsenvaltioiden lähtökohtaiset 
valmiudet energiasiirtymää koskevassa 
prosessissa ja niiden valmiudet rahoittaa 
investointeja, jotka tarvitaan 
ilmastoneutraaliuteen siirtymisestä 
selviytymiseksi.

Or. en

Tarkistus 112
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Adriana Maldonado López, Miriam Dalli, Josianne Cutajar, Mohammed Chahim, 
Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Patrizia Toia
S&D-ryhmän puolesta

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 

(8) Siirtyminen ilmastoneutraaliin 
talouteen on haaste kaikille jäsenvaltioille. 
Se on vaativaa niille jäsenvaltioille, joissa 
nojaudutaan tai on viime aikoihin asti 
nojauduttu voimakkaasti fossiilisiin 
polttoaineisiin tai 
kasvihuonekaasuvaltaiseen teolliseen 
toimintaan, jotka on poistettava vaiheittain 
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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.

käytöstä tai joita on mukautettava 
ilmastoneutraaliuteen siirtymisen vuoksi, ja 
joilla ei ole varoja tähän. Se on myös 
vaativaa niille jäsenvaltioille, joiden on 
parannettava infrastruktuuriaan ja joissa 
työntekijöiden on sopeuduttava 
siirtymään. JTF-rahaston rahoituksen 
jakamisessa olisi otettava huomioon 
jäsenvaltioiden valmiudet rahoittaa 
investointeja, jotka tarvitaan 
ilmastoneutraaliuteen siirtymisestä 
vuoteen 2050 mennessä selviytymiseksi ja 
niiden kunnianhimoisten energia- ja 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 113
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(8) Siirtyminen ilmastoneutraaliin 
talouteen on haaste kaikille jäsenvaltioille. 
Se on erityisen vaativaa niille 
jäsenvaltioille, joissa nojaudutaan 
voimakkaasti fossiilisiin polttoaineisiin tai 
kasvihuonekaasuvaltaiseen teolliseen 
toimintaan, jotka on poistettava vaiheittain 
käytöstä tai joita on mukautettava 
ilmastoneutraaliuteen siirtymisen vuoksi, ja 
joilla ei ole varoja tähän. JTF-rahaston olisi 
näin ollen katettava kaikki jäsenvaltiot, 
mutta rahoituksen jakamisessa olisi 
otettava huomioon jäsenvaltioiden 
valmiudet rahoittaa investointeja, jotka 
tarvitaan ilmastoneutraaliuteen 
siirtymisestä selviytymiseksi, samoin kuin 
siirtymätoimet, jotka on toteutettu jo 
edellisillä ohjelmakausilla (2007–2014 ja 
2014–2020).

Or. en
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Tarkistus 114
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 115
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Marian-Jean 
Marinescu, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, 
Massimiliano Salini

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 

(8) Siirtyminen ilmastoneutraaliin 
talouteen on haaste kaikille jäsenvaltioille. 
Se on erityisen vaativaa niille 
jäsenvaltioille, joissa nojaudutaan 
voimakkaasti kiinteisiin fossiilisiin 
polttoaineisiin tai 
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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.

kasvihuonekaasuvaltaiseen teolliseen 
toimintaan, jotka on poistettava vaiheittain 
käytöstä tai joita on mukautettava 
ilmastoneutraaliuteen siirtymisen vuoksi, ja 
joilla ei ole varoja tähän. JTF-rahaston olisi 
näin ollen katettava kaikki jäsenvaltiot, 
mutta rahoituksen jakamisessa olisi 
otettava huomioon jäsenvaltioiden 
valmiudet rahoittaa investointeja, jotka 
tarvitaan ilmastoneutraaliuteen 
siirtymisestä selviytymiseksi.

Or. en

Tarkistus 116
Paolo Borchia
ID-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(8) Siirtyminen ilmastoneutraaliin 
talouteen on haaste kaikille jäsenvaltioille. 
Se on erityisen vaativaa niille 
jäsenvaltioille, joissa nojaudutaan 
voimakkaasti kiinteisiin fossiilisiin 
polttoaineisiin tai 
kasvihuonekaasuvaltaiseen teolliseen 
toimintaan, joita on mukautettava 
vaiheittaisen 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 
vaiheittaisesta ilmastoneutraaliuteen 
siirtymisestä selviytymiseksi.

Or. en

Tarkistus 117
Beata Szydło
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ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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 edellyttää merkittäviä 
investointeja ja on haaste jäsenvaltioille. 
Se on erityisen vaativaa niille 
jäsenvaltioille, joissa nojaudutaan 
voimakkaasti kiinteisiin fossiilisiin 
polttoaineisiin liittyvään toimintaan, jota 
on mukautettava vaiheittain 
ilmastoneutraaliuteen siirtymisen vuoksi, ja 
joilla ei ole varoja tähän. JTF-rahaston 
rahoituksen jakamisessa olisi näin ollen 
otettava huomioon jäsenvaltioiden 
valmiudet rahoittaa vaikutusten kohteeksi 
joutuneilla alueilla investointeja, jotka 
tarvitaan vaiheittaisesta 
ilmastoneutraaliuteen siirtymisestä 
selviytymiseksi.

Or. en

Tarkistus 118
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Ilmastoneutraaliuteen siirtymiseen 
liittyy myös uusia taloudellisia 
mahdollisuuksia. Erityisesti sen ansiosta, 
että entisiä kaivospaikkoja muunnetaan 
uusiutuvan energian tuotantoon ja 
uusiutuvan energian infrastruktuuria 
rakennetaan tällaisiin paikkoihin tai 
niiden lähialueille, voidaan luoda vihreitä 
työpaikkoja yhteisöissä kaivostoiminnan 
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lakkauttamisen jälkeen. Siirtymällä 
hiileen perustuvista paikallistalouksista ja 
energiajärjestelmistä uusiutuvaan 
energiaan paikallisyhteisöistä voi tulla 
energiasiirtymään aktiivisesti osallistuvia 
vastuunkantajia, ja ne voivat siirtyä 
malliin, joka perustuu yhden 
teollisuudenalan sijaan useampiin. 
Hiilialueiden muuntaminen uusiutuvan 
energian tuotantoon hyötyy 
infrastruktuurista, laajamittaisesta maan 
saatavuudesta ja koulutetusta 
työvoimasta. Lisäksi muuntamistoimella 
voidaan edistää energiaturvallisuutta ja 
sopeutumiskykyä hajautetun 
energiajärjestelmän malliin perustuen.

Or. en

Perustelu

Yhteisen tutkimuskeskuksen havaintojen perustuen. 
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/clean-
energy-technologies-coal-regions

Tarkistus 119
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Pyrkien oikeudenmukaiseen ja 
kestävään siirtymään, jolla varmistetaan 
tässä asetuksessa asetettujen tavoitteiden 
saavuttaminen ja tehokkuus, 
määrärahoja jaettaessa olisi myös otettava 
huomioon tulokset, joita jäsenvaltioissa 
on saavutettu vuotta 2020 koskevien 
tavoitteiden osalta 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen, 
uusiutuvan energian ja 
energiatehokkuuden alalla. Tällä tavalla 
JTF-rahaston ei pitäisi rangaista 
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jäsenvaltioita, jotka ovat jo tehneet 
investointeja ja ovat saavuttamassa 
asetetut tavoitteet.

Or. en

Tarkistus 120
Patrizia Toia, Simona Bonafè

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Pyrkien oikeudenmukaiseen ja 
kestävään siirtymään, jolla varmistetaan 
tässä asetuksessa asetettujen tavoitteiden 
saavuttaminen ja tehokkuus, 
määrärahoja jaettaessa olisi myös otettava 
huomioon tulokset, joita jäsenvaltioissa 
on saavutettu vuotta 2020 koskevien 
tavoitteiden osalta 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen, 
uusiutuvan energian ja 
energiatehokkuuden alalla. Tällä tavalla 
JTF-rahaston ei pitäisi rangaista 
jäsenvaltioita, jotka ovat jo tehneet 
investointeja ja ovat saavuttamassa 
asetetut tavoitteet.

Or. en

Tarkistus 121
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Asianmukaisen rahoituskehyksen 
laatimiseksi JTF-rahastoa varten komissio 
vahvistaa Investoinnit työpaikkoihin ja 
kasvuun -tavoitteeseen käytettävissä 

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

olevien määrärahojen vuosijakauman 
jäsenvaltioittain objektiivisten kriteerien ja 
selkeiden kannustimien ja ehtojen 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 122
Sandra Pereira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a. JTF-rahaston avulla olisi 
helpotettava investointien maantieteellistä 
jakautumista (maatalouden ja 
teollisuuden alueilta aina 
energiantuotantokeskuksiin) varmistaen 
samalla alueellinen koheesio ja 
tasapainoinen maankäyttö, ehkäistävä 
eroavuuksia jäsenvaltioiden välillä ja 
pikemminkin edistettävä niiden 
lähentymistä.

Or. pt

Tarkistus 123
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Marian-Jean 
Marinescu, Angelika Niebler, Markus Pieper, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria 
Spyraki, Adam Jarubas, Massimiliano Salini, Vasile Blaga

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 

(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 
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tuetaan paikallista taloutta ja jotka ovat 
kestäviä pitkällä aikavälillä, ottaen 
huomioon kaikki vihreän kehityksen 
ohjelman tavoitteet. Rahoitetuilla 
hankkeilla olisi edistettävä siirtymistä 
ilmastoneutraaliin ja kiertotalouteen. 
Taantuvilla aloilla, kuten kivi- ja 
ruskohiileen, turpeeseen tai öljyliuskeeseen 
tai näiden kiinteiden fossiilisten 
polttoaineiden louhintaan perustuvassa 
energian tuotannossa, tuki olisi liitettävä 
toiminnan asteittaiseen lopettamiseen ja 
vastaavaan työllisyystason alenemiseen. 
Muuttuvilla toiminta-aloilla, joilla 
kasvihuonekaasupäästöt ovat suuret, 
tuella olisi edistettävä uutta toimintaa 
ottamalla käyttöön uutta teknologiaa tai 
uusia prosesseja tai tuotteita, jotka johtavat 
päästöjen merkittävään pienenemiseen, 
vuotta 2030 koskevien EU:n 
ilmastotavoitteiden ja vuotta 2050 
koskevan EU:n ilmastoneutraaliuden 
tavoitteen13 mukaisesti siten, että kuitenkin 
säilytetään työllisyys ja parannetaan sitä ja 
vältetään ympäristön pilaantuminen. 
Erityishuomiota olisi kiinnitettävä myös 
toimiin, joilla vahvistetaan innovointia ja 
tutkimusta edistyneen ja kestävän 
teknologian alalla samoin kuin 
digitalisaation ja liitettävyyden alalla, 
edellyttäen että tällaisilla toimenpiteillä 
edistetään siirtymistä ilmastoneutraaliin ja 
kiertotalouteen ja lievennetään siitä 
aiheutuvia kielteisiä sivuvaikutuksia.

tuetaan paikallista taloutta ja jotka ovat 
teknologian kannalta toteuttamiskelpoisia 
ja kestäviä pitkällä aikavälillä, ottaen 
huomioon kaikki vihreän kehityksen 
ohjelman tavoitteet. Rahoitetuilla 
hankkeilla olisi edistettävä vaiheittaista 
siirtymistä innovoivaan, 
kilpailukykyiseen, ilmastoneutraaliin ja 
kiertotalouteen. Aloilla, joilla 
kasvihuonekaasupäästöt ovat suuret, 
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 yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolien kanssa ja 
kohtuullisen ajan kuluessa. Näiden alojen 
muuttamiseksi tuella olisi edistettävä 
energiatehokkuuteen ja hiilen käytön 
vähentämiseen liittyvää toimintaa 
ottamalla käyttöön uutta teknologiaa, 
uusiutuvia energialähteitä ja investointeja 
infrastruktuurin ja tekniikan käyttöön 
ottamiseksi kohtuuhintaista 
vähäpäästöistä energiaa varten samoin 
kuin uusia prosesseja tai tuotteita. Kaasu 
on otettava huomioon 
siirtymäteknologiana, jolla on oltava 
tärkeä asema siirtymisessä 
vähäpäästöiseen talouteen. Lisäksi on 
taattava toimitusvarmuus teknisten 
innovointien välityksellä, mukaan lukien 
vedyn käyttöönotto, josta saattaa tulla yksi 
2000-luvun tärkeimmistä 
energiankantajista. Näiden toimien olisi 
johdettava päästöjen elinkaaren aikaiseen 
merkittävään pienenemiseen alueen 
energiajärjestelmässä ja oltava 
vuotta 2030 koskevien EU:n 
ilmastotavoitteiden ja vuotta 2050 
koskevan EU:n ilmastoneutraaliuden 
tavoitteen13 mukaisia siten, että kuitenkin 
säilytetään korkeaa osaamistasoa vaativa 
työllisyys ja parannetaan sitä, vältetään 
ympäristön pilaantuminen ja parannetaan 
sellaisen energiajärjestelmän 
häiriönsietokykyä, joka perustuu 
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pääasiallisesti uusiutuviin 
energialähteisiin, myös joustavien 
tasapainottavien tekniikkojen ja 
varastointiratkaisujen välityksellä. 
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 kilpailukykyiseen, 
ilmastoneutraaliin ja kiertotalouteen ja 
lievennetään siitä aiheutuvia kielteisiä 
sivuvaikutuksia.

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

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

Or. en

Tarkistus 124
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Tässä asetuksessa yksilöidään 
investointityypit, joiden menoja voidaan 
tukea JTF-rahastosta. Kaikessa tuetussa 
toiminnassa olisi noudatettava 
täysimääräisesti unionin ilmasto- ja 
ympäristöprioriteetteja. Investointien 
luetteloon olisi sisällytettävä ne, joilla 
tuetaan paikallista taloutta ja jotka ovat 
kestäviä pitkällä aikavälillä, ottaen 

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

keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, ottaen 
huomioon kaikki vihreän kehityksen 
ohjelman tavoitteet. Rahoitetuilla 
hankkeilla olisi edistettävä siirtymistä 
ilmastoneutraaliin, täysin uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvaan, erittäin 
resurssi- ja energiatehokkaaseen ja 
kiertotalouteen, jossa ei aiheuteta haittaa 
biologiselle monimuotoisuudelle. 
Taantuvilla aloilla, kuten kivi- ja 
ruskohiileen, turpeeseen, kaasuun tai 
öljyyn tai näiden kiinteiden fossiilisten 
polttoaineiden louhintaan perustuvassa 
energian tuotannossa, tuki olisi liitettävä 
toiminnan asteittaiseen lopettamiseen 
aikataulussa, joka on yhtenevä lämpötilan 
nousun rajoittamista 1,5 celsiusasteeseen 
suhteessa esiteolliseen aikaan koskevan 
tavoitteen kanssa, ja vastaavaan 
työllisyystason alenemiseen. Luotettavista 
tutkimuksista ilmenee, että hiilen käytön 
asteittainen poistaminen vuoteen 2030 
mennessä on EU:n kannalta 
optimaalinen ja edullisin tapa Pariisin 
sopimuksen asiaankuuluvien näkökohtien 
täytäntöön panemiseksi. 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 2040 tai sitä 
edeltävää aikaa koskevan EU:n 
ilmastoneutraaliuden tavoitteen13 
mukaisesti siten, että kuitenkin säilytetään 
työllisyys ja parannetaan sitä ja vältetään 
ympäristön pilaantuminen. Erityishuomiota 
olisi kiinnitettävä myös toimiin, joilla 
sovelletaan energiatehokkuus etusijalle -
periaatetta ja saastuttaja maksaa -
periaatetta ja joilla tuetaan yhteisön 
hyödyn maksimoivia toimia, kuten 
paikallisille uusiutuvan energian 
yhteisöille ja uusiutuvan energian 
tuottajakuluttajille myönnettävä tuki, 
samoin kuin toimia, joilla vahvistetaan 
innovointia ja tutkimusta edistyneen ja 
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kestävän teknologian alalla samoin kuin 
digitalisaation ja liitettävyyden alalla, 
edellyttäen että tällaisilla toimenpiteillä 
edistetään siirtymistä ilmastoneutraaliin ja 
kiertotalouteen ja lievennetään siihen 
liittyvää muutosta työvoiman 
jakautumisessa.

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

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

Or. en

Perustelu

Katso Climate Analytics -instituutin tutkimus ”Implications of the Paris Agreement for Coal 
Use in the Power Sector”, jonka mukaan hiilen käytön asteittainen poistaminen vuoteen 2030 
mennessä on EU:n kannalta optimaalinen ja edullisin tapa Pariisin sopimuksen 
asiaankuuluvien näkökohtien täytäntöön panemiseksi. On myös tärkeää huomata, että 
ilmastoneutraaliuteen siirtyminen edellyttää, että kiinteiden fossiilisten polttoaineiden lisäksi 
myös öljyn ja kaasun käyttö lopetetaan asteittain.

Tarkistus 125
Sandra Pereira

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 

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 joilla 
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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 
tavoitteen mukaisesti siten, että kuitenkin 
säilytetään työllisyys ja parannetaan sitä ja 
vältetään ympäristön pilaantuminen. 
Erityishuomiota olisi kiinnitettävä myös 
toimiin, joilla vahvistetaan innovointia ja 
tutkimusta edistyneen ja kestävän 
teknologian alalla samoin kuin 
digitalisaation ja liitettävyyden alalla, 
edellyttäen että tällaisilla toimenpiteillä 
edistetään siirtymistä ilmastoneutraaliin ja 
kiertotalouteen ja lievennetään siitä 
aiheutuvia kielteisiä sivuvaikutuksia.

edistetään ihmisarvoisia työpaikkoja ja 
jotka ovat kestäviä pitkällä aikavälillä, 
ottaen huomioon kaikki vihreän kehityksen 
ohjelman tavoitteet. Rahoitetuilla 
hankkeilla olisi edistettävä siirtymistä 
ilmastoneutraaliin ja kiertotalouteen, jossa 
keskitytään edistämään työllistymistä ja 
asianmukaisia työoloja. 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 
teollisuuden uuskokoonpanoon alueilla, 
joihin siirtymä vaikuttaa, ja samalla olisi 
vältettävä työllisyystason rakenteellista 
alenemista. Muuttuvilla toiminta-aloilla, 
joilla kasvihuonekaasupäästöt ovat suuret, 
tuella olisi edistettävä uutta toimintaa 
ottamalla käyttöön uutta teknologiaa tai 
uusia prosesseja tai tuotteita, jotka johtavat 
päästöjen merkittävään pienenemiseen, 
vuotta 2030 koskevien EU:n 
ilmastotavoitteiden ja vuotta 2050 
koskevan EU:n ilmastoneutraaliuden 
tavoitteen mukaisesti siten, että kuitenkin 
säilytetään työllisyys, jossa työntekijällä 
on oikeuksia, ja parannetaan sitä ja 
vältetään ympäristön pilaantuminen. JTF-
rahaston olisi myös helpotettava 
liikkuvuuteen liittyviä merkittäviä 
muutoksia ja pyrkiä vähentämään sen 
aiheuttamaa vaikutusta 
ilmastonmuutokseen erityisesti 
kanavoimalla rahoitusta 
rautatieverkkojen nykyaikaistamiseen ja 
laajentamiseen sekä tehokkaampiin 
julkisiin liikennepalveluihin 
suurkaupunkialueilla ja 
kaupunkikeskuksissa. 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 
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aiheutuvia kielteisiä sivuvaikutuksia.

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

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

Or. pt

Tarkistus 126
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Nicola Beer, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihaylova, 
Bart Groothuis, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís Pérez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Tässä asetuksessa yksilöidään 
investointityypit, joiden menoja voidaan 
tukea JTF-rahastosta. Kaikessa tuetussa 
toiminnassa olisi noudatettava 
täysimääräisesti unionin ilmasto- ja 
ympäristöprioriteetteja. Investointien 
luetteloon olisi sisällytettävä ne, joilla 
tuetaan paikallista taloutta ja jotka ovat 
kestäviä pitkällä aikavälillä, ottaen 
huomioon kaikki vihreän kehityksen 
ohjelman tavoitteet. Rahoitetuilla 
hankkeilla olisi edistettävä siirtymistä 
ilmastoneutraaliin ja kiertotalouteen. 
Taantuvilla aloilla, kuten kivi- ja 
ruskohiileen, turpeeseen tai öljyliuskeeseen 
tai näiden kiinteiden fossiilisten 
polttoaineiden louhintaan perustuvassa 
energian tuotannossa, tuki olisi liitettävä 
toiminnan asteittaiseen lopettamiseen ja 
vastaavaan työllisyystason alenemiseen. 
Muuttuvilla toiminta-aloilla, joilla 
kasvihuonekaasupäästöt ovat suuret, tuella 

(10) Tässä asetuksessa yksilöidään 
investointityypit, joiden menoja voidaan 
tukea JTF-rahastosta. Kaikessa tuetussa 
toiminnassa olisi noudatettava 
täysimääräisesti unionin ilmasto- ja 
ympäristöprioriteetteja. Investointien 
luetteloon olisi sisällytettävä ne, joilla 
tuetaan paikallista taloutta ja jotka ovat 
kestäviä pitkällä aikavälillä, ottaen 
huomioon kaikki vihreän kehityksen 
ohjelman tavoitteet. Rahoitetuilla 
hankkeilla olisi ensisijaisesti keskityttävä 
siirtymän taloudellisten ja sosiaalisten 
haittavaikutusten lieventämiseen ja 
edistettävä siirtymistä ilmastoneutraaliin ja 
kiertotalouteen ottaen huomioon jokaisen 
jäsenvaltion taloudelliset, sosiaaliset ja 
energia-alaan liittyvät ominaispiirteet. 
Investoinnit siirtymävaiheen 
energialähteisiin, kuten maakaasuun, 
ovat tukikelpoisia, jos kyseiset investoinnit 
johtavat merkittävään 
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olisi edistettävä uutta toimintaa ottamalla 
käyttöön uutta teknologiaa tai uusia 
prosesseja tai tuotteita, jotka johtavat 
päästöjen merkittävään pienenemiseen, 
vuotta 2030 koskevien EU:n 
ilmastotavoitteiden ja vuotta 2050 
koskevan EU:n ilmastoneutraaliuden 
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.

kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen 
ja mahdollistavat uusiutuvan kaasun 
käytön kestävänä vaihtoehtona. 
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 sekä 
älykkään liikkuvuuden alalla, edellyttäen, 
että tällaisilla toimenpiteillä edistetään 
siirtymistä ilmastoneutraaliin ja 
kiertotalouteen ja lievennetään siitä 
aiheutuvia kielteisiä sivuvaikutuksia.

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

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

Or. en
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Tarkistus 127
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Fredrick Federley

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 
digitalisaation ja liitettävyyden alalla, 
edellyttäen että tällaisilla toimenpiteillä 
edistetään siirtymistä ilmastoneutraaliin ja 
kiertotalouteen ja lievennetään siitä 

(10) Tässä asetuksessa yksilöidään 
investointityypit, joiden menoja voidaan 
tukea JTF-rahastosta. Kaikessa tuetussa 
toiminnassa olisi noudatettava 
täysimääräisesti unionin ilmasto- ja 
ympäristötavoitteita, Pariisin sopimus 
mukaan lukien, ja niiden olisi oltava 
EU:n kestävän rahoituksen luokittelun 
mukaisia. 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 ensisijaisesti 
keskityttävä ilmastoneutraaliin ja 
kiertotalouteen siirtymisen taloudellisten, 
ympäristöön liittyvien ja sosiaalisten 
haittavaikutusten lieventämiseen ottaen 
huomioon jokaisen jäsenvaltion 
taloudelliset, sosiaaliset ja energia-alaan 
liittyvät ominaispiirteet. 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 sekä Pariisin sopimuksen 
mukaisesti siten, että kuitenkin säilytetään 
työllisyys ja parannetaan sitä ja vältetään 
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aiheutuvia kielteisiä sivuvaikutuksia. ympäristön pilaantuminen. Erityishuomiota 
olisi kiinnitettävä myös toimiin, joilla 
vahvistetaan innovointia ja tutkimusta 
edistyneen ja kestävän teknologian alalla 
samoin kuin digitalisaation ja 
liitettävyyden sekä älykkään liikkuvuuden 
alalla, edellyttäen että tällaisilla 
toimenpiteillä edistetään siirtymistä 
ilmastoneutraaliin ja kiertotalouteen ja 
lievennetään siitä aiheutuvia kielteisiä 
sivuvaikutuksia.

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

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

Or. en

Tarkistus 128
Pietro Fiocchi

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- 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 asteittaista 
siirtymistä ilmastoneutraaliin ja 
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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.

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 pidemmällä aikavälillä. 
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 korkeaa osaamistasoa vaativa 
työllisyys ja parannetaan sitä ja vältetään 
ympäristön pilaantuminen. Erityishuomiota 
olisi yleisesti kiinnitettävä myös pk-
yrityksiin ja täsmällisemmin 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. 
Näiden investointien olisi myös annettava 
mahdollisuus rahoittaa asiantuntija-
arviot ja analyysit, joilla autetaan 
saavuttamaan onnistuneen muutoksen 
tavoitteet olemassa olevissa vakiintuneissa 
yrityksissä. 

__________________ __________________
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 

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

Or. en

Tarkistus 129
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

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 

(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, sopeutumiskykyiseen 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, 
vältetään ympäristön pilaantuminen ja 
otetaan huomioon tilannetta vaikeuttavat 
tekijät, kuten työttömyysaste, väestökatoa 
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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.

koskevat suuntaukset ja aiemmat 
fossiilisia polttoaineita koskevat 
muuntamisyritykset, jotka ovat 
heikentäneet alueiden taloudellista 
rakennetta. 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, 
sopeutumiskykyiseen ja kiertotalouteen ja 
lievennetään siitä aiheutuvia kielteisiä 
sivuvaikutuksia.

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

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

Or. en

Tarkistus 130
Beata Szydło
ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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 

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

luetteloon olisi sisällytettävä ne, joilla 
tuetaan paikallista taloutta ja jotka ovat 
kestäviä pitkällä aikavälillä, ottaen 
huomioon kaikki vihreän kehityksen 
ohjelman tavoitteet. Rahoitetuilla 
hankkeilla olisi edistettävä asteittaista 
siirtymistä kilpailukykyiseen, 
ilmastoneutraaliin ja kiertotalouteen. 
Aloilla, joilla kasvihuonekaasupäästöt 
ovat suuret, kuten kivi- ja ruskohiileen, 
turpeeseen tai öljyliuskeeseen tai näiden 
kiinteiden fossiilisten polttoaineiden 
louhintaan perustuvassa energian 
tuotannossa, tuki olisi liitettävä toiminnan 
asteittaiseen lopettamiseen ja 
mahdollisuuksien mukaan muuntamiseen 
uuteen vähähiiliseen toimintaan. Tuella 
olisi edistettävä toimintaa ottamalla 
käyttöön uutta markkinavalmista ja 
kustannustehokasta teknologiaa tai uusia 
prosesseja tai tuotteita, mukaan lukien 
kohtuuhintaisia uusiutuvia 
energialähteitä ja vähäpäästöisiä 
energialähteitä koskevien 
infrastruktuurin ja teknologian 
käyttöönotto, jotka johtavat päästöjen 
merkittävään pienenemiseen, siten, että 
kuitenkin säilytetään työllisyys ja 
parannetaan sitä, vältetään ympäristön 
pilaantuminen sekä varmistetaan 
energiajärjestelmien luotettavuus. 
Erityishuomiota olisi kiinnitettävä myös 
toimiin, joilla vahvistetaan innovointia ja 
tutkimusta edistyneen ja kestävän 
teknologian alalla tukemalla synergioita 
Horisontti Eurooppa -ohjelman kanssa, 
samoin kuin digitalisaation ja 
liitettävyyden alalla, edellyttäen että 
tällaisilla toimenpiteillä edistetään 
siirtymistä kilpailukykyiseen, 
ilmastoneutraaliin ja kiertotalouteen ja 
lievennetään siitä aiheutuvia kielteisiä 
sivuvaikutuksia.

__________________ __________________
13 Ks. komission tiedonanto Euroopan 
parlamentille, Eurooppa-neuvostolle, 
neuvostolle, Euroopan keskuspankille, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, 

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

alueiden komitealle ja Euroopan 
investointipankille Puhdas maapallo 
kaikille – Eurooppalainen visio 
kukoistavasta, nykyaikaisesta, 
kilpailukykyisestä ja ilmastoneutraalista 
taloudesta (COM(2018) 773 final).

Or. en

Tarkistus 131
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Jens Geier, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Nicolás González 
Casares, Mohammed Chahim, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks
S&D-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Tässä asetuksessa yksilöidään 
investointityypit, joiden menoja voidaan 
tukea JTF-rahastosta. Kaikessa tuetussa 
toiminnassa olisi noudatettava 
täysimääräisesti unionin ilmasto- ja 
ympäristöprioriteetteja. Investointien 
luetteloon olisi sisällytettävä ne, joilla 
tuetaan paikallista taloutta ja jotka ovat 
kestäviä pitkällä aikavälillä, ottaen 
huomioon kaikki vihreän kehityksen 
ohjelman tavoitteet. Rahoitetuilla 
hankkeilla olisi edistettävä siirtymistä 
ilmastoneutraaliin ja kiertotalouteen. 
Taantuvilla aloilla, kuten kivi- ja 
ruskohiileen, turpeeseen tai öljyliuskeeseen 
tai näiden kiinteiden fossiilisten 
polttoaineiden louhintaan perustuvassa 
energian tuotannossa, tuki olisi liitettävä 
toiminnan asteittaiseen lopettamiseen ja 
vastaavaan työllisyystason alenemiseen. 
Muuttuvilla toiminta-aloilla, joilla 
kasvihuonekaasupäästöt ovat suuret, tuella 
olisi edistettävä uutta toimintaa ottamalla 
käyttöön uutta teknologiaa tai uusia 
prosesseja tai tuotteita, jotka johtavat 
päästöjen merkittävään pienenemiseen, 
vuotta 2030 koskevien EU:n 
ilmastotavoitteiden ja vuotta 2050 

(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 jatkuvaa 
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, 
ottaen huomioon vuotta 2030 koskevan 
EU:n ilmastotavoitteen saavuttamisen 
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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.

eurooppalaisen ilmastolain 2 artiklassa 
vahvistetun mukaisesti ja vuotta 2050 
koskevan EU:n ilmastoneutraaliuden 
tavoitteen13 mukaisesti siten, että kuitenkin 
säilytetään korkeaa osaamistasoa vaativa 
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 sekä 
luodaan kestäviä työpaikkoja.

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

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

Or. en

Tarkistus 132
Ivo Hristov, Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Dan Nica

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 

(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 
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tuetaan paikallista taloutta ja jotka ovat 
kestäviä pitkällä aikavälillä, ottaen 
huomioon kaikki vihreän kehityksen 
ohjelman tavoitteet. Rahoitetuilla 
hankkeilla olisi edistettävä siirtymistä 
ilmastoneutraaliin ja kiertotalouteen. 
Taantuvilla aloilla, kuten kivi- ja 
ruskohiileen, turpeeseen tai öljyliuskeeseen 
tai näiden kiinteiden fossiilisten 
polttoaineiden louhintaan perustuvassa 
energian tuotannossa, tuki olisi liitettävä 
toiminnan asteittaiseen lopettamiseen ja 
vastaavaan työllisyystason alenemiseen. 
Muuttuvilla toiminta-aloilla, joilla 
kasvihuonekaasupäästöt ovat suuret, tuella 
olisi edistettävä uutta toimintaa ottamalla 
käyttöön uutta teknologiaa tai uusia 
prosesseja tai tuotteita, jotka johtavat 
päästöjen merkittävään pienenemiseen, 
vuotta 2030 koskevien EU:n 
ilmastotavoitteiden ja vuotta 2050 
koskevan EU:n ilmastoneutraaliuden 
tavoitteen13 mukaisesti siten, että kuitenkin 
säilytetään työllisyys ja parannetaan sitä ja 
vältetään ympäristön pilaantuminen. 
Erityishuomiota olisi kiinnitettävä myös 
toimiin, joilla vahvistetaan innovointia ja 
tutkimusta edistyneen ja kestävän 
teknologian alalla samoin kuin 
digitalisaation ja liitettävyyden alalla, 
edellyttäen että tällaisilla toimenpiteillä 
edistetään siirtymistä ilmastoneutraaliin ja 
kiertotalouteen ja lievennetään siitä 
aiheutuvia kielteisiä sivuvaikutuksia.

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 kestävä ja laadukas työllisyys 
ja parannetaan sitä ja vältetään ympäristön 
pilaantuminen. Erityishuomiota olisi 
kiinnitettävä myös toimiin, joilla 
vahvistetaan innovointia ja tutkimusta 
edistyneen ja kestävän teknologian alalla 
samoin kuin digitalisaation ja 
liitettävyyden alalla, edellyttäen että 
tällaisilla toimenpiteillä edistetään 
siirtymistä ilmastoneutraaliin ja 
kiertotalouteen ja lievennetään siitä 
aiheutuvia kielteisiä sivuvaikutuksia.

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

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

Or. en
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Tarkistus 133
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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 
digitalisaation ja liitettävyyden alalla, 
edellyttäen että tällaisilla toimenpiteillä 
edistetään siirtymistä ilmastoneutraaliin ja 

(10) Tässä asetuksessa yksilöidään 
investointityypit, joiden menoja voidaan 
tukea JTF-rahastosta. Kaikessa tuetussa 
toiminnassa olisi noudatettava 
täysimääräisesti unionin ilmasto- ja 
ympäristöprioriteetteja. Investointien 
luetteloon olisi sisällytettävä ne, joilla 
tuetaan paikallista taloutta ja jotka ovat 
kestäviä pitkällä aikavälillä, 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 taikka uusia taitoja, 
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 
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kiertotalouteen ja lievennetään siitä 
aiheutuvia kielteisiä sivuvaikutuksia.

kiertotalouteen ja lievennetään siitä 
aiheutuvia kielteisiä sivuvaikutuksia.

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

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

Or. en

Tarkistus 134
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Tässä asetuksessa yksilöidään 
investointityypit, joiden menoja voidaan 
tukea JTF-rahastosta. Kaikessa tuetussa 
toiminnassa olisi noudatettava 
täysimääräisesti unionin ilmasto- ja 
ympäristöprioriteetteja. Investointien 
luetteloon olisi sisällytettävä ne, joilla 
tuetaan paikallista taloutta ja jotka ovat 
kestäviä pitkällä aikavälillä, ottaen 
huomioon kaikki vihreän kehityksen 
ohjelman tavoitteet. Rahoitetuilla 
hankkeilla olisi edistettävä siirtymistä 
ilmastoneutraaliin ja kiertotalouteen. 
Taantuvilla aloilla, kuten kivi- ja 
ruskohiileen, turpeeseen tai öljyliuskeeseen 
tai näiden kiinteiden fossiilisten 
polttoaineiden louhintaan perustuvassa 
energian tuotannossa, tuki olisi liitettävä 
toiminnan asteittaiseen lopettamiseen ja 
vastaavaan työllisyystason alenemiseen. 
Muuttuvilla toiminta-aloilla, joilla 

(10) Tässä asetuksessa yksilöidään 
investointityypit, joiden menoja voidaan 
tukea JTF-rahastosta. Kaikessa tuetussa 
toiminnassa olisi noudatettava 
täysimääräisesti unionin ilmasto- ja 
ympäristöprioriteetteja. Investointien 
luettelossa olisi asetettava etusijalle ne, 
joilla tuetaan 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 
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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.

kasvihuonekaasupäästöt ovat suuret, tuella 
olisi edistettävä uutta toimintaa ottamalla 
käyttöön uutta teknologiaa tai uusia 
prosesseja tai tuotteita, jotka johtavat 
päästöjen merkittävään pienenemiseen, 
vuotta 2030 koskevien EU:n 
ilmastotavoitteiden ja vuotta 2050 
koskevan EU:n ilmastoneutraaliuden 
tavoitteen13 mukaisesti siten, että kuitenkin 
säilytetään työllisyys ja parannetaan sitä ja 
vältetään ympäristön pilaantuminen. 
Erityishuomiota olisi kiinnitettävä myös 
toimiin, joilla vahvistetaan innovointia ja 
tutkimusta edistyneen ja kestävän 
teknologian alalla samoin kuin 
digitalisaation ja liitettävyyden alalla, 
edellyttäen että tällaisilla toimenpiteillä 
edistetään siirtymistä ilmastoneutraaliin ja 
kiertotalouteen ja lievennetään siitä 
aiheutuvia kielteisiä sivuvaikutuksia.

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

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

Or. en

Tarkistus 135
Paolo Borchia
ID-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

toiminnassa olisi noudatettava 
täysimääräisesti unionin ilmasto- ja 
ympäristöprioriteetteja. Investointien 
luetteloon olisi sisällytettävä ne, joilla 
tuetaan paikallista taloutta ja jotka ovat 
kestäviä pitkällä aikavälillä. Rahoitetuilla 
hankkeilla olisi edistettävä asteittaista ja 
talouden kannalta kestävää siirtymistä 
kilpailukykyiseen ilmastoneutraaliin 
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, tuotteita tai uusia taitoja, 
jotka johtavat päästöjen merkittävään 
pienenemiseen, vuotta 2050 koskevan 
EU:n ilmastoneutraaliuden tavoitteen13 
mukaisesti siten, että kuitenkin säilytetään 
työllisyys ja parannetaan sitä ja vältetään 
ympäristön pilaantuminen. Erityishuomiota 
olisi kiinnitettävä myös toimiin, joilla 
vahvistetaan innovointia ja tutkimusta 
edistyneen ja kestävän teknologian alalla 
samoin kuin digitalisaation ja 
liitettävyyden alalla, edellyttäen että 
tällaisilla toimenpiteillä edistetään 
siirtymistä ilmastoneutraaliin ja 
kiertotalouteen ja lievennetään siitä 
aiheutuvia kielteisiä sivuvaikutuksia.

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

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

Or. en

Tarkistus 136
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) JTF-rahastosta olisi myös tuettava 
teollista toimintaa, joka ei ole kovin 
kasvihuonekaasuvaltaista mutta jossa 
valmistetaan teollisuustuotteita, jotka ovat 
ristiriidassa siirtymän ja vuotta 2050 
koskevan ilmastoneutraaliustavoitteen 
kanssa. Unionin 
polttomoottoriajoneuvoala on jo nyt ja 
tulevaisuudessa vielä nykyistä enemmän 
yksi niistä aloista, joilla vaikutukset ovat 
suurimmat, kun alan kansainvälinen 
kilpailu kiristyy ja ympäristövaatimukset 
tiukentuvat, ja sen osuus unionin 
hiilidioksidipäästöistä on melkein 
20 prosenttia. Hiilineutraaliutta ei siis 
voida saavuttaa ilman erityistukea tälle 
alalle, jonka osuus unionin 
teollisuustyöpaikoista on 8,5 prosenttia ja 
unionin BKT:stä 7,5 prosenttia ja jolla on 
noin 3,5 miljoonaa suoraa ja välillistä 
työpaikkaa. Etenkin koska 
autonvalmistajat, niiden 
tavarantoimittajat sekä huolto- ja 
korjausala ovat kaikkein alttiimpia 
siirtymän vaikutuksille, JTF-rahastosta 
olisi tuettava näitä aloja sekä 
työntekijöiden ja työnhakijoiden 
uudelleenkoulutusta erityisesti 
päästöttömiä ja/tai vähäpäästöisiä 
ajoneuvoja valmistavilla vaihtoehtoisilla 
teollisuudenaloilla tarvittavien 
nykyaikaisempien taitojen oppimiseksi.

Or. en
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Tarkistus 137
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Monilla muilla aloilla kuin 
energia-alalla toteutetaan merkittäviä 
muutoksia, jotka vaikuttavat voimakkaasti 
niiden työvoimaan. Ajoneuvoteollisuus on 
yksi aloista, joihin siirtymä vaikuttaa 
eniten. Tuotannon vähentämisestä tai 
lakkauttamisesta johtuvien merkittävien 
irtisanomisten välttämiseksi alueille, jotka 
ovat erittäin riippuvaisia 
ajoneuvoteollisuudesta, olisi myönnettävä 
JTF-rahaston varoja. Vaikka unionissa 
lisätään toimia akkujen valmistamiseksi 
paikallisesti ja vähäpäästöisten 
ajoneuvojen valmistamiseksi, 
ajoneuvoteollisuuden työntekijöiden 
uusien taitojen hankkimisen ja 
uudelleenkoulutuksen lisäksi olisi 
investoitava teollisuudenalan 
muutokseen. Koska ajoneuvoteollisuuden 
osuus valmistusteollisuuden alan 
työvoimasta on yli 20 prosenttia 
useammalla kuin 14 alueella kaikkialla 
EU:ssa, näin varmistettaisiin, että 
ajoneuvoteollisuudesta liiaksi riippuvaisia 
alueita suojataan siinä entistä 
todennäköisemmässä tapauksessa, että 
alalla syntyy taantuma.

Or. en

Tarkistus 138
Beata Szydło
ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(11) Jotta voidaan suojella kansalaisia, 
joihin ilmastosiirtymä vaikuttaa eniten, 
JTF-rahastosta olisi katettava myös 
vaikutusten kohteeksi joutuneiden 
työntekijöiden uudelleenkoulutus ja uusien 
taitojen hankkiminen. Tavoitteena on 
auttaa heitä sopeutumaan uusiin 
työllisyysmahdollisuuksiin ja tarjota 
työnhakuneuvontaa työnhakijoille ja 
edistää heidän aktiivista integroitumistaan 
työmarkkinoille. On olennaisen tärkeää 
keskittää toimia vaikutusten kohteeksi 
joutuneiden alueiden talouden 
elvyttämiseen sen sijaan, että lasketaan 
työntekijöiden liikkumisen varaan ja 
otetaan väestön vähenemistä koskeva 
riski. On kiinnitettävä ensisijaisesti 
huomiota uudelleenkoulutukseen, jota 
mukautetaan alueellisten 
työmarkkinoiden tarpeisiin, erityisesti 
työpaikalla annettavaan 
uudelleenkoulutukseen tai osa-aikaisen 
työn ja osa-aikaisen 
uudelleenkoulutuksen yhdistelmään.

Or. en

Tarkistus 139
Robert Hajšel, Josianne Cutajar, Mohammed Chahim, Jens Geier, Tsvetelina Penkova, 
Dan Nica, Nicolás González Casares, Andris Ameriks, Patrizia Toia
S&D-ryhmän puolesta

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 

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

taitojen hankkiminen. Tavoitteena on 
auttaa heitä tarjoamaan tarvittavia 
pätevyyksiä ja sopeutumaan uusiin 
työllisyysmahdollisuuksiin tai tukea heitä 
asianmukaisesti tarjoamalla vaihtoehtoja, 
kuten työnhakuneuvontaa työnhakijoille, 
tulotukea, jotta varmistetaan myöhempi 
integroituminen ja 
uudelleenintegroituminen työmarkkinoille 
välttäen sekä lyhyt- että 
pitkäaikaistyöttömyyden, jotka ovat 
suoraan sidoksissa siirtymään. 
Sukupuoliulottuvuus on otettava 
asianmukaisesti huomioon näissä 
toimissa.

Or. en

Perustelu

JTF-rahastosta olisi tuettava talouskehitystä alityöllisyyden koettelemilla alueilla, jotta 
vähennetään alueiden välistä eriarvoisuutta.

Tarkistus 140
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(11) Jotta voidaan suojella kansalaisia, 
joihin ilmastosiirtymä vaikuttaa eniten, 
JTF-rahastosta olisi katettava myös 
vaikutusten kohteeksi joutuneiden 
työntekijöiden uudelleenkoulutus ja uusien 
taitojen hankkiminen. Tavoitteena on 
auttaa heitä sopeutumaan uusiin 
työllisyysmahdollisuuksiin ja tarjota 
työnhakuneuvontaa työnhakijoille ja 
edistää heidän aktiivista integroitumistaan 
työmarkkinoille. On tärkeää huomata, että 
uusiutuviin energialähteisiin perustuvaan 
talouteen siirtymiseen liittyy merkittäviä 
työpaikkojen luomista koskevia 
mahdollisuuksia, jotka saattavat lopulta 
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johtaa työllisyystason nousuun alueilla, 
jotka ovat nykyään riippuvaisia 
fossiilisista polttoaineista.

Or. en

Perustelu

Yhteisen tutkimuskeskuksen havaintojen mukaan kivihiilialueilla voidaan puhtaan energian 
teknologian käyttöönoton avulla luoda vuoteen 2030 mennessä jopa 315 000 työpaikkaa ja 
nostaa niiden määrä yli 460 000:een vuoteen 2050 mennessä. Työpaikkojen määrä siis yli 
kaksinkertaistuisi nykyisiin suoraan kivihiileen liittyvän toiminnan tarjoamiin työpaikkoihin 
nähden, ja tämä johtaisi moneen alaan perustuvaan malliin, joka edistäisi 
energiaturvallisuutta, työpaikkojen syntymistä ja ihmisiä ja paikallisyhteisöjä hyödyttävän 
taloudellisen arvon syntymistä. https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-
technical-research-reports/clean-energy-technologies-coal-regions

Tarkistus 141
Ivo Hristov, Eva Kaili, Tsvetelina Penkova

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(11) Jotta voidaan suojella kansalaisia, 
joihin ilmastosiirtymä vaikuttaa eniten, 
JTF-rahastosta olisi katettava myös 
vaikutusten kohteeksi suoraan tai 
epäsuorasti joutuneiden työntekijöiden ja 
heidän perheidensä sekä itsenäisten 
ammatinharjoittajien, joiden toimintaan 
merkittävät rakenteelliset muutokset ovat 
vaikuttaneet, uudelleenkoulutus, uusien 
taitojen hankkiminen ja taitojen 
hyödyntämättä jääminen. Tavoitteena on 
auttaa heitä sopeutumaan uusiin 
työllisyysmahdollisuuksiin ja tarjota 
työnhakuneuvontaa työnhakijoille ja 
edistää heidän aktiivista integroitumistaan 
työmarkkinoille.

Or. en
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Tarkistus 142
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(11) Jotta voidaan suojella kansalaisia, 
joihin ilmastosiirtymä vaikuttaa eniten, 
JTF-rahastosta olisi katettava myös 
vaikutusten kohteeksi joutuneiden 
työntekijöiden uudelleenkoulutus ja uusien 
taitojen hankkiminen keskittyen taitoihin 
ja pätevyyksiin, jotka ovat kestävään ja 
digitaaliseen talouteen siirtymisen kanssa 
yhteensopivia. Tavoitteena on auttaa heitä 
sopeutumaan uusiin 
työllisyysmahdollisuuksiin ja tarjota 
työnhakuneuvontaa työnhakijoille ja 
edistää heidän aktiivista integroitumistaan 
työmarkkinoille.

Or. en

Tarkistus 143
Sandra Pereira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

11. Jotta voidaan suojella kansalaisia, 
joihin ilmastosiirtymä vaikuttaa eniten, 
JTF-rahastosta olisi katettava myös 
vaikutusten kohteeksi joutuneiden 
työntekijöiden uudelleenkoulutus ja uusien 
taitojen hankkiminen. Tavoitteena on 
auttaa heitä sopeutumaan uusiin 
työllisyystilanteisiin ja tarjota 
työnhakuneuvontaa työnhakijoille ja 
edistää heidän aktiivista integroitumistaan 
työmarkkinoille varmistaen, että 
työpaikan vaihtaminen ei ole heille 
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tappioksi.

Or. pt

Tarkistus 144
Paolo Borchia
ID-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(11) Jotta voidaan suojella kansalaisia, 
joihin ilmastosiirtymä vaikuttaa eniten, 
JTF-rahaston avulla varmistetaan myös 
vaikutusten kohteeksi joutuneiden 
työntekijöiden uudelleenkoulutus ja uusien 
taitojen hankkiminen. Tavoitteena on 
varmistaa heidän pysymisensä 
työmarkkinoilla samalla alueella ja tarjota 
työnhakuneuvontaa työnhakijoille ja 
edistää heidän aktiivista integroitumistaan 
työmarkkinoille.

Or. en

Tarkistus 145
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 146
Dan Nica, Rovana Plumb, Mihai Tudose, Csaba Molnár, Tsvetelina Penkova

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Oikeudenmukaisen siirtymän 
rahaston ja oikeudenmukaisen siirtymän 
mekanismin tehokas täytäntöönpano 
riippuu oikeudenmukaisen siirtymän 
rahastosta annetusta asetuksesta mutta 
myös valtiontukijärjestelystä, jolla 
rajoitetaan tuki-intensiteettiä alueilla. 
Yleisessä ryhmäpoikkeusasetuksessa on 
ennakoitava korkeampaa tuki-
intensiteettiä ja muita mahdollisia 
toimenpiteitä, jotta sallitaan julkisten 
investointien tekeminen 
oikeudenmukaisen siirtymän tukialueilla.

Or. en

Tarkistus 147
Sandra Pereira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

12. Jotta parannettaisiin siirtymän 
vaikutuksista kärsivien alueiden talouden 
monipuolistamista, JTF-rahastosta olisi 

12. Jotta parannettaisiin siirtymän 
vaikutuksista kärsivien alueiden talouden 
monipuolistamista, JTF-rahastosta olisi 
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annettava tukea pk-yrityksiin tehtäviin 
tuotannollisiin investointeihin. 
Tuotannollisen investoinnin olisi katsottava 
tarkoittavan yritysten kiinteään pääomaan 
tai aineettomaan omaisuuteen tavaroiden ja 
palvelujen tuottamiseksi tehtävää 
investointia, joka siten edistää pääoman 
bruttomuodostusta ja työllisyyttä. Muihin 
yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviä 
tuotannollisia investointeja olisi tuettava 
vain, jos ne ovat tarpeen siirtymästä 
johtuvien työpaikkojen menetysten 
lieventämiseksi luomalla tai suojaamalla 
merkittävä määrä työpaikkoja eivätkä ne 
johda tuotannon siirtämiseen tai ole 
seurausta siitä. Investoinnit olemassa 
oleviin tuotantolaitoksiin, mukaan luettuna 
unionin päästökauppajärjestelmän piiriin 
kuuluviin tuotantolaitoksiin, olisi sallittava, 
jos ne edistävät siirtymistä 
ilmastoneutraaliin talouteen vuoteen 2050 
mennessä ja alittavat merkittävästi 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/87/EY 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.

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 asianmukaista 
työllisyyttä. Muihin yrityksiin kuin pk-
yrityksiin tehtäviä tuotannollisia 
investointeja olisi tuettava vain, jos ne ovat 
tarpeen siirtymästä johtuvien työpaikkojen 
menetysten lieventämiseksi luomalla tai 
suojaamalla 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 jos 
niiden tuloksena suojellaan merkittävä 
määrä työpaikkoja. Tällaiset investoinnit 
olisi perusteltava asianmukaisesti 
alueellisessa oikeudenmukaista siirtymää 
koskevassa suunnitelmassa. Tuki muihin 
yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviin 
tuotannollisiin investointeihin olisi 
rajattava yrityksiin, jotka sijaitsevat SEUT-
sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan a ja 
c alakohdassa tarkoitetuilla tukialueilla

__________________ __________________
14 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2003/87/EY, annettu 13 päivänä 
lokakuuta 2003, kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksien kaupan järjestelmän 
toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston 

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

direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 
(EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32).

Or. pt

Tarkistus 148
Elena Kountoura

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jotta parannettaisiin siirtymän 
vaikutuksista kärsivien alueiden talouden 
monipuolistamista, JTF-rahastosta olisi 
annettava tukea pk-yrityksiin tehtäviin 
tuotannollisiin investointeihin. 
Tuotannollisen investoinnin olisi katsottava 
tarkoittavan yritysten kiinteään pääomaan 
tai aineettomaan omaisuuteen tavaroiden ja 
palvelujen tuottamiseksi tehtävää 
investointia, joka siten edistää pääoman 
bruttomuodostusta ja työllisyyttä. Muihin 
yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviä 
tuotannollisia investointeja olisi tuettava 
vain, jos ne ovat tarpeen siirtymästä 
johtuvien työpaikkojen menetysten 
lieventämiseksi luomalla tai suojaamalla 
merkittävä määrä työpaikkoja eivätkä ne 
johda tuotannon siirtämiseen tai ole 
seurausta siitä. Investoinnit olemassa 
oleviin tuotantolaitoksiin, mukaan luettuna 
unionin päästökauppajärjestelmän piiriin 
kuuluviin tuotantolaitoksiin, olisi sallittava, 
jos ne edistävät siirtymistä 
ilmastoneutraaliin talouteen vuoteen 2050 
mennessä ja alittavat merkittävästi 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/87/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 

(12) Jotta parannettaisiin siirtymän 
vaikutuksista kärsivien alueiden talouden 
monipuolistamista, JTF-rahastosta olisi 
annettava tukea pk-yrityksiin tehtäviin 
tuotannollisiin investointeihin. 
Tuotannollisen investoinnin olisi katsottava 
tarkoittavan yritysten kiinteään pääomaan 
tai aineettomaan omaisuuteen tavaroiden ja 
palvelujen tuottamiseksi tehtävää 
investointia, joka siten edistää pääoman 
bruttomuodostusta ja työllisyyttä. Muihin 
yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviä 
tuotannollisia investointeja olisi tuettava 
vain, jos ne ovat tarpeen siirtymästä 
johtuvien työpaikkojen menetysten 
lieventämiseksi luomalla tai suojaamalla 
merkittävä määrä työpaikkoja eivätkä ne 
johda tuotannon siirtämiseen tai ole 
seurausta siitä. Investoinnit olemassa 
oleviin tuotantolaitoksiin, mukaan luettuna 
unionin päästökauppajärjestelmän piiriin 
kuuluviin tuotantolaitoksiin, olisi sallittava, 
jos ne edistävät siirtymistä 
ilmastoneutraaliin talouteen vuoteen 2050 
mennessä ja alittavat merkittävästi 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/87/EY14 mukaiset 
ilmaisjaon laskemiseen käytettävät 
vertailuarvot ja jos niiden tuloksena 
suojellaan merkittävä määrä työpaikkoja. 
Tällaiset investoinnit olisi perusteltava 
asianmukaisesti alueellisessa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevassa 
suunnitelmassa. Näissä investoinneissa 
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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.

olisi otettava huomioon saastuttaja 
maksaa -periaate, eikä niiden pitäisi 
katsoa antavan teollisuuslaitoksille 
mahdollisuutta myydä ylimääräisiä 
päästöoikeuksia omaksi edukseen. Myös 
investoinnit fossiilisiin polttoaineisiin 
liittyviin teknologioihin, kuten 
hiilidioksidin talteenottoon ja 
varastointiin sekä olemassa olevien 
laitosten päästötehokkuuden 
parantamiseen, olisi jätettävä 
soveltamisalan ulkopuolelle, koska ne 
eivät edistä tavoitetta saavuttaa 
ilmastoneutraalius vuoteen 2050 
mennessä. Sisämarkkinoiden ja 
koheesiopolitiikan yhtenäisyyden 
suojaamiseksi yrityksiä hyödyttävien 
toimenpiteiden olisi oltava SEUT-
sopimuksen 107 ja 108 artiklaan 
sisältyvien unionin valtiontukisääntöjen 
mukaisia ja erityisesti tuki muihin 
yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviin 
tuotannollisiin investointeihin olisi 
rajattava yrityksiin, jotka sijaitsevat SEUT-
sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan a ja 
c alakohdassa tarkoitetuilla tukialueilla.

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

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

Or. en

Tarkistus 149
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jotta parannettaisiin siirtymän (12) Jotta parannettaisiin siirtymän 
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vaikutuksista kärsivien alueiden talouden 
monipuolistamista, JTF-rahastosta olisi 
annettava tukea pk-yrityksiin tehtäviin 
tuotannollisiin investointeihin. 
Tuotannollisen investoinnin olisi katsottava 
tarkoittavan yritysten kiinteään pääomaan 
tai aineettomaan omaisuuteen tavaroiden ja 
palvelujen tuottamiseksi tehtävää 
investointia, joka siten edistää pääoman 
bruttomuodostusta ja työllisyyttä. Muihin 
yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviä 
tuotannollisia investointeja olisi tuettava 
vain, jos ne ovat tarpeen siirtymästä 
johtuvien työpaikkojen menetysten 
lieventämiseksi luomalla tai suojaamalla 
merkittävä määrä työpaikkoja eivätkä ne 
johda tuotannon siirtämiseen tai ole 
seurausta siitä. Investoinnit olemassa 
oleviin tuotantolaitoksiin, mukaan luettuna 
unionin päästökauppajärjestelmän piiriin 
kuuluviin tuotantolaitoksiin, olisi sallittava, 
jos ne edistävät siirtymistä 
ilmastoneutraaliin talouteen vuoteen 2050 
mennessä ja alittavat merkittävästi 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/87/EY14 mukaiset 
ilmaisjaon laskemiseen käytettävät 
vertailuarvot ja jos niiden tuloksena 
suojellaan merkittävä määrä työpaikkoja. 
Tällaiset investoinnit olisi perusteltava 
asianmukaisesti alueellisessa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevassa 
suunnitelmassa. Sisämarkkinoiden ja 
koheesiopolitiikan yhtenäisyyden 
suojaamiseksi yrityksiä hyödyttävien 
toimenpiteiden olisi oltava SEUT-
sopimuksen 107 ja 108 artiklaan 
sisältyvien unionin valtiontukisääntöjen 
mukaisia ja erityisesti tuki muihin 
yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviin 
tuotannollisiin investointeihin olisi 
rajattava yrityksiin, jotka sijaitsevat SEUT-
sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan a ja 
c alakohdassa tarkoitetuilla tukialueilla.

vaikutuksista kärsivien alueiden talouden 
monipuolistamista, JTF-rahastosta olisi 
annettava tukea pk-yrityksiin tehtäviin 
tuotannollisiin investointeihin. 
Tuotannollisen investoinnin olisi katsottava 
tarkoittavan yritysten kiinteään pääomaan 
tai aineettomaan omaisuuteen tavaroiden ja 
palvelujen tuottamiseksi tehtävää 
investointia, joka siten edistää pääoman 
bruttomuodostusta ja työllisyyttä. Muihin 
yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviä 
tuotannollisia investointeja olisi tuettava 
vain, jos ne ovat tarpeen siirtymästä 
johtuvien työpaikkojen menetysten 
lieventämiseksi luomalla tai suojaamalla 
merkittävä määrä työpaikkoja eivätkä ne 
johda tuotannon siirtämiseen tai ole 
seurausta siitä. Työpaikkojen 
säilyttäminen olisi pakollista 
energiavoimaloiden siirtyessä fossiilisista 
polttoaineista uusiutuviin 
energialähteisiin. Investoinnit olemassa 
oleviin tuotantolaitoksiin, mukaan luettuna 
unionin päästökauppajärjestelmän piiriin 
kuuluviin tuotantolaitoksiin, olisi sallittava, 
jos ne edistävät siirtymistä 
ilmastoneutraaliin talouteen vuoteen 2050 
mennessä, eivät ole pelkkiä 
alasajotoimenpiteitä 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. 
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Koska alueilla, joihin siirtymä vaikuttaa 
eniten, on usein yksityisten investointien 
houkutteluun liittyviä ongelmia, JTF-
rahastosta olisi myös tuettava julkisia tai 
yhteisiä tuotannollisia investointeja.

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

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

Or. en

Tarkistus 150
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová, Fredrick Federley

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jotta parannettaisiin siirtymän 
vaikutuksista kärsivien alueiden talouden 
monipuolistamista, JTF-rahastosta olisi 
annettava tukea pk-yrityksiin tehtäviin 
tuotannollisiin investointeihin. 
Tuotannollisen investoinnin olisi katsottava 
tarkoittavan yritysten kiinteään pääomaan 
tai aineettomaan omaisuuteen tavaroiden ja 
palvelujen tuottamiseksi tehtävää 
investointia, joka siten edistää pääoman 
bruttomuodostusta ja työllisyyttä. Muihin 
yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviä 
tuotannollisia investointeja olisi tuettava 
vain, jos ne ovat tarpeen siirtymästä 
johtuvien työpaikkojen menetysten 
lieventämiseksi luomalla tai suojaamalla 
merkittävä määrä työpaikkoja eivätkä ne 
johda tuotannon siirtämiseen tai ole 
seurausta siitä. Investoinnit olemassa 
oleviin tuotantolaitoksiin, mukaan luettuna 

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

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. 
Kaikkia investointeja toteutettaessa on 
noudatettava energiatehokkuus etusijalle 
-periaatetta ja saastuttaja maksaa -
periaatetta.

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

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

Or. en

Tarkistus 151
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Andris Ameriks, Patrizia Toia
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S&D-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jotta parannettaisiin siirtymän 
vaikutuksista kärsivien alueiden talouden 
monipuolistamista, JTF-rahastosta olisi 
annettava tukea pk-yrityksiin tehtäviin 
tuotannollisiin investointeihin. 
Tuotannollisen investoinnin olisi katsottava 
tarkoittavan yritysten kiinteään pääomaan 
tai aineettomaan omaisuuteen tavaroiden ja 
palvelujen tuottamiseksi tehtävää 
investointia, joka siten edistää pääoman 
bruttomuodostusta ja työllisyyttä. Muihin 
yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviä 
tuotannollisia investointeja olisi tuettava 
vain, jos ne ovat tarpeen siirtymästä 
johtuvien työpaikkojen menetysten 
lieventämiseksi luomalla tai suojaamalla 
merkittävä määrä työpaikkoja eivätkä ne 
johda tuotannon siirtämiseen tai ole 
seurausta siitä. Investoinnit olemassa 
oleviin tuotantolaitoksiin, mukaan luettuna 
unionin päästökauppajärjestelmän piiriin 
kuuluviin tuotantolaitoksiin, olisi sallittava, 
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 

(12) Jotta parannettaisiin siirtymän 
vaikutuksista kärsivien alueiden talouden 
monipuolistamista, JTF-rahastosta olisi 
annettava tukea pk-yrityksiin tehtäviin 
tuotannollisiin investointeihin. 
Tuotannollisen investoinnin olisi katsottava 
tarkoittavan yritysten kiinteään pääomaan 
tai aineettomaan omaisuuteen tavaroiden ja 
palvelujen tuottamiseksi tehtävää 
investointia, joka siten edistää pääoman 
bruttomuodostusta ja työllisyyttä. Muihin 
yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviä 
tuotannollisia investointeja olisi tuettava 
vain, jos ne ovat tarpeen siirtymästä 
johtuvien työpaikkojen menetysten 
lieventämiseksi luomalla tai suojaamalla 
merkittävä määrä työpaikkoja eivätkä ne 
johda tuotannon siirtämiseen tai ole 
seurausta siitä. Investoinnit olemassa 
oleviin tuotantolaitoksiin, mukaan luettuna 
unionin päästökauppajärjestelmän piiriin 
kuuluviin tuotantolaitoksiin, olisi sallittava, 
jos ne edistävät siirtymistä 
ilmastoneutraaliin talouteen vuoteen 2050 
mennessä ja alittavat merkittävästi 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/87/EY14 mukaiset 
ilmaisjaon laskemiseen käytettävät 
vertailuarvot ja jos niiden tuloksena 
suojellaan merkittävä määrä työpaikkoja. 
Tällaiset investoinnit olisi perusteltava 
asianmukaisesti alueellisessa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevassa 
suunnitelmassa. Investointeja EU:n 
päästökauppajärjestelmän kattamiin 
tuotantolaitoksiin ei pidä kohdentaa siten, 
että edistetään hyödyn lisäämistä, jota on 
jo saavutettu päästöoikeuksien kaupan 
välityksellä. Sisämarkkinoiden ja 
koheesiopolitiikan yhtenäisyyden 
suojaamiseksi yrityksiä hyödyttävien 
toimenpiteiden olisi oltava SEUT-
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rajattava yrityksiin, jotka sijaitsevat SEUT-
sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan a ja 
c alakohdassa tarkoitetuilla tukialueilla.

sopimuksen 107 ja 108 artiklaan 
sisältyvien unionin valtiontukisääntöjen 
mukaisia ja erityisesti tuki muihin 
yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviin 
tuotannollisiin investointeihin olisi 
rajattava yrityksiin, jotka sijaitsevat SEUT-
sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan a ja 
c alakohdassa tarkoitetuilla tukialueilla.

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

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

Or. en

Tarkistus 152
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

seurausta siitä, ja jos näillä investoinneilla 
edistetään ilmastoneutraaliuden 
saavuttamista vuoteen 2040 mennessä tai 
aiemmin. Investoinnit olemassa oleviin 
tuotantolaitoksiin, mukaan luettuna unionin 
päästökauppajärjestelmän piiriin kuuluviin 
tuotantolaitoksiin, olisi sallittava, jos ne 
edistävät siirtymistä ilmastoneutraaliin 
talouteen vuoteen 2040 mennessä tai 
aiemmin ja alittavat merkittävästi 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/87/EY mukaiset 
ilmaisjaon laskemiseen käytettävät 
vertailuarvot ja jos niiden tuloksena 
suojellaan merkittävä määrä työpaikkoja. 
Tällaiset investoinnit olisi perusteltava 
asianmukaisesti alueellisessa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevassa 
suunnitelmassa. Investointeja ei pitäisi 
tehdä fossiilisia polttoaineita käyttäviin 
laitoksiin, eikä niillä pitäisi lisätä tai 
ylläpitää riippuvuutta fossiilisista 
polttoaineista. Sisämarkkinoiden ja 
koheesiopolitiikan yhtenäisyyden 
suojaamiseksi yrityksiä hyödyttävien 
toimenpiteiden olisi oltava SEUT-
sopimuksen 107 ja 108 artiklaan 
sisältyvien unionin valtiontukisääntöjen 
mukaisia ja erityisesti tuki muihin 
yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviin 
tuotannollisiin investointeihin olisi 
rajattava yrityksiin, jotka sijaitsevat SEUT-
sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan a ja 
c alakohdassa tarkoitetuilla tukialueilla.

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

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

Or. en
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Tarkistus 153
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jotta parannettaisiin siirtymän 
vaikutuksista kärsivien alueiden talouden 
monipuolistamista, JTF-rahastosta olisi 
annettava tukea pk-yrityksiin tehtäviin 
tuotannollisiin investointeihin. 
Tuotannollisen investoinnin olisi katsottava 
tarkoittavan yritysten kiinteään pääomaan 
tai aineettomaan omaisuuteen tavaroiden ja 
palvelujen tuottamiseksi tehtävää 
investointia, joka siten edistää pääoman 
bruttomuodostusta ja työllisyyttä. Muihin 
yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviä 
tuotannollisia investointeja olisi tuettava 
vain, jos ne ovat tarpeen siirtymästä 
johtuvien työpaikkojen menetysten 
lieventämiseksi luomalla tai suojaamalla 
merkittävä määrä työpaikkoja eivätkä ne 
johda tuotannon siirtämiseen tai ole 
seurausta siitä. Investoinnit olemassa 
oleviin tuotantolaitoksiin, mukaan luettuna 
unionin päästökauppajärjestelmän piiriin 
kuuluviin tuotantolaitoksiin, olisi sallittava, 
jos ne edistävät siirtymistä 
ilmastoneutraaliin talouteen vuoteen 2050 
mennessä ja alittavat merkittävästi 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/87/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 

(12) Jotta parannettaisiin siirtymän 
vaikutuksista kärsivien alueiden talouden 
monipuolistamista, JTF-rahastosta olisi 
annettava tukea pk-yrityksiin tehtäviin 
tuotannollisiin investointeihin. 
Tuotannollisen investoinnin olisi katsottava 
tarkoittavan yritysten kiinteään pääomaan 
tai aineettomaan omaisuuteen tavaroiden ja 
palvelujen tuottamiseksi tehtävää 
investointia, joka siten edistää pääoman 
bruttomuodostusta ja työllisyyttä. Muihin 
yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviä 
tuotannollisia investointeja olisi tuettava 
vain, jos ne ovat tarpeen siirtymästä 
johtuvien työpaikkojen menetysten 
lieventämiseksi luomalla tai suojaamalla 
merkittävä määrä työpaikkoja ja 
kouluttamalla henkilöstöä teollisuuden 
muuntamistoimenpiteiden johdosta 
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 
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tuotannollisiin investointeihin olisi 
rajattava yrityksiin, jotka sijaitsevat SEUT-
sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan a ja 
c alakohdassa tarkoitetuilla tukialueilla.

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

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

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

Or. en

Tarkistus 154
Paolo Borchia
ID-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jotta parannettaisiin siirtymän 
vaikutuksista kärsivien alueiden talouden 
monipuolistamista, JTF-rahastosta olisi 
annettava tukea pk-yrityksiin tehtäviin 
tuotannollisiin investointeihin. 
Tuotannollisen investoinnin olisi katsottava 
tarkoittavan yritysten kiinteään pääomaan 
tai aineettomaan omaisuuteen tavaroiden ja 
palvelujen tuottamiseksi tehtävää 
investointia, joka siten edistää pääoman 
bruttomuodostusta ja työllisyyttä. Muihin 
yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviä 
tuotannollisia investointeja olisi tuettava 
vain, jos ne ovat tarpeen siirtymästä 
johtuvien työpaikkojen menetysten 
lieventämiseksi luomalla tai suojaamalla 
merkittävä määrä työpaikkoja eivätkä ne 
johda tuotannon siirtämiseen tai ole 
seurausta siitä. Investoinnit olemassa 
oleviin tuotantolaitoksiin, mukaan luettuna 

(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 
estämiseksi luomalla uusia työpaikkoja 
samalle alueelle tai suojaamalla kaikkia 
työpaikkoja, joihin riski kohdistuu, 
eivätkä ne johda tuotannon siirtämiseen tai 
ole seurausta siitä. Investoinnit olemassa 
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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.

oleviin tuotantolaitoksiin, mukaan luettuna 
unionin päästökauppajärjestelmän piiriin 
kuuluviin tuotantolaitoksiin, olisi sallittava, 
jos ne edistävät siirtymistä 
ilmastoneutraaliin talouteen vuoteen 2050 
mennessä ja alittavat merkittävästi 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/87/EY14 mukaiset 
ilmaisjaon laskemiseen käytettävät 
vertailuarvot ja jos niiden tuloksena 
suojellaan merkittävä määrä työpaikkoja. 
Tällaiset investoinnit olisi perusteltava 
asianmukaisesti alueellisessa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevassa 
suunnitelmassa. Sisämarkkinoiden ja 
koheesiopolitiikan yhtenäisyyden 
suojaamiseksi yrityksiä hyödyttävien 
toimenpiteiden olisi oltava SEUT-
sopimuksen 107 ja 108 artiklaan 
sisältyvien unionin valtiontukisääntöjen 
mukaisia ja erityisesti tuki muihin 
yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviin 
tuotannollisiin investointeihin olisi 
rajattava yrityksiin, jotka sijaitsevat SEUT-
sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan a ja 
c alakohdassa tarkoitetuilla tukialueilla.

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

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

Or. en

Tarkistus 155
Ivo Hristov, Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Dan Nica

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jotta parannettaisiin siirtymän (12) Jotta parannettaisiin siirtymän 
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vaikutuksista kärsivien alueiden talouden 
monipuolistamista, JTF-rahastosta olisi 
annettava tukea pk-yrityksiin tehtäviin 
tuotannollisiin investointeihin. 
Tuotannollisen investoinnin olisi katsottava 
tarkoittavan yritysten kiinteään pääomaan 
tai aineettomaan omaisuuteen tavaroiden ja 
palvelujen tuottamiseksi tehtävää 
investointia, joka siten edistää pääoman 
bruttomuodostusta ja työllisyyttä. Muihin 
yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviä 
tuotannollisia investointeja olisi tuettava 
vain, jos ne ovat tarpeen siirtymästä 
johtuvien työpaikkojen menetysten 
lieventämiseksi luomalla tai suojaamalla 
merkittävä määrä työpaikkoja eivätkä ne 
johda tuotannon siirtämiseen tai ole 
seurausta siitä. Investoinnit olemassa 
oleviin tuotantolaitoksiin, mukaan luettuna 
unionin päästökauppajärjestelmän piiriin 
kuuluviin tuotantolaitoksiin, olisi sallittava, 
jos ne edistävät siirtymistä 
ilmastoneutraaliin talouteen vuoteen 2050 
mennessä ja alittavat merkittävästi 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/87/EY14 mukaiset 
ilmaisjaon laskemiseen käytettävät 
vertailuarvot ja jos niiden tuloksena 
suojellaan merkittävä määrä työpaikkoja. 
Tällaiset investoinnit olisi perusteltava 
asianmukaisesti alueellisessa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevassa 
suunnitelmassa. Sisämarkkinoiden ja 
koheesiopolitiikan yhtenäisyyden 
suojaamiseksi yrityksiä hyödyttävien 
toimenpiteiden olisi oltava SEUT-
sopimuksen 107 ja 108 artiklaan 
sisältyvien unionin valtiontukisääntöjen 
mukaisia ja erityisesti tuki muihin 
yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviin 
tuotannollisiin investointeihin olisi 
rajattava yrityksiin, jotka sijaitsevat SEUT-
sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan a ja 
c alakohdassa tarkoitetuilla tukialueilla.

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 kestävää ja 
laadukasta työllisyyttä. Muihin yrityksiin 
kuin pk-yrityksiin tehtäviä tuotannollisia 
investointeja olisi tuettava vain, jos ne ovat 
tarpeen siirtymästä johtuvien työpaikkojen 
menetysten lieventämiseksi luomalla tai 
suojaamalla merkittävä määrä työpaikkoja 
eivätkä ne johda tuotannon siirtämiseen tai 
ole seurausta siitä. Investoinnit olemassa 
oleviin tuotantolaitoksiin, mukaan luettuna 
unionin päästökauppajärjestelmän piiriin 
kuuluviin tuotantolaitoksiin, olisi sallittava, 
jos ne edistävät siirtymistä 
ilmastoneutraaliin talouteen vuoteen 2050 
mennessä ja alittavat merkittävästi 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/87/EY14 mukaiset 
ilmaisjaon laskemiseen käytettävät 
vertailuarvot ja jos niiden tuloksena 
suojellaan merkittävä määrä työpaikkoja. 
Tällaiset investoinnit olisi perusteltava 
asianmukaisesti alueellisessa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevassa 
suunnitelmassa. Sisämarkkinoiden ja 
koheesiopolitiikan yhtenäisyyden 
suojaamiseksi yrityksiä hyödyttävien 
toimenpiteiden olisi oltava SEUT-
sopimuksen 107 ja 108 artiklaan 
sisältyvien unionin valtiontukisääntöjen 
mukaisia ja erityisesti tuki muihin 
yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviin 
tuotannollisiin investointeihin olisi 
rajattava yrityksiin, jotka sijaitsevat SEUT-
sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan a ja 
c alakohdassa tarkoitetuilla tukialueilla.

__________________ __________________
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 156
Pietro Fiocchi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jotta parannettaisiin siirtymän 
vaikutuksista kärsivien alueiden talouden 
monipuolistamista, JTF-rahastosta olisi 
annettava tukea pk-yrityksiin tehtäviin 
tuotannollisiin investointeihin. 
Tuotannollisen investoinnin olisi katsottava 
tarkoittavan yritysten kiinteään pääomaan 
tai aineettomaan omaisuuteen tavaroiden ja 
palvelujen tuottamiseksi tehtävää 
investointia, joka siten edistää pääoman 
bruttomuodostusta ja työllisyyttä. Muihin 
yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviä 
tuotannollisia investointeja olisi tuettava 
vain, jos ne ovat tarpeen siirtymästä 
johtuvien työpaikkojen menetysten 
lieventämiseksi luomalla tai suojaamalla 
merkittävä määrä työpaikkoja eivätkä ne 
johda tuotannon siirtämiseen tai ole 
seurausta siitä. Investoinnit olemassa 
oleviin tuotantolaitoksiin, mukaan luettuna 
unionin päästökauppajärjestelmän piiriin 
kuuluviin tuotantolaitoksiin, olisi sallittava, 
jos ne edistävät siirtymistä 
ilmastoneutraaliin talouteen vuoteen 2050 
mennessä ja alittavat merkittävästi 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/87/EY14 mukaiset 
ilmaisjaon laskemiseen käytettävät 
vertailuarvot ja jos niiden tuloksena 
suojellaan merkittävä määrä työpaikkoja. 
Tällaiset investoinnit olisi perusteltava 
asianmukaisesti alueellisessa 

(12) Jotta parannettaisiin siirtymän 
vaikutuksista kärsivien alueiden talouden 
monipuolistamista, JTF-rahastosta olisi 
ensisijaisesti annettava tukea pk-yrityksiin 
tehtäviin tuotannollisiin investointeihin. 
Tuotannollisen investoinnin olisi katsottava 
tarkoittavan yritysten kiinteään pääomaan 
tai aineettomaan omaisuuteen tavaroiden ja 
palvelujen tuottamiseksi tehtävää 
investointia, joka siten edistää pääoman 
bruttomuodostusta ja työllisyyttä. Muihin 
yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviä 
tuotannollisia investointeja olisi tuettava 
vain, jos ne ovat tarpeen siirtymästä 
johtuvien työpaikkojen menetysten 
lieventämiseksi luomalla tai suojaamalla 
merkittävä määrä työpaikkoja eivätkä ne 
johda tuotannon siirtämiseen tai ole 
seurausta siitä. Investoinnit olemassa 
oleviin tuotantolaitoksiin, mukaan luettuna 
unionin päästökauppajärjestelmän piiriin 
kuuluviin tuotantolaitoksiin, olisi sallittava, 
jos ne edistävät siirtymistä 
ilmastoneutraaliin talouteen vuoteen 2050 
mennessä ja alittavat merkittävästi 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/87/EY14 mukaiset 
ilmaisjaon laskemiseen käytettävät 
vertailuarvot ja jos niiden tuloksena 
suojellaan merkittävä määrä työpaikkoja. 
Tällaiset investoinnit olisi perusteltava 
asianmukaisesti alueellisessa 
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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.

oikeudenmukaista siirtymää koskevassa 
suunnitelmassa. Sisämarkkinoiden ja 
koheesiopolitiikan yhtenäisyyden 
suojaamiseksi yrityksiä hyödyttävien 
toimenpiteiden olisi oltava SEUT-
sopimuksen 107 ja 108 artiklaan 
sisältyvien unionin valtiontukisääntöjen 
mukaisia ja erityisesti tuki muihin 
yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviin 
tuotannollisiin investointeihin olisi 
rajattava yrityksiin, jotka sijaitsevat SEUT-
sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan a ja 
c alakohdassa tarkoitetuilla tukialueilla.

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

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

Or. en

Tarkistus 157
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Markus 
Pieper, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) JTF-rahaston tavoitteiden 
saavuttamiseksi Euroopan komission olisi 
tarkasteltava valtiontuesta 
ympäristönsuojelulle ja energia-alalle 
annettujen suuntaviivojen muuttamista, 
jotta helpotetaan yksityisiä investointeja ja 
JTF-rahaston menestyksellistä 
täytäntöönpanoa. Tarvitaan voimakasta 
valtiontukikehystä, jotta hiilestä 
irtautumiselle myönnettävä tuki ei johda 
epäasianmukaisiin vääristymiin 
sisämarkkinoilla. Valtiontuesta 
ympäristönsuojelulle ja energia-alalle 
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annettujen suuntaviivojen tarkistamisella 
on täydennettävä Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmaa, erityisesti ottaen 
huomioon viimeaikaiset ja uudet 
tapahtumat sääntelyalalla, tekniikan 
kehitys ja mahdollisuudet sekä energia-
alan markkinoiden kehitys. Valtiontuesta 
ympäristönsuojelulle ja energia-alalle 
annettujen suuntaviivojen suunnitellussa 
tarkistamisessa olisi sallittava kansallinen 
tuki kivihiilen käytöstä poistamiseen 
liittyville rakennemuutoksille samoin 
ehdoin kuin oikeudenmukaisen siirtymän 
rahastossa. Komission olisi siksi 
suuntaviivoja tarkistaessaan otettava 
huomioon myös kyseisten alueiden 
rakennemuutosongelmat, jotta voidaan 
varmistaa, että näille alueille annetaan 
riittävästi joustovaraa toteuttaa 
hankkeensa sosiaalisesti ja taloudellisesti 
kannattavalla tavalla.

Or. en

Tarkistus 158
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 ja ettei vääristetä 
pilaantumisen ja muiden 
ympäristövaikutusten vähentämiseen 
tarkoitettuja kannustimia, laitosalueen 
kunnostamiseen ja puhdistamiseen, 
ekosysteemien ennallistamiseen ja 
käyttötarkoituksen muuttamiseen liittyvää 
investointitukea olisi käytettävä 
viimeisenä keinona ainoastaan silloin, 
kun yhdenkään yrityksen ei voida katsoa 
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olevan oikeudellisesti vastuussa tällaisten 
toimien rahoittamisesta SEUT-
sopimuksen 191 artiklassa vahvistetun 
saastuttaja maksaa -periaatteen 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 159
Dan Nica, Rovana Plumb, Mihai Tudose, Csaba Molnár, Tsvetelina Penkova

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Valtiontukisääntöjen 
suunnitellulla tarkistamisella olisi 
pyrittävä vahvistamaan ja 
yksinkertaistamaan valmiuksia investoida 
kestäviin ratkaisuihin ja niille 
kansallisille, alueellisille ja paikallisille 
viranomaisille tarkoitettuihin 
konkreettisiin välineisiin, joilla on 
keskeinen rooli oikeudenmukaisen 
siirtymän rahaston tehokkaassa ja 
innovatiivisessa täytäntöönpanossa.

Or. en

Tarkistus 160
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) JTF-rahaston kehyksessä otetaan 
huomioon energia-alan toimitusketju, 
joka perustuu nykyisiin kansallisiin 
teollisuuden verkkoihin eli toimittajiin, 
jotka työskentelevät uusiin 
energiahankkeisiin mahdollisesti 
osallistuvissa suurissa 
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teollisuusryhmittymissä.

Or. en

Tarkistus 161
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Marian-Jean 
Marinescu, Markus Pieper, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam 
Jarubas, Edina Tóth, Massimiliano Salini, Vasile Blaga

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 b) Tuen myöntämistä 
oikeudenmukaisen siirtymän rahaston 
kautta tuotannollisiin investointeihin 
muissa yrityksissä kuin pk-yrityksissä ei 
pitäisi rajoittaa niille alueille, joille 
voidaan sovellettavien 
valtiontukisääntöjen nojalla myöntää 
valtiontukea SEUT-sopimuksen 
107 artiklan 3 kohdan a ja c alakohdan 
mukaisesti. Valtiontukisääntöjen olisi 
päinvastoin mahdollistettava se, että 
kaikki JTF-rahaston kautta tukea saavat 
alueet voivat torjua tehokkaasti 
työpaikkojen menettämisen uhkaa 
varhaisessa vaiheessa. Tämän 
takaamiseksi yleistä 
ryhmäpoikkeusasetusta olisi muokattava 
tätä vastaavasti.

Or. en

Tarkistus 162
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Markus Pieper, Eva Maydell, 
Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, Edina Tóth

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 c kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(12 c) Alueille, joihin ilmastoneutraaliin 
talouteen siirtyminen vaikuttaa eniten, 
olisi annettava mahdollisuus lievittää 
siirtymään liittyvää rakennemuutosta 
aktiivisesti mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa. Tämä vaatii muutoksia 
valtiontukilakiin, esimerkiksi SEUT:n 
107 artiklan 3 kohdan b ja c alakohtaan 
perustuvan komission uuden suuntaviivan 
välityksellä, jotta taataan, että 
sovellettavien sääntöjen mukaan tuen 
myöntäminen on sallittua tukialueiden 
asemasta riippumatta.

Or. en

Tarkistus 163
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(13) Jotta voitaisiin tarjota joustavuutta 
JTF-varojen kohdentamiseen Investoinnit 
työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen 
puitteissa, pitäisi olla mahdollista laatia 
itsenäinen ja tarkasti määritetty JTF-
työohjelma, ja JTF-varoja olisi 
vahvistettava lisärahoituksella EAKR:sta 
ja ESR+:sta tilanteissa, joissa temaattiset 
prioriteetit täydentävät toisiaan. EAKR:sta 
ja ESR+:sta siirrettävien määrien olisi 
oltava johdonmukaisia alueellisissa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevissa 
suunnitelmissa vahvistettujen toimien 
tyypin kanssa.
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Or. en

Tarkistus 164
Sandra Pereira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

13. Jotta voitaisiin tarjota joustavuutta 
JTF-varojen kohdentamiseen Investoinnit 
työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen 
puitteissa, pitäisi olla mahdollista ehdottaa 
itsenäistä JTF-ohjelmaa 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 täydentävällä 
rahoituksella EAKR:sta ja ESR+:sta.

Or. pt

Tarkistus 165
Robert Hajšel, Patrizia Toia, Josianne Cutajar, Tsvetelina Penkova, Dan Nica, Łukasz 
Kohut
S&D-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jotta voitaisiin tarjota joustavuutta 
JTF-varojen kohdentamiseen Investoinnit 
työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen 

(13) Jotta voitaisiin tarjota joustavuutta 
JTF-varojen kohdentamiseen Investoinnit 
työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen 
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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.

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 lisävaroilla. Asetuksen 
(EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] 21 a artiklan mukaisesti JTF-varoja 
olisi vahvistettava täydentävällä 
rahoituksella EAKR:sta ja ESR+:sta, joille 
olisi myönnettävä lisävaroja tätä 
tarkoitusta varten. EAKR:sta ja ESR+:sta 
siirrettävien määrien olisi oltava 
vapaaehtoisuuteen perustuvia ja 
johdonmukaisia alueellisissa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevissa 
suunnitelmissa vahvistettujen toimien 
tyypin kanssa.

Or. en

Tarkistus 166
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Manuel Bompard

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 

(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 ja/tai jäsenvaltioiden 
omilla varoilla. 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 
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suunnitelmissa vahvistettujen toimien 
tyypin kanssa.

oikeudenmukaista siirtymää koskevissa 
suunnitelmissa vahvistettujen toimien 
tyypin kanssa.

Or. en

Tarkistus 167
Beata Szydło
ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(13) Jotta voitaisiin tarjota joustavuutta 
JTF-varojen kohdentamiseen Investoinnit 
työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen 
puitteissa, pitäisi olla mahdollista laatia 
itsenäinen JTF-ohjelma tai kohdentaa JTF-
varat yhteen tai useampaan toimintalinjaan 
ohjelmassa, jota tuetaan Euroopan 
aluekehitysrahastosta (EAKR), Euroopan 
sosiaalirahasto plussasta (ESR+) tai 
koheesiorahastosta. Asetuksen (EU) [uusi 
yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
21 a artiklan mukaisesti JTF-varoja 
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.

Or. en

Tarkistus 168
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Adriana Maldonado López, Mohammed Chahim, Tsvetelina Penkova, Jens Geier, Dan 
Nica, Andris Ameriks, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia
S&D-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(14) JTF-tuen edellytyksenä olisi oltava 
siirtymäprosessin tosiasiallinen 
toteuttaminen tietyllä alueella, jotta 
saavutetaan kansallinen ilmastoneutraali 
talous. Jäsenvaltioiden olisi komission 
tuella laadittava yhteistyössä 
aluehallintojen, ammattijärjestöjen, 
kansalaisjärjestöjen ja asiaan liittyvien 
sidosryhmien kanssa alueelliset 
oikeudenmukaista siirtymää koskevat 
suunnitelmat, joissa esitetään 
siirtymäprosessi yksityiskohtaisesti ja jotka 
ovat johdonmukaisia kansallisten energia- 
ja ilmastosuunnitelmien kanssa ja joilla 
laajennetaan niiden ilmastotavoitteita, 
samoin kuin eurooppalaisen ohjausjakson 
maaraporttien osalta. 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, mukaan lukien 
energiaintensiiviset teollisuudenalat ja 
hiilestä riippuvaiset alueet.

Or. en

Tarkistus 169
Pietro Fiocchi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) JTF-tuen edellytyksenä olisi oltava 
siirtymäprosessin tosiasiallinen 
toteuttaminen tietyllä alueella, jotta 

(14) JTF-tuen edellytyksenä olisi oltava 
siirtymäprosessin tosiasiallinen 
toteuttaminen tietyllä alueella ja EU:n 
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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.

talousjärjestelmien tietyillä 
suuripäästöisillä tuotannonaloilla, jotta 
saavutetaan ilmastoneutraali talous. 
Jäsenvaltioiden olisi laadittava yhteistyössä 
asiaan liittyvien sidosryhmien kanssa 
asetuksen (EU) .../... [uusi yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 6 artiklassa 
vahvistetun kumppanuusperiaatteen 
mukaisesti 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.

Or. en

Tarkistus 170
Sira Rego, Marisa Matias, Marc Botenga, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) JTF-tuen edellytyksenä olisi oltava 
siirtymäprosessin tosiasiallinen 
toteuttaminen tietyllä alueella, jotta 
saavutetaan ilmastoneutraali talous. 
Jäsenvaltioiden olisi laadittava yhteistyössä 
asiaan liittyvien sidosryhmien kanssa ja 
komission tuella alueelliset 
oikeudenmukaista siirtymää koskevat 
suunnitelmat, joissa esitetään 
siirtymäprosessi yksityiskohtaisesti ja jotka 
ovat johdonmukaisia kansallisten energia- 
ja ilmastosuunnitelmien kanssa. Komissio 
perustaa siirtymävaiheessa olevien 
kivihiilialueiden foorumiin pohjautuvan 

(14) JTF-tuen edellytyksenä olisi oltava 
siirtymäprosessin tosiasiallinen 
toteuttaminen tietyllä alueella, jotta 
saavutetaan ilmastoneutraali talous. 
Jäsenvaltioiden olisi laadittava 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. Näitä 
suunnitelmia laadittaessa on noudatettava 
avoimuuden, sisäisen demokratian, 
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oikeudenmukaista siirtymää käsittelevän 
foorumin, joka mahdollistaa kahden- ja 
monenvälisen kokemusten vaihdon 
hankitusta tietämyksestä ja hyvistä 
käytännöistä kaikilla toiminta-aloilla, 
joihin vaikutukset kohdistuvat.

kansalaisten osallistumisen ja 
työmarkkinaosapuolien ja sidosryhmien 
alueilla toteuttaman valvonnan 
periaatteita. Komissio perustaa 
siirtymävaiheessa olevien kivihiilialueiden 
foorumiin pohjautuvan oikeudenmukaista 
siirtymää käsittelevän foorumin, joka 
mahdollistaa kahden- ja monenvälisen 
kokemusten vaihdon hankitusta 
tietämyksestä ja hyvistä käytännöistä 
kaikilla toiminta-aloilla, joihin vaikutukset 
kohdistuvat.

Or. en

Tarkistus 171
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(14) JTF-tuen edellytyksenä olisi oltava 
oikeudenmukaisen siirtymän prosessin 
tosiasiallinen toteuttaminen tietyllä 
alueella, jotta saavutetaan ilmastoneutraali 
talous. Jäsenvaltioiden olisi laadittava 
yhdessä alue- ja paikallisviranomaisten 
kanssa ja tiiviissä 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 ja 
mahdollisesti ylittävät niiden tavoitetason. 
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, 
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joihin vaikutukset kohdistuvat.

Or. en

Tarkistus 172
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Fredrick Federley

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 173
Beata Szydło
ECR-ryhmän puolesta
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 174
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) JTF-tuen edellytyksenä olisi oltava 
siirtymäprosessin tosiasiallinen 
toteuttaminen tietyllä alueella, jotta 
saavutetaan ilmastoneutraali talous. 
Jäsenvaltioiden olisi laadittava yhteistyössä 
asiaan liittyvien sidosryhmien kanssa ja 
komission tuella alueelliset 
oikeudenmukaista siirtymää koskevat 
suunnitelmat, joissa esitetään 
siirtymäprosessi yksityiskohtaisesti ja jotka 
ovat johdonmukaisia kansallisten energia- 

(14) JTF-tuen edellytyksenä olisi oltava 
siirtymäprosessin tosiasiallinen 
toteuttaminen tietyllä alueella, jotta 
saavutetaan ilmastoneutraali talous. 
Jäsenvaltioiden olisi laadittava yhteistyössä 
asiaan liittyvien sidosryhmien kanssa 
alueelliset oikeudenmukaista siirtymää 
koskevat suunnitelmat, joissa esitetään 
siirtymäprosessi yksityiskohtaisesti ja jotka 
ovat johdonmukaisia kansallisten energia- 
ja ilmastosuunnitelmien kanssa. Komissio 
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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.

perustaa siirtymävaiheessa olevien 
kivihiilialueiden foorumiin pohjautuvan 
oikeudenmukaista siirtymää käsittelevän 
foorumin, joka mahdollistaa kahden- ja 
monenvälisen kokemusten vaihdon 
hankitusta tietämyksestä ja hyvistä 
käytännöistä kaikilla toiminta-aloilla, 
joihin vaikutukset kohdistuvat.

Or. en

Tarkistus 175
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Cristian-Silviu 
Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, Massimiliano Salini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(15) Alueellisissa oikeudenmukaista 
siirtymää koskevissa suunnitelmissa olisi 
yksilöitävä alueet, joihin vaikutukset 
kohdistuvat kielteisimmin ja joihin JTF-
tuki olisi keskitettävä, ja kuvattava 
toteutettavat toimet ilmastoneutraalin 
talouden saavuttamiseksi etenkin siltä osin 
kuin kyseessä on kiinteiden fossiilisten 
polttoaineiden tuotantoon liittyvien 
laitosten tai muun 
kasvihuonekaasuvaltaisen toiminnan 
muuntaminen tai lopettaminen siten, että 
samalla säilytetään nykyiset 
työllisyysmahdollisuudet ja kehitetään 
uusia, jotta voidaan välttää sosiaalinen 
syrjäytyminen alueilla, joihin siirtymä 
vaikuttaa eniten. 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 
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koskevien suunnitelmien olisi oltava osa 
komissio hyväksymiä ohjelmia (jotka 
saavat tapauksen mukaan tukea EAKR:sta, 
ESR+:sta, koheesiorahastosta tai JTF-
rahastosta).

siirtymisen, mahdollisuuksien mukaan 
synergiassa muiden asiaankuuluvien 
unionin ja kansallisten 
rahoitusjärjestelyjen ja -ohjelmien 
kanssa, samoin kuin vihreän kehityksen 
ohjelman tavoitteiden mukaisia. 
Järjestelyjen välillä tapahtuvaa 
kaappaamista olisi vältettävä. 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). Euroopan komission 
vuoden 2020 maaraporttien liitteessä D 
yksilöimillä investointiohjeilla ei pitäisi 
rajoittaa jäsenvaltioiden toimia, kun ne 
esittävät uusia aloja ja prioriteetteja JTF-
rahaston tukea varten, jolla edistetään 
EU:n siirtymistä ilmastoneutraaliuteen 
vuoteen 2050 mennessä.

Or. en

Tarkistus 176
Beata Szydło
ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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 

(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 kiinteiden fossiilisten 
polttoaineiden tuotantoon liittyvien 
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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).

laitosten toiminnan muuntaminen tai 
lopettaminen kiinnittäen asianmukaista 
huomiota nykyisten työpaikkojen 
säilyttämiseen ja uusien 
työllisyysmahdollisuuksien luomiseen. 
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, 
vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden 
ja unionin poliittisten prioriteettien 
mukaisia. Vain siirtymäsuunnitelmien 
mukaisesti tehdyt investoinnit voivat saada 
taloudellista tukea JTF-rahastosta. 
Alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien olisi oltava osa 
komissio kanssa sovittuja ohjelmia (jotka 
saavat tapauksen mukaan tukea EAKR:sta, 
ESR+:sta, koheesiorahastosta tai JTF-
rahastosta). Komission vuoden 2020 
maaraporttien liitteessä D yksilöimien 
investointialojen ja -prioriteettien olisi 
oltava suuntaa-antavia, eivätkä ne saisi 
estää jäsenvaltioita ehdottamasta aloja, 
joille myönnetään JTF-tukea.

Or. en

Tarkistus 177
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Martina Dlabajová, Fredrick Federley

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Alueellisissa oikeudenmukaista 
siirtymää koskevissa suunnitelmissa olisi 
yksilöitävä alueet, joihin vaikutukset 

(15) Alueellisissa oikeudenmukaista 
siirtymää koskevissa suunnitelmissa olisi 
paikallisviranomaisten ja -edustajien 
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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).

kanssa toteutetun perusteellisen 
kuulemisprosessin jälkeen yksilöitävä 
alueet, joihin vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin ja joihin JTF-tuki olisi 
keskitettävä, ja kuvattava toteutettavat 
toimet sosiaalisen haittavaikutuksen 
minimoimiseksi edistäen samalla 
ilmastoneutraalin talouden saavuttamista 
EU:ssa vuoteen 2050 mennessä etenkin 
siltä osin kuin kyseessä on fossiilisten 
polttoaineiden tuotantoon liittyvien 
laitosten, muun kasvihuonekaasuvaltaisen 
toiminnan tai teollisuudenalojen, joiden 
tuotteisiin EU:n ilmastoneutraaliuuteen 
siirtyminen vaikuttaa, muuntaminen, 
nykyaikaistaminen 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 ja seuraamia 
ohjelmia (jotka saavat tapauksen mukaan 
tukea EAKR:sta, ESR+:sta, 
koheesiorahastosta tai JTF-rahastosta).

Or. en

Tarkistus 178
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Andris Ameriks, 
Carlos Zorrinho
S&D-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(15) Alueellisissa oikeudenmukaista 
siirtymää koskevissa suunnitelmissa olisi 
yksilöitävä alueet, joihin vaikutukset 
kohdistuvat kielteisimmin ja joihin JTF-
tuki olisi keskitettävä, ja kuvattava 
toteutettavat toimet edettäessä kohti 
eurooppalaisessa ilmastolaissa asetettuja 
vuotta 2030 koskevia ilmastotavoitteita ja 
ilmastoneutraalin talouden saavuttamista 
vuoteen 2050 mennessä etenkin siltä osin 
kuin kyseessä on fossiilisten polttoaineiden 
tuotantoon liittyvien laitosten tai muun 
kasvihuonekaasuvaltaisen toiminnan 
muuntaminen tai lopettaminen siten, että 
samalla ylläpidetään ja laajennetaan 
työllisyysmahdollisuuksia alueilla, joihin 
siirtymä vaikuttaa eniten, jotta voidaan 
välttää sosiaalinen syrjäytyminen. Nämä 
alueet olisi määriteltävä tarkasti, ja niiden 
olisi vastattava NUTS-tason 3 alueita tai 
oltava osa niitä. Suunnitelmissa olisi 
esitettävä yksityiskohtaisesti näiden 
alueiden haasteet ja tarpeet ja yksilöitävä 
tarvittavien toimien tyyppi siten, että 
varmistetaan sellaisten ilmastonmuutosta 
kestävien taloudellisten toimien 
johdonmukainen kehittäminen, jotka ovat 
myös ilmastotavoitteiden, 
ilmastoneutraaliuteen siirtymisen ja 
vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden 
mukaisia. Vain siirtymäsuunnitelmien 
mukaisesti tehdyt investoinnit voivat saada 
taloudellista tukea JTF-rahastosta. 
Alueelliset oikeudenmukaista siirtymää 
koskevat suunnitelmat saattaisivat olla 
osa komissio hyväksymiä ohjelmia (jotka 
saavat tapauksen mukaan tukea EAKR:sta, 
ESR+:sta, koheesiorahastosta tai JTF-
rahastosta).

Or. en

Tarkistus 179
Henrike Hahn
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(15) Alueellisissa oikeudenmukaista 
siirtymää koskevissa suunnitelmissa olisi 
yksilöitävä ihmiset ja alueet, joihin 
vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin ja 
joihin JTF-tuki olisi keskitettävä, ja 
kuvattava toteutettavat toimet ja 
saavutettavat täsmälliset tavoitteet ja 
määräajat ilmastoneutraalin talouden 
saavuttamiseksi vuoteen 2040 mennessä 
tai aiemmin etenkin siltä osin kuin 
kyseessä on fossiilisten polttoaineiden 
tuotantoon liittyvien laitosten tai muun 
kasvihuonekaasuvaltaisen toiminnan 
muuntaminen tai lopettaminen, mukaan 
lukien hiilenkäytön osalta selkeä 
etenemissuunnitelma, jonka mukaan 
hiilen käyttö lopetetaan asteittain 
viimeistään vuoteen 2030 mennessä. 
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. Suunnitelmissa olisi myös 
arvioitava uusiutuvaan energiaan liittyviä 
mahdollisuuksia asiaankuuluvilla 
alueilla. 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).
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Or. en

Perustelu

Yhteisen tutkimuskeskuksen raportissa määritetään kolme alueryhmää niiden uusiutuvaan 
energiaan liittyvien mahdollisuuksien perusteella. Suurimmalla osalla alueista on 
uusiutuvaan energiaan liittyviä merkittäviä mahdollisuuksia. 
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/clean-
energy-technologies-coal-regions

Tarkistus 180
Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Dan Nica

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 

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

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

Or. en

Tarkistus 181
Pilar del Castillo Vera

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 

(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, mukaan 
lukien työttömyysasteet, väestön 
vähenemiseen liittyvät suuntaukset ja 
varhaisvaiheen uudistus- tai 
siirtymätoimet, 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 
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saavat tapauksen mukaan tukea EAKR:sta, 
ESR+:sta, koheesiorahastosta tai JTF-
rahastosta).

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

Or. en

Tarkistus 182
Paolo Borchia
ID-ryhmän puolesta

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 

(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 kiinteiden fossiilisten 
polttoaineiden tuotantoon liittyvien 
laitosten muuntaminen tai lopettaminen 
siten, että samalla suojataan työpaikkoja 
ja vältetään työntekijöiden irtisanominen. 
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 
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saavat tapauksen mukaan tukea EAKR:sta, 
ESR+:sta, koheesiorahastosta tai JTF-
rahastosta).

komissio hyväksymiä ohjelmia (jotka 
saavat tapauksen mukaan tukea EAKR:sta, 
ESR+:sta, koheesiorahastosta tai JTF-
rahastosta).

Or. en

Tarkistus 183
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(15) Alueellisissa oikeudenmukaista 
siirtymää koskevissa suunnitelmissa olisi 
yksilöitävä alueet, joihin vaikutukset 
kohdistuvat kielteisimmin ja joihin JTF-
tuki olisi keskitettävä, ja kuvattava 
toteutettavat toimet ilmastoneutraalin 
talouden saavuttamiseksi etenkin siltä osin 
kuin kyseessä on fossiilisten polttoaineiden 
tuotantoon liittyvien laitosten tai muun 
kasvihuonekaasuvaltaisen toiminnan 
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 
ohjelmia (jotka saavat tapauksen mukaan 
tukea EAKR:sta, ESR+:sta, 
koheesiorahastosta tai JTF-rahastosta).
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Or. en

Tarkistus 184
Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Miriam Dalli, Dan Nica

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) JTF-rahaston kehyksessä olisi 
varmistettava asiaankuuluvien 
viranomaisten, talouselämän eturyhmien 
ja työmarkkinaosapuolien sekä 
ammattijärjestöjen ja muiden 
asiaankuuluvien kansalaisyhteiskunnan 
sidosryhmien aktiivinen osallistuminen 
alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien valmisteluun ja 
täytäntöönpanoon.

Or. en

Tarkistus 185
Beata Szydło
ECR-ryhmän puolesta
Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) JTF-varojen 
tulossuuntautuneisuuden vahvistamiseksi 
komission olisi voitava 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 
soveltaa rahoitusoikaisuja, jos JTF-
rahaston erityistavoitteen osalta 
vahvistetut tavoitteet ovat merkittävässä 
määrin jääneet saavuttamatta.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 186
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) JTF-varojen 
tulossuuntautuneisuuden vahvistamiseksi 
komission olisi voitava 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 
soveltaa rahoitusoikaisuja, jos JTF-
rahaston erityistavoitteen osalta vahvistetut 
tavoitteet ovat merkittävässä määrin 
jääneet saavuttamatta.

(16) JTF-varojen 
tulossuuntautuneisuuden vahvistamiseksi 
komission olisi voitava 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 
soveltaa rahoitusoikaisuja, jos JTF-
rahaston erityistavoitteen osalta vahvistetut 
tavoitteet ovat jääneet saavuttamatta.

Or. en

Tarkistus 187
Beata Szydło
ECR-ryhmän puolesta
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Tiettyjen tämän asetuksen muiden 
kuin olennaisten osien täydentämiseksi ja 
muuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä 
valta hyväksyä SEUT-sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä tämän asetuksen liitteeseen III 
sisältyvien yhteisiä tuotos- ja 
tulosindikaattoreita koskevien seikkojen 
muuttamiseksi. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla, ja että nämä 
kuulemiset toteutetaan paremmasta 

Poistetaan.
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lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa15 vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin 
erityisesti varmistaa tasavertainen 
osallistuminen delegoitujen säädösten 
valmisteluun, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat 
samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden 
asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asiantuntijoilla on 
järjestelmällisesti oikeus osallistua 
komission asiantuntijaryhmien 
kokouksiin, joissa valmistellaan 
delegoituja säädöksiä.
__________________
15 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 13.

Or. en

Tarkistus 188
András Gyürk, Edina Tóth

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Tiettyjen tämän asetuksen muiden 
kuin olennaisten osien täydentämiseksi ja 
muuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä 
valta hyväksyä SEUT-sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä tämän asetuksen liitteeseen III 
sisältyvien yhteisiä tuotos- ja 
tulosindikaattoreita koskevien seikkojen 
muuttamiseksi. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset 
toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 
13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä 
toimielinten välisessä sopimuksessa15 
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. 
Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa 

(17) On erityisen tärkeää, että komissio 
asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset 
toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 
13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä 
toimielinten välisessä sopimuksessa15 
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. 
Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa 
tasavertainen osallistuminen delegoitujen 
säädösten valmisteluun, Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle toimitetaan 
kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin 
jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus 
osallistua komission asiantuntijaryhmien 
kokouksiin, joissa valmistellaan 
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tasavertainen osallistuminen delegoitujen 
säädösten valmisteluun, Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle toimitetaan 
kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin 
jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus 
osallistua komission asiantuntijaryhmien 
kokouksiin, joissa valmistellaan 
delegoituja säädöksiä.

delegoituja säädöksiä.

__________________ __________________
15 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 13. 15 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 13.

Or. en

Tarkistus 189
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Asianmukaisen rahoituskehyksen 
laatimiseksi JTF-rahastoa varten 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa vahvistaa 
käytettävissä olevien määrärahojen 
vuosijakauma jäsenvaltioittain liitteen I 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 190
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Markus Pieper, Eva Maydell, 
Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, Massimiliano Salini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän asetuksen 

(19) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän asetuksen 



AM\1205744FI.docx 123/183 PE652.409v01-00

FI

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,

tavoitteita eli tukea alueita, joihin 
kohdistuu taloudellisia, energia-alaan 
liittyviä 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. On 
varmistettava politiikan johdonmukaisuus 
muiden politiikkojen kanssa, erityisesti 
teollisuuspolitiikan ja julkisia hankintoja 
koskevien sääntöjen kanssa, jotta taataan 
tasapuoliset toimintaedellytykset, joiden 
ansiosta EU:n teollisuus, pk-yritykset 
mukaan lukien, voivat tuottaa kestäviä 
tuotteita ja palveluja vihreän kehityksen 
ohjelman mukaisesti sekä luoda 
työpaikkoja. 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

Tarkistus 191
Pietro Fiocchi

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 

(19) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän asetuksen 
tavoitteita eli tukea alueita ja 
tuotannonaloja, joihin kohdistuu 
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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,

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, 

Or. en

Tarkistus 192
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 

(19) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän asetuksen 
tavoitteita eli tukea alueita, joihin 
kohdistuu taloudellisia ja yhteiskunnallisia 
lisähaasteita 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 
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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,

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

Tarkistus 193
Beata Szydło
ECR-ryhmän puolesta
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(19) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän asetuksen 
tavoitteita eli tukea alueita, joihin 
kohdistuu energia-alaan liittyviä sekä 
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 
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näiden tavoitteiden saavuttamiseksi, näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

Or. en

Tarkistus 194
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(19) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän asetuksen 
tavoitteita eli tukea alueita, joihin 
kohdistuu taloudellisia ja yhteiskunnallisia 
muutoksia hiilineutraaliin talouteen 
kohdistuvan energiasiirtymän 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,

Or. en

Tarkistus 195
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Marian-Jean 
Marinescu, Gheorghe Falcă, Markus Pieper, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria 
Spyraki, Adam Jarubas, Vasile Blaga
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Tällä asetuksella perustetaan 
oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, 
jäljempänä ’JTF-rahasto’, tuen antamiseksi 
alueille, joihin kohdistuu vakavia 
sosioekonomisia sekä 
energiaturvallisuuteen ja ympäristöön 
liittyviä haasteita sen vuoksi, että unioni 
toteuttaa energiasiirtymän 
ilmastoneutraaliin talouteen vuoteen 2050 
mennessä, eli kaikille alueille, joilla hiiltä 
louhitaan edelleen tai joilla toteutetaan 
merkittäviä rakenneuudistuksia 
hiilikaivostoiminnan asteittaisen 
lopettamisen jälkeen, ja alueille, joilla 
teollisuuden toiminta nojautuu 
voimakkaasti fossiilisiin polttoaineisiin.

Or. en

Tarkistus 196
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

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 
sellaisten alueiden taloudelle, ihmisille ja 
ympäristölle, joihin kohdistuu vakavia 
sosioekonomisia haasteita sen vuoksi, että 
pyritään saavuttamaan 
asetuksen (EU) 2018/1999 2 artiklan 
11 kohdassa asetettu vuotta 2030 koskeva 
unionin ilmastotavoite ja sen vuoksi, että 
unioni siirtyy ilmastoneutraaliin talouteen 
vuoteen 2050 mennessä, kuten asetuksen 
N:o .../... [eurooppalainen ilmastolaki] 
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2 artiklan 1 kohdassa säädetään. 

Or. en

Tarkistus 197
Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Tällä asetuksella perustetaan 
oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, 
jäljempänä ’JTF-rahasto’, tuen antamiseksi 
alueille, joihin kohdistuu vakavia 
sosioekonomisia haasteita sen vuoksi, että 
unioni toteuttaa energiasiirtymän 
ilmastoneutraaliin talouteen vuoteen 2050 
mennessä, erityisesti alueille, jotka ovat 
taloudellisesti riippuvaisia hiilen ja 
turpeen kaltaisten polttoaineiden 
keräämisestä ja siihen liittyvästä 
toiminnasta.

Or. en

Tarkistus 198
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Tällä asetuksella perustetaan 
oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, 
jäljempänä ’JTF-rahasto’, tuen antamiseksi 
alueille ja ihmisille, joihin kohdistuu 
vaikutuksia sen vuoksi, että unioni siirtyy 
ilmastoneutraaliin, ympäristön kannalta 
kestävään, kokonaan uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvaan, erittäin 
resurssi- ja energiatehokkaaseen ja 



AM\1205744FI.docx 129/183 PE652.409v01-00

FI

kiertotalouteen vuoteen 2040 mennessä tai 
aiemmin.

Or. en

Tarkistus 199
Pietro Fiocchi

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 200
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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’, jäsenvaltioiden 
ohjaamiseksi, kun unioni siirtyy 
ilmastoneutraaliin talouteen vuoteen 2050 
mennessä.

Or. en
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Tarkistus 201
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová, Fredrick Federley

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Tällä asetuksella perustetaan 
oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, 
jäljempänä ’JTF-rahasto’, tuen antamiseksi 
alueille tai taloudelliseen toimintaan, 
joihin kohdistuu vakavia sosioekonomisia 
haasteita sen vuoksi, että unioni siirtyy 
ilmastoneutraaliin talouteen vuoteen 2050 
mennessä, ja vuotta 2030 koskevan 
unionin tavoitteen vuoksi.

Or. en

Tarkistus 202
Robert Hajšel, Miriam Dalli, Josianne Cutajar, Mohammed Chahim, Tsvetelina 
Penkova, Carlos Zorrinho, Andris Ameriks
S&D-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 203
Beata Szydło
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ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 204
András Gyürk, Edina Tóth

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 sekä annetaan 
erityissäännöksiä ohjelmasuunnittelusta ja 
indikaattoreista, joita tarvitaan seurantaa 
varten.

Or. en

Perustelu

Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitetta tuetaan jo EAKR:sta, koheesiorahastosta ja 
ESR+:sta, ja päällekkäisyydet ovat merkittäviä. Tämä rahasto ei siis tuo koheesiopolitiikan 
puitteissa lisäarvoa. Tämän vuoksi JTF-rahasto on perustettava koheesiopolitiikan 
tavoitteista riippumatta, ja se olisi liitettävä yhteisiä säännöksiä koskevaan asetukseen vain 
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siinä määrin, että se pantaisiin täytäntöön yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 
täytäntöönpanoa koskevien sääntöjen mukaisesti samalla tavalla kuin sisäasioiden rahastojen 
kohdalla.

Tarkistus 205
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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 
tarkasta 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.

Or. en

Tarkistus 206
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoite Erityistavoitteet

Or. en

Tarkistus 207
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta
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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”.

1. 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”.

2. JTF-rahastolla kannustetaan tekemään 
uudistusinvestointeja nykyisiin 
vähähiilisiin energiainfrastruktuureihin, 
joilla varmistetaan kysynnän ja tarjonnan 
tasapainottaminen kotimaisissa 
sähkövoimajärjestelmissä ja viennin 
välityksellä EU:n 
sähkövoimajärjestelmässä.
3. JTF-rahastolla edistetään teollisuuden 
alan yhteistyötä joidenkin jäsenvaltioiden 
vähähiilisen sähköntuotannon mallien 
edistämiseksi maissa, jotka ovat erittäin 
riippuvaisia fossiilisista polttoaineista.

Or. en

Tarkistus 208
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Cristian-Silviu 
Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, Massimiliano Salini, Vasile Blaga

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 

Asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [4 artiklan 1 kohdan] 
toisen alakohdan mukaisesti JTF-rahastolla 
on edistettävä yhtä ainoaa erityistavoitetta, 
jolla tuetaan toimia, joilla toteutetaan 
yhteisvastuullinen ja tehokas 
energiasiirtymä ilmastoneutraaliin 
talouteen, ottaen huomioon alueellisten 
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talouteen siirtymisellä on”. oikeudenmukaista siirtymää koskevien 
suunnitelmien laatimisen 
suunnitteluvarmuuden takaamiseksi 
työntekijöille, energia-alalle, 
teollisuudelle, investoijille ja yhteisöille, 
sekä annetaan ”alueille ja ihmisille 
mahdollisuus käsitellä yhteiskunnallisia, 
taloudellisia ja ympäristöön liittyviä 
vaikutuksia” Pariisin sopimuksen 
tavoitteiden, vuotta 2050 koskevan 
unionin ilmastoneutraaliustavoitteen ja 
vuotta 2030 koskevien 
päästövähennystavoitteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 209
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [4 artiklan 1 kohdan] 
toisen alakohdan mukaisesti JTF-rahastolla 
on edistettävä yhtä ainoaa erityistavoitetta, 
jolla annetaan alueille ja ihmisille 
mahdollisuus käsitellä yhteiskunnallisia, 
taloudellisia ja ympäristöön liittyviä 
vaikutuksia, joita EU:n kunnianhimoisten 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistavoitteiden saavuttamisella 
vuoteen 2030 mennessä on, ja jolla 
samanaisesti tuetaan tavoitetta 
ilmastoneutraalin talouden 
saavuttamiseksi vuoteen 2040 mennessä 
tai sitä ennen ja maapallon lämpötilan 
nousun rajoittamiseksi 
1,5 celsiusasteeseen suhteessa 
esiteolliseen aikaan. JTF-rahastosta on 
erityisesti tuettava toimia, joilla 
hyödynnetään kaikilta osin siirtymään 
liittyviä merkittäviä mahdollisuuksia 
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luoda työpaikkoja.

Or. en

Perustelu

To be fully effective, it should be ensured that the JTF also addresses the impact of measures 
to attain climate targets in the JTF’s own lifetime, i.e. in the run-up to the 2030 climate 
targets. The Joint Research Centre (JRC) study found that already by 2030, and certainly by 
2050, the job creation enabled by the deployment of renewable technology can compensate 
for the loss of jobs in coal sector in an overwhelming majority of relevant EU territories. 
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/clean-
energy-technologies-coal-regions

Tarkistus 210
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [4 artiklan 1 kohdan] 
toisen alakohdan mukaisesti JTF-rahastolla 
on edistettävä yhtä ainoaa erityistavoitetta, 
jolla annetaan ”alueille ja ihmisille 
mahdollisuus käsitellä yhteiskunnallisia, 
taloudellisia ja ympäristöön liittyviä 
vaikutuksia, joita ilmastoneutraaliin 
talouteen siirtymisellä” viimeistään 
vuoteen 2050 mennessä on, mukaan 
lukien kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä vuoteen 2030 mennessä 
koskevan EU:n tavoitteen saavuttaminen.

Or. en

Tarkistus 211
Beata Szydło
ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk
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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 tuetaan toimia, joilla pyritään 
oikeudenmukaiseen ja tehokkaaseen 
energiasiirtymään kohti ilmastoneutraalia 
taloutta, ja jolla annetaan ”alueille ja 
ihmisille mahdollisuus käsitellä tämän 
siirtymän yhteiskunnallisia, taloudellisia 
sekä energiaturvallisuuteen ja 
ympäristöön liittyviä vaikutuksia”.

Or. en

Tarkistus 212
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Nicolás 
González Casares, Mohammed Chahim, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris 
Ameriks, Miriam Dalli
S&D-ryhmän puolesta

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 vuotta 2030 koskevien EU:n 
ilmastotavoitteiden saavuttamista, jotka 
on vahvistettu eurooppalaisen ilmastolain 
2 artiklassa ja joilla annetaan alueille ja 
ihmisille mahdollisuus käsitellä 
yhteiskunnallisia, taloudellisia ja 
ympäristöön liittyviä vaikutuksia, joita 
ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisellä 
vuoteen 2050 mennessä on.

Or. en
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Tarkistus 213
Miriam Dalli, Mohammed Chahim, Carlos Zorrinho

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 ”kaikille alueille ja kaikille 
ihmisille oikeudenmukaiset ja yhtäläiset 
mahdollisuudet käsitellä yhteiskunnallisia, 
taloudellisia ja ympäristöön liittyviä 
vaikutuksia, joita ilmastoneutraaliin 
talouteen siirtymisellä on”.

Or. en

Tarkistus 214
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

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, talouden 
toimijoille ja ihmisille mahdollisuus 
käsitellä yhteiskunnallisia, taloudellisia ja 
ympäristöön liittyviä vaikutuksia, joita 
EU:n ilmastoneutraaliin ja kiertotalouteen 
siirtymisellä vuoteen 2050 mennessä on”.

Or. en
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Tarkistus 215
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Simona Bonafè

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [4 artiklan 1 kohdan] 
toisen alakohdan mukaisesti JTF-rahastolla 
on edistettävä yhtä ainoaa erityistavoitetta, 
jolla annetaan ”alueille ja ihmisille 
mahdollisuus käsitellä yhteiskunnallisia, 
taloudellisia ja ympäristöön liittyviä 
vaikutuksia, joita ilmastoneutraaliin 
talouteen siirtymisellä vuoteen 2050 
mennessä on”.

Or. en

Tarkistus 216
Paolo Borchia
ID-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 217
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Marian-Jean Marinescu, Eva 
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Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, Vasile Blaga

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, ensisijaisesti 
alueilla, jotka ovat erittäin riippuvaisia 
hiilestä ja joiden asukaskohtainen bkt on 
alle EU:n keskiarvon. JTF-rahaston 
määrärahoista 80 prosenttia olisi 
kohdennettava hiilialueille, jotka on 
lueteltu kivihiili- ja hiili-intensiivisiä 
siirtymäalueita käsittelevän 
eurooppalaisen sidosryhmäfoorumin 
(siirtymävaiheessa olevien 
kivihiilialueiden foorumi) 
tehtävänkuvauksen liitteessä, jotta 
voidaan puuttua niiden energiasiirtymän 
sosiaalisiin ja taloudellisiin sekä 
energiaturvallisuuteen ja ympäristöön 
liittyviin vaikutuksiin.

Or. en

Tarkistus 218
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Nicolás González 
Casares, Ivo Hristov, Josianne Cutajar, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Andris Ameriks, Patrizia Toia
S&D-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. JTF-rahastosta tuetaan Investoinnit 
työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitetta 
kaikissa jäsenvaltioissa ja kaikilla alueilla, 
joiden on vastattava hiilestä irtautumiseen 
liittyvään haasteeseen ja jotka tarvitsevat 
riittävästi taloudellista tukea 
varmistaakseen todellisen 
oikeudenmukaisen siirtymän ja 
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välttääkseen sosioekonomisten 
haittavaikutusten kohdistumisen 
teollisuuteen, pk-yrityksiin, startup-
yritykset mukaan lukien, ja työntekijöihin, 
jotka menettävät työpaikkansa siirtymän 
seurauksena.

Or. en

Tarkistus 219
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Martina 
Dlabajová

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, jotka ovat 
sitoutuneet ilmastoneutraaliuden 
saavuttamista vuoteen 2050 mennessä 
koskevaan unionin tavoitteeseen. JTF-
rahaston kehyksessä olisi asetettava 
etusijalle alueet, joilla nojaudutaan 
voimakkaasti kiinteisiin fossiilisiin 
polttoaineisiin tai joilla on 
kasvihuonekaasuvaltaista teollista 
toimintaa tai teollisuudenaloja, joiden 
tuotteisiin EU:n siirtyminen 
ilmastoneutraaliuteen vaikuttaa.

Or. en

Tarkistus 220
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta
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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, jotka ovat 
vahvistaneet tavoitteen 
ilmastoneutraaliuden saavuttamisesta 
vuoteen 2050 mennessä ja osoittaneet 
sitoutumisensa kansallisissa energia- ja 
ilmastosuunnitelmissaan ja jotka 
tarvitsevat taloudellista tukea 
sopeutumiskykyisen ja ilmastoneutraalin 
talouden saavuttamiseksi vuoteen 2050 
mennessä.

Or. en

Tarkistus 221
Beata Szydło
ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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 
sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa on 
alueita, jotka tarvitsevat välttämättä EU:n 
taloudellista tukea vastatakseen 
siirtymästä johtuviin haasteisiin.

Or. en

Tarkistus 222
Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta
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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, ensisijaisesti 
niissä, joiden siirtymävaiheessa olevat 
alueet ovat erittäin riippuvaisia hiilen tai 
turpeen kaltaisista polttoaineista.

Or. en

Tarkistus 223
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Mauri Pekkarinen

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. Rahaston olisi 
pyrittävä teknologianeutraaliuteen.

Or. en

Tarkistus 224
Marian-Jean Marinescu, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Gheorghe Falcă, 
Vasile Blaga

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 artiklan 
1 kohdassa mainittuja kaikkien 
jäsenvaltioiden alueita.

Or. en
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Tarkistus 225
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Marian-Jean Marinescu, 
Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, 
Vasile Blaga

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -
tavoitteen puitteissa JTF-rahaston 
talousarviositoumuksiin käytettävissä 
olevat määrärahat kaudella 2021–2027 
ovat vähintään 18,75 miljardia euroa 
vuoden 2018 hintoina, eikä niitä saa 
siirtää asetuksen (EU) [uusi yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] kattamien 
rahastojen määrärahoista, erityisesti 
sellaisista rahastoista kuin Euroopan 
aluekehitysrahasto (EAKR), Euroopan 
sosiaalirahasto (ESR+) tai Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahasto (maaseuturahasto). 
Määrää voidaan tapauksen mukaan 
korottaa unionin talousarvioon osoitetuilla 
lisävaroilla ja muilla varoilla sovellettavan 
perussäädöksen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 226
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 

Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -
tavoitteen puitteissa JTF-rahaston 
talousarviositoumuksiin käytettävissä 
olevat määrärahat kaudella 2021–2027 
ovat 30 miljardia euroa vuoden 2018 
hintoina, ja niitä korotetaan unionin 
talousarvioon osoitetuilla lisävaroilla, joita 
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osoitetuilla lisävaroilla ja muilla varoilla 
sovellettavan perussäädöksen mukaisesti.

saadaan muun muassa ottamalla käyttöön 
uusia kestävää kehitystä tukevia veroja, 
kuten hiili-, lento-, muovi-, digitaali- ja 
finanssivero, perustamalla 
hiilitullimekanismi tai hyödyntämällä 
EU:n päästökauppajärjestelmän tuloja, ja 
muilla varoilla sovellettavan 
perussäädöksen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Joidenkin arvioiden mukaan EU:n talouden muuttamiseksi ilmastoneutraaliksi tarvitaan 250–
300 miljardia euroa vuodessa. Tämän vuoksi ehdotamme JTF-rahaston kokonaismäärän 
merkittävää korottamista, koska komission ehdottama määrä ei ole riittävä, kun otetaan 
huomioon JTF-rahaston tavoitteet ja soveltamisala.

Tarkistus 227
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Tsvetelina 
Penkova, Andris Ameriks
S&D-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -
tavoitteen puitteissa JTF-rahaston 
talousarviositoumuksiin käytettävissä 
olevat määrärahat kaudella 2021–2027 
ovat 19 miljardia euroa vuoden 2018 
hintoina (”pääoman määrä”), eikä niitä 
saa siirtää asetuksen (EU) .../... [uusi 
yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
soveltamisalaan kuuluvien rahastojen 
määrärahoista. Pääoman määrää voidaan 
tapauksen mukaan korottaa unionin 
talousarvioon osoitetuilla lisävaroilla ja 
muilla varoilla sovellettavan 
perussäädöksen mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

7,5 miljardia euroa ei riitä kattamaan oikeudenmukaisen siirtymän huomattavia sosiaalisia ja 
taloudellisia haasteita työntekijöille ja yhteisöille. Rahoituksen määrästä päätetään muualla, 
mutta tällä tarkistuksella halutaan korostaa tarvetta lisätä tarvittavaa rahoitusta EU:n 
ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi. Muiden koheesiorahastojen varoja ei kuitenkaan saisi 
vaarantaa.

Tarkistus 228
Elena Kountoura

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -
tavoitteen puitteissa JTF-rahaston 
talousarviositoumuksiin käytettävissä 
olevat lisämäärärahat kaudella 2021–2027 
ovat 30 miljardia euroa vuoden 2018 
hintoina, ja niitä voidaan tapauksen 
mukaan korottaa unionin talousarvioon 
osoitetuilla lisävaroilla ja muilla varoilla 
sovellettavan perussäädöksen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa ehdotetaan talousarvion korottamista 30 miljardiin euroon, mikä on 
enimmäismäärä, vaikka 30 miljardia euroakaan ei riitä kattamaan hiili-intensiivisten 
alueiden tarpeita, jotka liittyvät niiden oikeudenmukaiseen siirtymään kohti 
ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 asti.

Tarkistus 229
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Martina Dlabajová

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -
tavoitteen puitteissa JTF-rahaston 

Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -
tavoitteen puitteissa JTF-rahaston 
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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.

talousarviositoumuksiin käytettävissä 
olevat määrärahat kaudella 2021–2027 
ovat 17,88 miljardia euroa vuoden 2018 
hintoina, ja niitä voidaan tapauksen 
mukaan korottaa unionin talousarvioon 
osoitetuilla lisävaroilla ja muilla varoilla 
sovellettavan perussäädöksen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 230
Beata Szydło
ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -
tavoitteen puitteissa JTF-rahaston 
talousarviositoumuksiin käytettävissä 
olevat määrärahat kaudella 2021–2027 
ovat 20 miljardia euroa vuoden 2018 
hintoina, ja niitä voidaan tapauksen 
mukaan korottaa unionin talousarvioon 
osoitetuilla lisävaroilla ja muilla varoilla 
sovellettavan perussäädöksen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 231
Sandra Pereira

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 

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

ovat XX miljardia euroa vuoden 2018 
hintoina, ja niitä voidaan tapauksen 
mukaan korottaa unionin talousarvioon 
osoitetuilla lisävaroilla ja muilla varoilla 
sovellettavan perussäädöksen mukaisesti.

Or. pt

Perustelu

Nykyinen taloudellinen tilanne poikkeaa tilanteesta, joka vallitsi silloin, kun komissio esitteli 
asetusehdotuksensa, minkä vuoksi tätä välinettä varten korvamerkityt määrärahat on 
arvioitava uudelleen. Nykyisissä olosuhteissa määrärahat olisi vähintään 
kaksinkertaistettava.

Tarkistus 232
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks
S&D-ryhmän puolesta

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 vähintään 
2 prosentin suuruinen indeksikorjaus 
ohjelmatyötä varten ja määrän ottamiseksi 
myöhemmin unionin yleiseen 
talousarvioon.

Or. en

Tarkistus 233
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. JTF-rahaston rahoituksen ei pidä 
vaikuttaa varoihin, jotka on osoitettu 
asetukseen (EU) [uusi yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus], Euroopan 



PE652.409v01-00 148/183 AM\1205744FI.docx

FI

maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoon (maaseuturahasto) 
ja Life-ohjelmaan (ympäristöalan 
rahoitusväline), joilla tuetaan samoja 
temaattisia prioriteetteja.

Or. en

Tarkistus 234
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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.

Or. en

Tarkistus 235
Beata Szydło
ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Poiketen siitä, mitä asetuksen 
(EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] [21 a] artiklassa säädetään, 
2 kohdassa tarkoitetut mahdolliset 
lisävarat, jotka osoitetaan JTF-rahastoon 
unionin talousarviossa tai myönnetään 
muista varoista, eivät saa edellyttää 
täydentävää tukea EAKR:sta tai 

Poistetaan.
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ESR+:sta.

Or. en

Tarkistus 236
Marian-Jean Marinescu, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Vasile Blaga, 
Gheorghe Falcă

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) 
[uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
[21 a] artiklassa säädetään, 2 kohdassa 
tarkoitetut mahdolliset lisävarat, jotka 
osoitetaan JTF-rahastoon unionin 
talousarviossa tai myönnetään muista 
varoista, eivät saa edellyttää täydentävää 
tukea EAKR:sta tai ESR+:sta.

4. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) 
[uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
[21 artiklan 1 kohdassa] säädetään, 
2 kohdassa tarkoitetut mahdolliset 
lisävarat, jotka osoitetaan JTF-rahastoon 
unionin talousarviossa tai myönnetään 
muista varoista, eivät saa edellyttää 
täydentävää tukea EAKR:sta tai ESR+:sta.

Or. en

Tarkistus 237
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. JTF-rahastosta tuetaan vain toimia, 
jotka liittyvät suoraan sen 2 artiklassa 
vahvistettuun erityistavoitteeseen ja joilla 
edistetään 7 artiklan mukaisesti laadittujen 
alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien täytäntöönpanoa. 
JTF-rahastosta tuetaan vain toimia 
jäsenvaltioissa, joissa on hyväksytty selkeä 
määräaika fossiilisten polttoaineiden 
asteittaiseksi käytöstä poistamiseksi ja 
siirtymiseksi ilmastoneutraaliin, 
kokonaan uusiutuviin energialähteisiin 
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perustuvaan, erittäin resurssi- ja 
energiatehokkaaseen ja kiertotalouteen 
vuoteen 2040 mennessä tai aiemmin, 
mukaan lukien hiilen asteittaista käytöstä 
poistamista koskeva vuotta 2030 edeltävä 
määräaika alueilla, joilla hiiltä käytetään.

Or. en

Perustelu

Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin olisi oltava sidoksissa hiilen asteittaista käytöstä 
poistamista koskevan selkeän etenemissuunnitelman hyväksymiseen. Välittömimpänä 
tavoitteena on poistaa hiilen käyttö asteittain vuoteen 2030 mennessä sellaisissa 
jäsenvaltioissa, joissa on hiiliala. Climate Analytics -instituutin tutkimuksesta ”Implications 
of the Paris Agreement for Coal Use in the Power Sector” ilmenee, että hiilen käytön 
asteittainen käytöstä poistaminen vuoteen 2030 mennessä on EU:n kannalta optimaalinen ja 
edullisin tapa Pariisin sopimuksen asiaankuuluvien näkökohtien täytäntöön panemiseksi. 
https://climateanalytics.org/media/climateanalytics-coalreport_nov2016_1.pdf

Tarkistus 238
Miriam Dalli, Dan Nica, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Mohammed 
Chahim

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 239
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 240
Beata Szydło
ECR-ryhmän puolesta
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 241
Pietro Fiocchi

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

Komission teksti Tarkistus

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

Edellä 1 kohdan mukaisesti JTF-rahastosta 
tuetaan seuraavia toimia:

Or. en
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Tarkistus 242
Marian-Jean Marinescu, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, 
Gheorghe Falcă

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 243
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

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

Komission teksti Tarkistus

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

Edellä 1 kohdan mukaisesti JTF-rahastosta 
tuetaan seuraavia toimia:

Or. en

Tarkistus 244
Dan Nica, Patrizia Toia, Rovana Plumb, Mihai Tudose, Csaba Molnár, Tsvetelina 
Penkova

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

Komission teksti Tarkistus

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

Edellä 1 kohdan mukaisesti JTF-rahastosta 
tuetaan seuraavia toimia:

Or. en
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Tarkistus 245
Beata Szydło
ECR-ryhmän puolesta
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk

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

Komission teksti Tarkistus

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

Edellä 1 kohdan mukaisesti JTF-rahastosta 
tuetaan seuraavia toimia:

Or. en

Tarkistus 246
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Gheorghe 
Falcă, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas

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) nykyisiin yrityksiin, mukaan 
luettuna alueelliset ja paikalliset julkiset 
yritykset, pk-yritykset ja startup-yritykset, 
tehtävät tuotannolliset investoinnit, jotka 
johtavat talouden monipuolistamiseen ja 
uudistamiseen sekä edistävät uusien 
työpaikkojen luomista;

Or. en

Tarkistus 247
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Ivo Hristov, 
Mohammed Chahim, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Patrizia Toia, Miriam Dalli
S&D-ryhmän puolesta

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

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

a) pk-yrityksiin, mukaan luettuna 
startup-yritykset, tehtävät tuotannolliset 
investoinnit, jotka johtavat vihreään 
talouteen liittyvien kestävien ja 
laadukkaiden uusien työpaikkojen 
luomiseen, talouden monipuolistamiseen ja 
uudistamiseen;

Or. en

Tarkistus 248
Patrizia Toia, Simona Bonafè

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

Komission teksti Tarkistus

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

a) pk-yrityksiin, mukaan luettuna 
startup-yritykset, energiayhteisöjen yksiköt 
ja työntekijöiden yritysostoihin perustuvat 
osuuskunnat, tehtävät tuotannolliset 
investoinnit, jotka johtavat talouden 
monipuolistamiseen ja uudistamiseen;

Or. en

Tarkistus 249
Elena Kountoura

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

Komission teksti Tarkistus

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

a) pk-yrityksiin, mukaan luettuna 
startup-yritykset, tehtävät tuotannolliset ja 
kestävät investoinnit, jotka johtavat 
ihmisarvoisten ja hyväpalkkaisten 
työpaikkojen luomiseen, talouden 
monipuolistamiseen ja uudistamiseen;
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Or. en

Tarkistus 250
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Manuel Bompard

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 251
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 252
Miriam Dalli, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Mohammed Chahim

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

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

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

Or. en

Tarkistus 253
Sandra Pereira

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

Komission teksti Tarkistus

a a) virastojen, elinten ja julkisten 
toimijoiden investoinnit taloudellisen 
toiminnan ja työpaikkojen luomisen 
edistämiseksi;

Or. pt

Tarkistus 254
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Dan Nica, Nicolás González Casares, Mohammed 
Chahim, Josianne Cutajar, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Patrizia Toia
S&D-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) uusien yritysten perustamiseen ja 
nykyisten yritysten laajentamiseen 
tehtävät investoinnit, erityisesti 
investoinnit pk- ja startup-yrityksiin 
talouden monipuolistamiseksi ja 
uudistamiseksi, myös yrityshautomoiden 
ja konsulttipalvelujen kautta;

Or. en
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Tarkistus 255
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Cristian-Silviu 
Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) uusien yritysten perustamiseen 
tehtävät investoinnit, erityisesti 
investoinnit pk- ja startup-yrityksiin 
talouden monipuolistamiseksi ja uusien 
työpaikkojen luomisen edistämiseksi, 
mukaan lukien myös yrityksille 
tarkoitettujen asiaankuuluvien 
konsulttipalvelujen tarjoaminen;

Or. en

Tarkistus 256
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) uusien yritysten perustamiseen 
tehtävät investoinnit, myös 
yrityshautomoiden ja konsulttipalvelujen 
kautta, erityisesti uusiutuvaan 
teknologiaan perustuvien työpaikkojen 
luomiseksi;

Or. en

Perustelu

Uusiutuvat energialähteet ovat fossiilisia polttoaineita työvoimavaltaisempia, minkä vuoksi 
uusiutuviin energialähteisiin perustuvan teknologian avulla luodaan yleensä enemmän 
työpaikkoja jokaista tuotettua energiayksikköä kohden kuin perinteisen teknologian avulla.
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Tarkistus 257
Sira Rego, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Cornelia Ernst

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) uusien yritysten perustamiseen 
tehtävät investoinnit, mukaan lukien 
kestävä matkailu ja ihmisille tarjottavat 
palvelut, myös yrityshautomoiden ja 
konsulttipalvelujen kautta;

Or. en

Tarkistus 258
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Olisi tuettava nykyisiä yrityksiä niiden kehittäessä uutta liiketoimintaa, joka auttaa 
saavuttamaan oikeudenmukaisen siirtymän tavoitteet.

Tarkistus 259
Sandra Pereira

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

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

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

Or. pt

Tarkistus 260
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Nils Torvalds, 
Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 261
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Alicia Homs Ginel, Mohammed Chahim, Tsvetelina Penkova, Łukasz Kohut, 
Andris Ameriks, Patrizia Toia
S&D-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 262
Elena Kountoura

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

Komission teksti Tarkistus

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

c) tutkimus- ja innovointitoimintaan 
tehtävät investoinnit, joilla edistetään 
sellaisen edistyneen teknologian siirtoa, 
jossa fossiiliset polttoaineet jätetään 
soveltamisalan ulkopuolelle;

Or. en

Tarkistus 263
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 264
Miriam Dalli, Carlos Zorrinho, Mohammed Chahim

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 265
Robert Hajšel, Josianne Cutajar, Tsvetelina Penkova, Dan Nica, Andris Ameriks, 
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia
S&D-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

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

d) teknologian ja infrastruktuurien 
käyttöönottoon tehtävät investoinnit, joilla 
edistetään kohtuuhintaista puhdasta 
energiaa, kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä, kestävään liikkuvuuteen ja 
liikennealan hiilestä irtautumiseen 
tehtävät investoinnit mukaan luettuna, 
energiatehokkuutta ja/tai uusiutuvaa 
energiaa, painottaen investointeja 
uusiutuvaan energiaan, älykkäisiin 
sähköratkaisuihin ja niihin liittyvään 
infrastruktuuriin, kiertotalouteen ja 
ympäristövahinkojen korjaamiseen;

Or. en

Tarkistus 266
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra Mihaylova, Mauri 
Pekkarinen, Martina Dlabajová, Fredrick Federley

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

Komission teksti Tarkistus

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

d) teknologian ja infrastruktuurien 
käyttöönottoon tehtävät investoinnit, joilla 
edistetään kohtuuhintaista puhdasta 
energiaa, kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä, sähköajoneuvojen 
latausinfrastruktuuria, energiatehokkuutta 
ja uusiutuvaa energiaa, myös 
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varastointiteknologiaa, jotta 
mahdollistetaan muun muassa kestävän 
liikkuvuuden, kaupunkialueiden 
tavaraliikenne mukaan lukien, tai 
rakennusten kunnostamisen kaltaisia 
vaihtoehtoja;

Or. en

Tarkistus 267
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

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

Komission teksti Tarkistus

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

d) teknologian ja infrastruktuurien 
käyttöönottoon tehtävät investoinnit, joilla 
edistetään kohtuuhintaista ja kestävää 
puhdasta energiaa, 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä, 
energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa, 
myös varastointiteknologiaa, jotta ne 
kaikki mahdollistavat muun muassa 
kestävän liikkuvuuden tai rakennusten 
kunnostamisen kaltaiset vaihtoehdot;

Or. en

Tarkistus 268
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Sara Skyttedal, Pernille Weiss, Eva Maydell, 
Henna Virkkunen

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 

d) teknologian ja infrastruktuurien 
käyttöönottoon tehtävät investoinnit, joilla 
edistetään kohtuuhintaista puhdasta 
energiaa, kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä, mukaan lukien nykyisten ja 
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uusiutuvaa energiaa; suunniteltujen ydinvoimaloiden 
kehittäminen soveltuvilta osin Euratomin 
perustamissopimuksen ja EU:n 
lainsäädännön mukaisesti, 
energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa;

Or. en

Perustelu

Euratomin perustamissopimuksen 1 artiklan ja 2 artiklan c kohdan säännöksissä ennakoidaan 
välttämättä ydinvoimaloiden kehittämistä. Euratomin perustamissopimuksen 106 a artiklan 
3 kohdassa selvennetään, että SEU- ja SEUT-sopimuksen määräyksillä ei poiketa Euratomin 
perustamissopimuksen määräyksistä unionin primaarioikeuden osalta.

Tarkistus 269
Sira Rego, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Cornelia Ernst

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

Komission teksti Tarkistus

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

d) teknologian ja infrastruktuurien 
käyttöönottoon tehtävät investoinnit, joilla 
edistetään kohtuuhintaista puhdasta 
energiaa, kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä, energiatehokkuutta ja 
uusiutuvaa energiaa; jos investointi 
tehdään nykyisten fossiilisia polttoaineita 
käyttävien laitosten purkamisen 
seurauksena, kaikki vanhojen laitosten 
työpaikat olisi säilytettävä uusissa 
laitoksissa;

Or. en

Tarkistus 270
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

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

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

d) teknologian ja infrastruktuurien 
käyttöönottoon tehtävät investoinnit, joilla 
edistetään kohtuuhintaista puhdasta, 
turvallista ja kestävää energiaa fossiilisiin 
polttoaineisiin nojautuvan energian 
poistamiseksi vaiheittain käytöstä, 
liikennealan hiilestä irtautumista, 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä, 
energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa;

Or. en

Tarkistus 271
Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, Nicolás González Casares, Patrizia Toia, Maria-Manuel 
Leitão-Marques

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

Komission teksti Tarkistus

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

d) teknologian ja infrastruktuurien 
käyttöönottoon tehtävät investoinnit, joilla 
edistetään kohtuuhintaista puhdasta 
uusiutuvaa energiaa, 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä, 
mukaan lukien teknologia, jolla 
mahdollistetaan uusiutuvan energian 
integrointi, kuten varastointi, vihreä vety 
ja energiatehokkuus;

Or. en

Tarkistus 272
Dan Nica, Patrizia Toia, Ivo Hristov, Rovana Plumb, Mihai Tudose, Csaba Molnár, 
Tsvetelina Penkova

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

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

d) teknologian ja infrastruktuurien 
käyttöönottoon tehtävät investoinnit, joilla 
edistetään kohtuuhintaista puhdasta 
energiaa, kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä, varastointia, 
energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa, 
vaihtoehtoisten polttoaineiden 
infrastruktuuri mukaan lukien;

Or. en

Tarkistus 273
Beata Szydło
ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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

Komission teksti Tarkistus

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

d) teknologian ja infrastruktuurien 
käyttöönottoon tehtävät investoinnit, joilla 
edistetään kohtuuhintaista vähäpäästöistä 
energiaa, kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä, energiatehokkuutta ja 
uusiutuvaa energiaa, kaukolämpöön 
tehtävät investoinnit mukaan lukien;

Or. en

Tarkistus 274
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Cristian-Silviu 
Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, Massimiliano Salini, Vasile Blaga

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

Komission teksti Tarkistus

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

palvelujen käyttöönottoon tehtävät 
investoinnit, joilla edistetään 
kohtuuhintaista, vähähiilistä, turvallista ja 
joustavaa energiajärjestelmää, 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä, 
energiatehokkuutta ja 
varastointiratkaisuja;

Or. en

Tarkistus 275
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Mauri Pekkarinen

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 276
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 277
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 278
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Nicola Beer, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihaylova, 
Bart Groothuis, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís Pérez

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

Komission teksti Tarkistus

d a) maakaasun tuotantoon, 
käsittelyyn, jakeluun, varastointiin tai 
polttamiseen tehtävät investoinnit, 
edellyttäen, että sitä käytetään 
siirtymävaiheen teknologiana kivihiilen, 
ruskohiilen, turpeen tai öljyliuskeen 
korvaamiseksi ja sillä saadaan aikaan 
merkittäviä kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennyksiä; näiden investointien olisi 
mahdollistettava uusiutuvan kaasun 
käyttö myöhemmässä vaiheessa;

Or. en

Tarkistus 279
Pietro Fiocchi
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) uusiutuvaan energiaan tehtäviin 
investointeihin liittyen erityisesti toimet, 
joilla pyritään perustamaan 
pienimuotoisia laitoksia alueilla, 
esimerkiksi yksityisen itse tuotetun 
energian kulutuksen kehittämiseksi sekä 
yhteisöllisen itse tuotetun energian 
kulutuksen ja energiayhteisöjen 
perustamisen kannustamiseksi;

Or. en

Tarkistus 280
Marian-Jean Marinescu, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, 
Gheorghe Falcă

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

Komission teksti Tarkistus

d a) sellaisten teknologioiden 
käyttöönottoon tehtävät investoinnit, joilla 
korvataan fossiilisiin polttoaineisiin, 
maakaasua lukuun ottamatta, perustuvia 
teknologioita vaihtoehtoisia polttoaineita, 
myös maakaasua, käyttävillä 
teknologioilla;

Or. en

Tarkistus 281
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Marian-Jean 
Marinescu, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam 
Jarubas, Edina Tóth, Massimiliano Salini, Vasile Blaga

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

d a) maakaasun, uusiutuvan kaasun ja 
vedyn tuotantoon, käsittelyyn, 
kuljetukseen, jakeluun, varastointiin tai 
polttamiseen tehtävät investoinnit;

Or. en

Tarkistus 282
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

d a) rakennusten energiauudistukseen 
tehtävät investoinnit tulevan rakennusten 
kunnostamiseen kannustavan aloitteen 
mukaisesti ja keskittyen alan 
työntekijöiden uudelleenkoulutukseen ja 
uusien taitojen hankkimiseen;

Or. en

Tarkistus 283
Sandra Pereira

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

Komission teksti Tarkistus

d a) suunnitellun vanhenemisen 
torjuntaan ja tavaroiden ja laitteiden 
käyttöiän lyhentämistä koskevan 
suuntauksen kääntämiseen liittyvät 
investoinnit;

Or. pt
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Tarkistus 284
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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

Komission teksti Tarkistus

d a) sellaisten nykyisten 
energiainfrastruktuurien uudistamiseen 
tehtävät investoinnit, joilla nykyään 
taataan vähähiilisten toimitusten suuri 
määrä jäsenvaltioissa ja unionissa;

Or. en

Tarkistus 285
Beata Szydło
ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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

Komission teksti Tarkistus

d a) maakaasun ja vedyn tuotantoon, 
käsittelyyn, jakeluun, varastointiin tai 
polttamiseen tehtävät investoinnit;

Or. en

Tarkistus 286
Robert Hajšel, Patrizia Toia, Mohammed Chahim, Tsvetelina Penkova, Simona Bonafè, 
Carlos Zorrinho, Andris Ameriks, Miriam Dalli
S&D-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

d a) kaupunkialueiden kestävämpiin 
liikennemuotoihin suuntautuvan 
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liikennemuotosiirtymän edistämiseen 
tehtävät investoinnit;

Or. en

Tarkistus 287
Miriam Dalli, Dan Nica, Nicolás González Casares, Mohammed Chahim

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

Komission teksti Tarkistus

d a) kohdennetut energiatehokkuutta 
parantavat toimenpiteet, joilla puututaan 
energiaköyhyyteen;

Or. en

Tarkistus 288
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Martina 
Dlabajová, Mauri Pekkarinen

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

Komission teksti Tarkistus

d a) kaukolämpöön tehtävät 
investoinnit;

Or. en

Tarkistus 289
Sandra Pereira

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

Komission teksti Tarkistus

b a) julkisen liikenneverkon ja 
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ajoneuvokannan nykyaikaistamiseen, 
laajentamiseen ja järkeistämiseen sekä 
rautatiepalvelujen, kevyempien 
liikennemuotojen ja yhteentoimivuuden 
edistämiseen tehtävät investoinnit, joissa 
keskitytään suurkaupunkialueisiin ja 
kaupunkikeskuksiin ja myös autetaan 
parantamaan yhteyksiä saari- ja 
maaseutualueille;

Or. pt

Tarkistus 290
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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

Komission teksti Tarkistus

d b) sellaisiin energialähteiden 
yhdistelmiä koskeviin malleihin tehtävät 
investoinnit, jotka perustuvat kaikkien 
vähähiilisten teknologioiden, kuten 
uusiutuva energia, ydinvoima, 
hiilidioksidin talteenotto ja varastointi, 
väliseen synergiaan ja joiden tavoitteena 
on vähentää fossiilisten polttoaineiden 
kulutusta, vastata tulevina vuosina 
nopeasti kasvavaan sähkön kysyntään ja 
saavuttaa sähkövoiman alan 
perusteellinen hiilestä irtautuminen 
vuoteen 2050 mennessä;

Or. en

Tarkistus 291
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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



AM\1205744FI.docx 173/183 PE652.409v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

d b) erittäin energiatehokkaisiin 
uusiutuviin energialähteisiin perustuviin 
kaukolämpöverkkoihin tehtävät 
investoinnit, mukaan lukien tutkimukset, 
joissa tarkastellaan mahdollisuutta 
korvata fossiilisten polttoaineiden 
käyttöön perustuva kaukolämpö 
uusiutuvilla energialähteillä;

Or. en

Tarkistus 292
Beata Szydło
ECR-ryhmän puolesta
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk, Robert Roos, Rob Rooken

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

Komission teksti Tarkistus

d b) ydinvoimaloiden rakentamiseen 
sekä ydinenergian tuotantoon, jakeluun ja 
välitykseen tehtävät investoinnit;

Or. en

Tarkistus 293
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Eva Maydell, 
Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, Tomas Tobé

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

Komission teksti Tarkistus

d b) rajat ylittävä sähköverkkojen 
yhteenliitäntä pyrkien saavuttamaan 
15 prosentin tavoitteen vuoteen 2030 
mennessä;
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Or. en

Tarkistus 294
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Martina Dlabajová, Mauri 
Pekkarinen

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

Komission teksti Tarkistus

d b) energian toimitusvarmuuden 
turvaaminen;

Or. en

Tarkistus 295
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

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

Komission teksti Tarkistus

d c) kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä ja liikkuvuusratkaisujen 
monipuolistamista edistävään 
kohtuuhintaiseen puhtaaseen ja 
älykkääseen liikkuvuuteen liittyvän 
teknologian ja infrastruktuurin 
käyttöönottoon tehtävät investoinnit;

Or. en

Tarkistus 296
Sandra Pereira

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d c alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

d c) investointi hankkeisiin, joilla on 
potentiaalia houkutella käyttämään 
yksityisajoneuvojen sijaan 
joukkoliikennettä esimerkiksi pyrkimällä 
tarjoamaan tällaisia palveluja maksutta;

Or. pt

Tarkistus 297
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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

Komission teksti Tarkistus

d c) teollisen yhteistyön edistäminen 
välittämällä myönteisiä energia- ja 
teollisuusmalleja Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden välillä, jotta luodaan 
parhaat edellytykset tuleville 
investoinneille siirtymää valmistelevissa 
valtioissa;

Or. en

Tarkistus 298
Beata Szydło
ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz 
Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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

Komission teksti Tarkistus

d c) energiatehokkuustoimenpiteisiin 
ja uusiutuvaan energiaan tehtävät 
investoinnit, mukaan luettuna 
kaikentyyppiseen vähäpäästöiseen 
kaukolämpöön tehtävät investoinnit;
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Or. en

Tarkistus 299
Beata Szydło
ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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

Komission teksti Tarkistus

d d) kaikkien liikennemuotojen 
päästöjen vähentämistä edistävät 
investoinnit;

Or. en

Tarkistus 300
Beata Szydło
ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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

Komission teksti Tarkistus

d e) kestävään multimodaaliseen 
kaupunkiliikenteeseen tehtävät 
investoinnit;

Or. en

Tarkistus 301
Beata Szydło
ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d f) liikenteen saatavuuteen ja 
saavutettavuuteen tehtävät investoinnit;

Or. en

Tarkistus 302
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

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

Komission teksti Tarkistus

e) digitalisaatioon ja digitaaliseen 
liitettävyyteen tehtävät investoinnit;

e) digitalisaatioon ja digitaaliseen 
liitettävyyteen tehtävät investoinnit, 
erityisesti investoinnit, joilla helpotetaan 
siirtymistä kiertotalouteen ja 
ilmastoneutraaliuteen, myös käyttäen 
digitaalista teknologiaa ja dataa 
maataloudessa, maanviljelyssä, 
metsätaloudessa ja 
elintarviketeollisuudessa, erityisesti 
laajakaistayhteyksien parantamiseksi 
maaseutualueilla ja syrjäisillä alueilla;

Or. en

Tarkistus 303
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Cristian-Silviu 
Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, Massimiliano Salini, Tomas Tobé

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

Komission teksti Tarkistus

e) digitalisaatioon ja digitaaliseen 
liitettävyyteen tehtävät investoinnit;

e) digitalisaatioon ja digitaaliseen 
liitettävyyteen tehtävät investoinnit, 
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mukaan lukien investoinnit erittäin 
suuren kapasiteetin verkkoihin ja 5G-
teknologiaan sekä älykkäisiin 
energiaratkaisuihin ja niihin liittyviin 
infrastruktuuriin ja teknologiaan;

Or. en

Tarkistus 304
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Adriana Maldonado López, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Patrizia Toia
S&D-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

e) digitalisaatioon ja digitaaliseen 
liitettävyyteen tehtävät investoinnit;

e) digitalisaatioon ja digitaaliseen 
liitettävyyteen tehtävät investoinnit, myös 
laitteisiin ja kuormituksenvalvontaan, 
mittaus- ja viestintäteknologiaan, jotka 
mahdollistavat kysyntäjouston 
kehittämisen;

Or. en

Tarkistus 305
Dan Nica, Patrizia Toia, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb, 
Mihai Tudose, Csaba Molnár

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

Komission teksti Tarkistus

e a) lääkinnällisiin tuotteisiin, 
laitteisiin ja välineisiin liittyviin 
toimintoihin tehtävät investoinnit;

Or. en

Perustelu

Teollisuuden prosesseja on siirrettävä ja integroitava uudelleen EU:ssa, erityisesti strategisia 
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prosesseja, kuten lääkinnällisiin tuotteisiin ja lääkinnällisiin laitteisiin liittyviä prosesseja, 
jotka olisi asetettava aktiivisesti etusijalle kaikkialla EU:ssa, myös alueilla, joihin vaikutukset 
kohdistuvat. Tässä mielessä uuden oikeudenmukaisen siirtymän rahaston kehyksessä olisi 
sallittava myös lääkinnällisiin tuotteisiin ja lääkinnällisiin laitteisiin liittyvien toimintojen 
sisällyttäminen tuen soveltamisalaan.

Tarkistus 306
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst

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;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 307
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

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

f) laitosalueen kunnostamiseen ja 
puhdistamiseen, maan saneeraukseen ja 
käyttötarkoituksen muuttamiseen tehtävät 
investoinnit, mukaan lukien hiilikaivosten 
muuntaminen uusiutuvan energian 
tuotantoon, lukuun ottamatta 
21. huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2004/35/EY säädettyjä 
ehkäiseviä ja korjaavia toimia ja pannen 
täytäntöön kansallista lainsäädäntöä, 
komission asetuksen (EU) N:o 615/2014 
45 artiklassa vahvistetun ”saastuttaja 
maksaa” -periaatteen ja maaperän 
kunnostamisesta annetun kansallisen 
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lainsäädännön mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) tutkimuksessa tarkasteltiin uusiutuvien energialähteiden 
kehittämisen ja kaivosten sulkemisen välisiä synergioita. Erityisesti hylättyihin 
avohiilikaivoksiin liittyy hyvin houkuttelevia mahdollisuuksia kehittää aurinko- ja 
tuulivoimaloita sekä akkuvarastoja. Muuntamalla entisiä kaivospaikkoja uusiutuvan energian 
tuotantoon voidaan edistää energiaturvallisuutta ja luoda taloudellista arvoa ja työpaikkoja 
yhteisöissä kaivostoiminnan lakkauttamisen jälkeen. Tällaisten hankkeiden kehittämisessä 
voidaan hyödyntää nykyistä infrastruktuuria ja laajamittaista maan saatavuutta sekä 
koulutettua työvoimaa.

Tarkistus 308
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Marian-Jean Marinescu, 
Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, 
Massimiliano Salini, Vasile Blaga

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) entisten hiilikaivosten ja 
voimalaitosten sekä hylättyjen 
teollisuusalueiden ja -laitosten 
kunnostamiseen, puhdistamiseen, 
ympäristövahinkojen korjaamiseen, 
ympäristön elvyttämiseen, 
saavutettavuuteen ja uudistamiseen, maan 
saneeraukseen ja käyttötarkoituksen 
muuttamiseen tehtävät investoinnit, 
mukaan lukien entisten 
hiilikaivospaikkojen metsittäminen;

Or. en

Tarkistus 309
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Mohammed 
Chahim, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks
S&D-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

f) entisten hiilikaivosten ja muiden 
kaivosten ja voimalaitosten sekä 
hylättyjen teollisuusalueiden ja -laitosten 
kunnostamiseen, liittyen ympäristön 
elvyttämiseen, puhdistamiseen, 
saavutettavuuteen ja uudistamiseen, maan 
saneeraukseen ja käyttötarkoituksen 
muuttamiseen tehtävät investoinnit, 
mukaan lukien entisten 
hiilikaivospaikkojen metsittäminen;

Or. en

Tarkistus 310
Beata Szydło
ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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

Komission teksti Tarkistus

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

f) laitosalueen kunnostamiseen ja 
puhdistamiseen, maan saneeraukseen ja 
käyttötarkoituksen muuttamiseen tehtävät 
investoinnit, myös entisillä kaivosalueilla 
tehtävät infrastruktuuri-investoinnit, 
joilla lisätään niiden sopeutumista 
ilmastonmuutokseen;

Or. en

Tarkistus 311
Elena Kountoura

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

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

f) laitosalueen kunnostamiseen ja 
puhdistamiseen, maan saneeraukseen ja 
käyttötarkoituksen muuttamiseen tehtävät 
investoinnit; näiden investointien olisi 
oltava täydentäviä ja yhteensopivia 
saastuttaja maksaa -periaatteen kanssa;

Or. en

Tarkistus 312
Miriam Dalli, Mohammed Chahim, Patrizia Toia

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 313
Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-
Marques

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 314
Sandra Pereira

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

Komission teksti Tarkistus

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

f) laitosalueen kunnostamiseen ja 
puhdistamiseen, maan saneeraukseen ja 
käyttötarkoituksen muuttamiseen tehtävät 
investoinnit ovat vain julkisille toimijoille 
ja pk-yrityksille; 

Or. pt

Tarkistus 315
Dan Nica, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, Lina Gálvez 
Muñoz, Rovana Plumb, Mihai Tudose, Csaba Molnár, Tsvetelina Penkova

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en


