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Tarkistus 316
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Marian-Jean 
Marinescu, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam 
Jarubas, Vasile Blaga

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

Komission teksti Tarkistus

f a) ympäristöystävälliseen 
multimodaaliseen kaupunkiliikenteeseen 
ja vaihtoehtoisiin liikennepolttoaineisiin 
tehtävät investoinnit, jotka nopeuttavat 
siirtymistä päästöttömään liikenteeseen;

Or. en

Tarkistus 317
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova

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

Komission teksti Tarkistus

f a) luontoon perustuvaan 
ilmastonmuutoksen vaikutusten 
lieventämiseen ja sopeutumista edistäviin 
hankkeisiin tehtävät investoinnit;

Or. en

Tarkistus 318
Elena Kountoura

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

Komission teksti Tarkistus

f a) investoinnit energiaköyhyyteen 
puuttumiseksi ja paikallisten 



PE652.410v01-00 4/113 AM\1205745FI.docx

FI

energiayhteisöjen tarjoamaan 
kohtuuhintaiseen uusiutuvaan energiaan;

Or. en

Tarkistus 319
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Andris 
Ameriks
S&D-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

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

g) kiertotalouden vahvistamiseen, 
mukaan luettuna jätteiden ehkäisemisen, 
vähentämisen, resurssitehokkuuden, 
uudelleenkäytön, korjauksen, kierrätyksen 
ja muiden hyödyntämistapojen (kuten 
energian talteenoton) kautta, tehtävät 
investoinnit;

Or. en

Tarkistus 320
Miriam Dalli, Nicolás González Casares

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 321
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 322
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

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

Komission teksti Tarkistus

g a) investoinnit siirtymävaiheessa 
olevien alueiden taloudellisesti 
merkittävien alojen, kuten matkailun tai 
maatalouden, ympäristöön liittyvään 
muutokseen;

Or. en

Tarkistus 323
Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Josianne Cutajar, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, Andris Ameriks, Patrizia 
Toia
S&D-ryhmän puolesta

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

g a) investoinnit hankkeisiin, joilla 
torjutaan energiaköyhyyttä ja lisätään 
energiatehokkuutta alueilla, jotka 
kärsivät siitä eniten;

Or. en

Tarkistus 324
Marian-Jean Marinescu, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, 
Gheorghe Falcă

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

Komission teksti Tarkistus

g a) taloudellista kehitystä ja 
työpaikkojen luomista edistävät 
liikenneinfrastruktuuriin tehtävät 
investoinnit;

Or. en

Tarkistus 325
András Gyürk, Edina Tóth

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

Komission teksti Tarkistus

g a) ydinvoimaloiden käytöstä poisto tai 
rakentaminen;

Or. en
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Perustelu

Ydinvoiman rooli – uusiutuviin energialähteisiin liittyvän teknologian ohella – on ratkaisevan 
tärkeä energia-alan hiilestä irtautumisessa. Tällä hetkellä 50 prosenttia Euroopan unionin 
energia-alan päästövähennyksistä saadaan aikaan ydinenergian avulla. 
Teknologianeutraaliuden periaatteen pohjalta tarvitsemme kaikkia soveltuvia, käytössämme 
olevia ratkaisuja saavuttaaksemme ilmastoneutraalin talouden.

Tarkistus 326
Marian-Jean Marinescu, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Vasile Blaga, 
Gheorghe Falcă

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

Komission teksti Tarkistus

g b) liikenteen hiilestä irtautumiseen 
tehtävät investoinnit;

Or. en

Tarkistus 327
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Mauri Pekkarinen

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

Komission teksti Tarkistus

h) työntekijöiden uudelleenkoulutus ja 
uusien taitojen hankkiminen;

h) työntekijöiden uudelleenkoulutus ja 
uusien taitojen hankkiminen siten, että 
keskitytään taitoihin ja pätevyyteen, jotka 
sopivat yhteen kestävään ja digitaaliseen 
talouteen ja vihreään talouteen 
siirtymisen kanssa;

Or. en
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Tarkistus 328
Ivo Hristov, Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-Marques

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

Komission teksti Tarkistus

h) työntekijöiden uudelleenkoulutus ja 
uusien taitojen hankkiminen;

h) työntekijöiden ja itsenäisten 
ammatinharjoittajien, joiden toimintaan 
suuret rakennemuutokset ovat 
vaikuttaneet, uudelleenkoulutus, uusien 
taitojen hankkiminen ja taitojen 
hyödyntämättä jääminen;

Or. en

Tarkistus 329
Miriam Dalli, Nicolás González Casares

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

Komission teksti Tarkistus

h) työntekijöiden uudelleenkoulutus ja 
uusien taitojen hankkiminen;

h) työntekijöiden, myös itsenäisten 
ammatinharjoittajien, uudelleenkoulutus 
ja uusien taitojen hankkiminen työsuhteen 
tyypistä tai alasta riippumatta;

Or. en

Tarkistus 330
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Ivo Hristov, 
Mohammed Chahim, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris 
Ameriks
S&D-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

h) työntekijöiden uudelleenkoulutus ja 
uusien taitojen hankkiminen;

h) työntekijöiden ja työnhakijoiden 
uudelleenkoulutus ja uusien taitojen 
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hankkiminen vihreän talouden alaa 
silmällä pitäen;

Or. en

Tarkistus 331
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

h) työntekijöiden uudelleenkoulutus ja 
uusien taitojen hankkiminen;

h) työntekijöiden uudelleenkoulutus ja 
uusien taitojen hankkiminen siten, että 
samalla pyritään sukupuolten 
tasapuoliseen edustukseen;

Or. en

Tarkistus 332
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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

Komission teksti Tarkistus

h) työntekijöiden uudelleenkoulutus ja 
uusien taitojen hankkiminen;

h) työntekijöiden uusien taitojen 
kehittäminen, uudelleenkoulutus ja uusien 
taitojen hankkiminen;

Or. en

Tarkistus 333
Dan Nica, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Ivo Hristov, Josianne Cutajar, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb, Mihai Tudose, Csaba Molnár, 
Tsvetelina Penkova

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

h a) työmarkkinoille pääsyn, 
sosiaalisen osallisuuden sekä aktiivisena 
ja terveenä ikääntymisen tukemiseksi 
tarvittavan sosiaalisen infrastruktuurin 
kehittäminen;

Or. en

Perustelu

Mitään työmarkkinoihin ja koulutukseen liittyviä investointeja ei voida kehittää ilman 
asianmukaista infrastruktuuria. Koulutukseen ja terveyteen liittyvää ja sosiaalista kehitystä 
varten tarvittavalla sosiaalisella infrastruktuurilla voi olla tärkeä rooli oikeudenmukaisen 
siirtymän alueilla, mikä johtuu siirtymän suurista sosiaalisista kustannuksista alueellisella 
tasolla.

Tarkistus 334
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Nicolás González 
Casares, Mohammed Chahim, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Andris Ameriks
S&D-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

i) työnhakuneuvonta työnhakijoille; i) työnhakuneuvonta työnhakijoille ja 
tulotuki työntekijöille, jotka ovat 
menettäneet työpaikkansa siirtymän 
seurauksena;

Or. en

Tarkistus 335
Ivo Hristov, Eva Kaili, Tsvetelina Penkova

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

i) työnhakuneuvonta työnhakijoille; i) työnhakuneuvonta ja uraohjaus 
työnhakijoille;

Or. en

Tarkistus 336
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, Simona Bonafè

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

Komission teksti Tarkistus

i) työnhakuneuvonta työnhakijoille; i) työnhakuneuvonta ja koulutus 
työnhakijoille;

Or. en

Tarkistus 337
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Mohammed 
Chahim, Josianne Cutajar, Andris Ameriks
S&D-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

j) työnhakijoiden aktiivinen 
osallistaminen;

j) työnhakijoiden aktiivinen 
osallistaminen, painopisteenä erityisesti 
naiset ja siirtymään joutuvat työntekijät. 
Uuden työpaikan takia muuttamaan 
joutuville työntekijöille olisi maksettava 
liikkuvuusavustuksia;

Or. en

Perustelu

Siirtymä luo enemmän kotimaisia työpaikkoja, mutta nämä uudet työpaikat voivat sijaita eri 
alueilla tai edellyttää erilaisia taitoja. On ratkaisevan tärkeää investoida voimakkaasti 
inhimilliseen pääomaan sellaisten politiikkatoimien avulla, joilla parannetaan työntekijöiden 



PE652.410v01-00 12/113 AM\1205745FI.docx

FI

työmarkkinaliikkuvuutta, jotta voidaan välttää korkea työttömyys joillakin alueilla, joihin 
siirtymä erityisesti vaikuttaa.

Tarkistus 338
Ivo Hristov, Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-Marques

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

Komission teksti Tarkistus

j) työnhakijoiden aktiivinen 
osallistaminen;

j) työnhakijoiden aktiivinen 
osallistaminen, mukaan luettuna tulotuki 
siirtymään joutuville työntekijöille ja 
liikkuvuusavustukset työntekijöille, joiden 
on muutettava uuden työpaikan takia;

Or. en

Tarkistus 339
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
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) työnhakijoiden aktiivinen 
osallistaminen;

j) työnhakijoiden, etenkin naisten ja 
haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien, 
aktiivinen osallistaminen;

Or. en

Tarkistus 340
Dan Nica, Patrizia Toia, Josianne Cutajar, Nicolás González Casares, Rovana Plumb, 
Mihai Tudose, Csaba Molnár, Tsvetelina Penkova

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

j) työnhakijoiden aktiivinen 
osallistaminen;

j) työnhakijoiden aktiivinen 
osallistaminen ja tuki varhaiseläkkeelle 
siirtymiselle;

Or. en

Tarkistus 341
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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

Komission teksti Tarkistus

j) työnhakijoiden aktiivinen 
osallistaminen;

j) työnhakijoiden koulutus ja 
aktiivinen osallistaminen;

Or. en

Tarkistus 342
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 – k a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

k a) kaikki muut erityiset toimet, jotka 
edistävät oikeudenmukaisen siirtymän 
rahaston ainoaa erityistavoitetta, jotka 
sisältyvät alueellisiin oikeudenmukaista 
siirtymää koskeviin suunnitelmiin, joista 
sovitaan jäsenvaltion ja asiaankuuluvien 
viranomaisten välillä ja jotka Euroopan 
komissio hyväksyy.

Or. en
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Tarkistus 343
Sandra Pereira

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

Komission teksti Tarkistus

Edellä 2 kohdassa tarkoitetuilla toimilla 
edistetään uusien yrityksien perustamista, 
vanhojen rakenteiden kehittämistä ja 
työntekijöiden uudelleenkouluttamista, 
jotta varmistetaan, ettei työllisyys kärsi 
rakenteellisesti alueilla, joiden teollinen ja 
tuotantoprofiili on uudistettava täysin;

Or. pt

Tarkistus 344
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

a–g kohdassa tarkoitetut toimet ovat 
tukikelpoisia ainoastaan, jos ne katsotaan 
ympäristön kannalta kestäviksi 
asetuksen.../...[luokitusjärjestelmäasetus] 
[ ] artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 345
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan 
a ja c alakohdassa tarkoitetuilla tukialueilla 
ja SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklaan 
sisältyvien unionin valtiontukisääntöjen 
mukaisesti muihin yrityksiin kuin pk-
yrityksiin tehtäviä tuotannollisia 
investointeja, edellyttäen että tällaiset 
investoinnit ovat asetuksen (EU) .../... 
[luokitusjärjestelmäasetus] [x] artiklassa 
vahvistettujen kriteerien mukaisia ja että 
tällaiset yritykset esittävät julkisesti 
ilmastoneutraaliutta viimeistään 
vuoteen 2040 mennessä koskevan 
tavoitteen mukaisen sitovan suunnitelman 
ja muuta olennaista tietoa komission 
kehittämien mallien pohjalta. Komission 
on hyväksyttävä tällaiset investoinnit 
osana alueellista oikeudenmukaista 
siirtymää koskevaa suunnitelmaa 7 artiklan 
2 kohdan h ja i alakohdassa vaadittujen 
tietojen perusteella. Tällaiset investoinnit 
ovat tukikelpoisia vain, jos ne ovat tarpeen 
alueellisen oikeudenmukaista siirtymää 
koskevan suunnitelman täytäntöönpanoa 
varten.

Or. en

Tarkistus 346
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

perusteella. Tällaiset investoinnit ovat 
tukikelpoisia vain, jos ne ovat tarpeen 
alueellisen oikeudenmukaista siirtymää 
koskevan suunnitelman täytäntöönpanoa 
varten, jos ne edistävät osaltaan 
siirtymistä ilmastoneutraaliin talouteen ja 
jos ne eivät johda tuotannon siirtämiseen, 
kuten asetuksen N:o .../.... [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 60 artiklassa 
edellytetään, ja päästökauppajärjestelmän 
piiriin kuuluvan teollisuustoiminnan 
osalta jos ne eivät osaltaan lisää 
päästöoikeuskaupasta saatavaa voittoa.

Or. en

Tarkistus 347
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Andris Ameriks
S&D-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

JTF-rahastosta voidaan tukea lisäksi 
SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan a 
ja c alakohdassa tarkoitetuilla tukialueilla 
muihin yrityksiin kuin pk-yrityksiin 
tehtäviä tuotannollisia investointeja, 
edellyttäen että tällaiset investoinnit on 
hyväksytty osana alueellista 
oikeudenmukaista siirtymää koskevaa 
suunnitelmaa 7 artiklan 2 kohdan 
h alakohdassa vaadittujen tietojen 
perusteella. Tällaiset investoinnit ovat 
tukikelpoisia vain, jos ne ovat tarpeen 
alueellisen oikeudenmukaista siirtymää 
koskevan suunnitelman täytäntöönpanoa 
varten ja päästökauppajärjestelmän piiriin 
kuuluvan teollisuustoiminnan osalta jos 
ne eivät osaltaan lisää 
päästöoikeuskaupasta saatavaa voittoa.

Or. en
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Tarkistus 348
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Marian-Jean Marinescu, 
Markus Pieper, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, 
Massimiliano Salini

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

JTF-rahastosta voidaan tukea lisäksi 
asianomaisilla alueilla muihin yrityksiin 
kuin pk-yrityksiin tehtäviä tuotannollisia 
investointeja, edellyttäen, että tällaiset 
investoinnit on sisällytetty alueelliseen 
oikeudenmukaista siirtymää koskevaan 
suunnitelmaan siksi, että ne ovat tarpeen 
energiasiirtymää varten, 7 artiklan 
2 kohdan h alakohdassa vaadittujen tietojen 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 349
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 – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

suunnitelmaa 7 artiklan 2 kohdan 
h alakohdassa vaadittujen tietojen 
perusteella. Tällaiset investoinnit ovat 
tukikelpoisia vain, jos ne ovat tarpeen 
alueellisen oikeudenmukaista siirtymää 
koskevan suunnitelman täytäntöönpanoa 
varten, jos ne eivät johda tuotannon 
siirtämiseen, kuten asetuksen N:o .../... 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
60 artiklassa edellytetään.

Or. en

Tarkistus 350
Sira Rego, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

JTF-rahastosta voidaan tukea lisäksi 
SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan a 
ja c alakohdassa tarkoitetuilla tukialueilla 
muihin yrityksiin kuin pk-yrityksiin, 
kokonaan tai osittain julkisessa 
omistuksessa olevat yritykset mukaan 
lukien, tehtäviä tuotannollisia 
investointeja, edellyttäen että tällaiset 
investoinnit on hyväksytty osana alueellista 
oikeudenmukaista siirtymää koskevaa 
suunnitelmaa 7 artiklan 2 kohdan 
h alakohdassa vaadittujen tietojen 
perusteella. Tällaiset investoinnit ovat 
tukikelpoisia vain, jos ne ovat tarpeen 
alueellisen oikeudenmukaista siirtymää 
koskevan suunnitelman täytäntöönpanoa 
varten.

Or. en
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Tarkistus 351
Marian-Jean Marinescu, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, 
Gheorghe Falcă

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

JTF-rahastosta voidaan tukea lisäksi 
1 artiklan 1 kohdassa määritetyillä 
alueilla muihin yrityksiin kuin pk-
yrityksiin tehtäviä tuotannollisia 
investointeja, edellyttäen että tällaiset 
investoinnit on hyväksytty osana alueellista 
oikeudenmukaista siirtymää koskevaa 
suunnitelmaa 7 artiklan 2 kohdan 
h alakohdassa vaadittujen tietojen 
perusteella. Tällaiset investoinnit ovat 
tukikelpoisia vain, jos ne ovat tarpeen 
alueellisen oikeudenmukaista siirtymää 
koskevan suunnitelman täytäntöönpanoa 
varten.

Or. en

Tarkistus 352
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

JTF-rahastosta voidaan tukea myös 
investointeja, joilla pyritään vähentämään 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/87/EY liitteessä I 
luetellusta toiminnasta syntyviä 
kasvihuonekaasupäästöjä, edellyttäen että 
tällaiset investoinnit ovat asetuksen 
(EU) .../... [luokitusjärjestelmäasetus] 
[x] artiklassa vahvistettujen kriteerien 
mukaisia ja että tällaiset yritykset esittävät 
julkisesti ilmastoneutraaliutta viimeistään 



PE652.410v01-00 20/113 AM\1205745FI.docx

FI

tukikelpoisia vain, jos ne ovat tarpeen 
alueellisen oikeudenmukaista siirtymää 
koskevan suunnitelman täytäntöönpanoa 
varten.

vuoteen 2040 mennessä koskevan 
tavoitteen mukaisen sitovan suunnitelman 
ja muuta olennaista tietoa komission 
kehittämien mallien pohjalta. Komission 
on hyväksyttävä tällaiset investoinnit 
osana alueellista oikeudenmukaista 
siirtymää koskevaa suunnitelmaa 7 artiklan 
2 kohdan i alakohdassa vaadittujen tietojen 
perusteella. Tällaiset investoinnit ovat 
tukikelpoisia vain, jos ne ovat tarpeen 
alueellisen oikeudenmukaista siirtymää 
koskevan suunnitelman täytäntöönpanoa 
varten.

Or. en

Tarkistus 353
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihaylova, Mauri Pekkarinen

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

JTF-rahastosta voidaan tukea myös 
investointeja, joilla pyritään vähentämään 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/87/EY liitteessä I 
luetellusta toiminnasta syntyviä 
kasvihuonekaasupäästöjä, edellyttäen että 
tällaiset investoinnit on hyväksytty osana 
alueellista oikeudenmukaista siirtymää 
koskevaa suunnitelmaa 7 artiklan 2 kohdan 
h alakohdassa vaadittujen tietojen 
perusteella. Tällaiset investoinnit ovat 
tukikelpoisia vain, jos ne ovat tarpeen 
alueellisen oikeudenmukaista siirtymää 
koskevan suunnitelman täytäntöönpanoa 
varten eivätkä johda nollavaikutuksen 
kautta siihen, että teollisuuslaitokset 
saavat ansiotonta voittoa 
päästökauppajärjestelmästä mahdollisesti 
saamiensa voittojen lisäksi.
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Or. en

Tarkistus 354
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Andris Ameriks
S&D-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 355
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä, jotta voidaan 
kehittää malleja, joissa määritetään 
4 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
julkistettavien tietojen sisältö ja esitystapa.
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Or. en

Tarkistus 356
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Ehdotus asetukseksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

5 artikla Poistetaan.
Tuen soveltamisalan ulkopuolelle 

jättäminen
JTF-rahastosta ei tueta
a) ydinvoimaloiden käytöstä poistoa 
tai rakentamista;
b) tupakan ja tupakkatuotteiden 
valmistusta, jalostusta ja markkinointia;
c) komission asetuksen (EU) 
N:o 651/ 2014 2 artiklan 18 kohdassa 
määriteltyjä vaikeuksissa olevia yrityksiä;
d) fossiilisten polttoaineiden 
tuotantoon, käsittelyyn, jakeluun, 
varastointiin tai polttamiseen liittyviä 
investointeja;
e) investointeja 
laajakaistainfrastruktuuriin alueilla, 
joilla on vähintään kaksi vastaavaan 
luokkaan kuuluvaa laajakaistaverkkoa.
__________________
16 Komission asetus (EU) N:o 651/2014, 
annettu 17 päivänä kesäkuuta 2014, 
tiettyjen tukimuotojen toteamisesta 
sisämarkkinoille soveltuviksi 
perussopimuksen 107 ja 108 artiklan 
mukaisesti (EUVL L 187, 26.6.2014, s. 1).

Or. en
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Tarkistus 357
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Nicola Beer, Dragoș Pîslaru, Bart Groothuis, 
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ydinvoimaloiden käytöstä poistoa 
tai rakentamista;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 358
András Gyürk, Edina Tóth

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ydinvoimaloiden käytöstä poistoa 
tai rakentamista;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ydinvoiman rooli – uusiutuviin energialähteisiin liittyvän teknologian ohella – on ratkaisevan 
tärkeä energia-alan hiilestä irtautumisessa. Tällä hetkellä 50 prosenttia Euroopan unionin 
energia-alan päästövähennyksistä saadaan aikaan ydinenergian avulla. 
Teknologianeutraaliuden periaatteen pohjalta tarvitsemme kaikkia soveltuvia, käytössämme 
olevia ratkaisuja saavuttaaksemme ilmastoneutraalin talouden, minkä vuoksi tukea 
ydinenergialle ei pidä jättää soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus 359
Beata Szydło
ECR-ryhmän puolesta
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk, Robert Roos, Rob Rooken

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) ydinvoimaloiden käytöstä poistoa 
tai rakentamista;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 360
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ydinvoimaloiden käytöstä poistoa 
tai rakentamista;

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

Or. en

Tarkistus 361
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Sara Skyttedal, Pernille Weiss, Henna 
Virkkunen, Eva Maydell

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ydinvoimaloiden käytöstä poistoa 
tai rakentamista;

a) ydinvoimaloiden käytöstä poistoa;

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.
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Tarkistus 362
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Iskra Mihaylova

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

Komission teksti Tarkistus

a a) investointeja, jotka haittaavat 
vähähiilisten vaihtoehtojen kehittämistä 
ja käyttöönottoa tai jotka johtavat toimiin 
ja operaatioihin, jotka ovat myöhemmin 
riippuvaisia tuista voidakseen toimia 
vakaasti ja kestävästi;

Or. en

Tarkistus 363
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík

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

Komission teksti Tarkistus

b a) toimia tai investointeja, jotka eivät 
ole yhdenmukaisia kestävää rahoitusta 
koskevan EU:n luokittelun kanssa;

Or. en

Tarkistus 364
Beata Szydło
ECR-ryhmän puolesta
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) komission asetuksen (EU) Poistetaan.
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N:o 651/ 2014 2 artiklan 18 kohdassa 
määriteltyjä vaikeuksissa olevia yrityksiä;
__________________
16 Komission asetus (EU) N:o 651/2014, 
annettu 17 päivänä kesäkuuta 2014, 
tiettyjen tukimuotojen toteamisesta 
sisämarkkinoille soveltuviksi 
perussopimuksen 107 ja 108 artiklan 
mukaisesti (EUVL L 187, 26.6.2014, s. 1).

Or. en

Tarkistus 365
Sandra Pereira

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

Komission teksti Tarkistus

c a) investointeja, joiden avulla ei 
varmisteta ihmisarvoisia, sopimuksiin ja 
työehtosopimusneuvotteluihin perustuvia 
työpaikkoja, joissa pidetään arvossa 
asianmukaista palkkaa sekä työ- ja 
yksityiselämän tasapainottamista;

Or. pt

Tarkistus 366
Dan Nica, Ivo Hristov, Rovana Plumb, Mihai Tudose, Csaba Molnár, Tsvetelina 
Penkova

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

d) fossiilisten polttoaineiden 
tuotantoon, käsittelyyn, jakeluun, 
varastointiin tai polttamiseen liittyviä 
investointeja, lukuun ottamatta 
investointeja, joiden tarkoituksena on 
siirtyä hiilikäyttöisistä voimalaitoksista 
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pieniin, joustaviin kaasuvoimalaitoksiin 
ilmastoneutraaliuteen siirtymisen 
varmistamiseksi;

Or. en

Perustelu

Tietyillä JTF-alueilla suurimmat työnantajat ja energiantuottajat ovat hiilikäyttöiset 
voimalaitokset. Työpaikkojen säilyttämiseksi samalla kun vähennetään 
kasvihuonekaasupäästöjä ja taataan gigawattikokoinen energiantuotanto, jos uusiutuvia 
energialähteitä ei ole saatavilla, on ratkaisevan tärkeää, että siirtymiseen hiilikäyttöisistä 
voimalaitoksista maakaasuvoimalaitoksiin voi saada tukea JTF-rahastosta. Se on välttämätön 
välivaihe matkalla kohti ilmastoneutraaliutta, sillä sen yhteydessä otetaan huomioon 
maantieteelliset rajoitukset ja järjestelmän tehokkuus ja tarjotaan tietty tasapaino suhteessa 
Euroopan aluekehitysrahastoon, josta tuetaan ainoastaan kaasupohjaisiin 
lämmitysjärjestelmiin liittyviä investointeja.

Tarkistus 367
Beata Szydło
ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

d) kiinteiden fossiilisten 
polttoaineiden, lukuun ottamatta niitä, 
joita käytetään osana puhtaaseen 
hiiliteknologiaan tai vetyteknologiaan 
liittyviä hankkeita, tuotantoon, käsittelyyn, 
jakeluun, varastointiin tai polttamiseen 
liittyviä investointeja;

Or. en

Tarkistus 368
Elena Kountoura

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

d) fossiilisten polttoaineiden 
tuotantoon, käsittelyyn, jakeluun, 
varastointiin tai polttamiseen liittyviä 
investointeja; lukuun ottamatta 
siirtymävaiheessa olevien hiilialueiden 
kaukolämmitysjärjestelmiä koskevia 
investointeja;

Or. en

Tarkistus 369
Sira Rego, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

d) fossiilisten polttoaineiden 
tuotantoon, käsittelyyn, jakeluun, 
varastointiin tai polttamiseen liittyviä 
investointeja, mukaan lukien laitosten 
purkaminen tai niiden kapasiteetin 
pienentäminen;

Or. en

Tarkistus 370
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

d) fossiilisten polttoaineiden, 
maakaasu mukaan lukien, tuotantoon, 
käsittelyyn, jakeluun, kuljetukseen, 
varastointiin tai polttamiseen liittyviä 
investointeja;
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Or. en

Perustelu

Investoiminen fossiilisiin polttoaineisiin ei sovi yhteen oikeudenmukaisen siirtymän kanssa, 
sillä se kasvattaa siirtymän kokonaiskustannuksia estämällä investointeja, joiden avulla 
alueet voisivat ”loikata eteenpäin” kohti täydellistä ilmastoneutraaliutta. Lisäksi se vahvistaa 
fossiilisten polttoaineiden infrastruktuurin lukkiutumista ja on epäloogista, kun sitä 
tarkastellaan sen kannalta, että siirtymärahastojen tavoite on tukea siirtymää pois fossiilisista 
polttoaineista ja kohti ilmastoneutraaliutta. On ratkaisevan tärkeää, että tällainen 
poissulkeminen koskee maakaasua, koska sitä ei voida katsoa siirtymäpolttoaineeksi, kun 
otetaan huomioon investointikustannusten takaisinperintään kuluva aika ja käyttöajan 
aikaiset päästöt (metaanivuodot mukaan luettuna).

Tarkistus 371
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Mauri 
Pekkarinen

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 372
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Nicola Beer, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihaylova, 
Bart Groothuis

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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



PE652.410v01-00 30/113 AM\1205745FI.docx

FI

Or. en

Tarkistus 373
Paolo Borchia
ID-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 374
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Adriana Maldonado López, Andris Ameriks
S&D-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

e) muihin kuin pk-yrityksiin tehtäviä 
tuotannollisia investointeja, joihin liittyy 
työpaikkojen, pääoman ja 
tuotantoprosessien siirtäminen 
jäsenvaltiosta toiseen.

Or. en

Perustelu

JTF-rahaston ei tulisi johtaa taloudellisen toiminnan siirtämiseen.
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Tarkistus 375
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Iskra Mihaylova, Mauri 
Pekkarinen

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

Komission teksti Tarkistus

e a) toimia tai investointeja, joista 
aiheutuu lukkiutuminen kustannuksiin, 
jotka ovat niiden elinkaaren huomioon 
ottaen ristiriidassa unionin ilmasto- ja 
ympäristötavoitteiden kanssa.

Or. en

Tarkistus 376
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

e a) jätteen käsittelylaitoksiin tehtäviä 
investointeja.

Or. en

Tarkistus 377
Sira Rego, Marisa Matias, Marc Botenga, Cornelia Ernst

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

Komission teksti Tarkistus

e a) aseteollisuuden puolustamiseen 
liittyviä investointeja.

Or. en
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Tarkistus 378
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

e b) toimia, jotka liittyvät uuden 
fossiilisten polttoaineiden louhinnan tai 
turpeen tuotannon suunnitteluun, 
mukaan luettuna väliaikaisesti käytöstä 
poistettujen talteenottolaitosten 
avaaminen uudelleen sillä NUTS 2 -
alueella, jolla alue sijaitsee, ohjelman 
keston aikana.

Or. en

Tarkistus 379
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Izaskun Bilbao Barandica, Nils 
Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra Mihaylova, Mauri 
Pekkarinen

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

Komission teksti Tarkistus

e b) muihin kuin pk-yrityksiin tehtäviä 
tuotannollisia investointeja, joihin liittyy 
työpaikkojen, pääoman ja 
tuotantoprosessien siirtäminen 
jäsenvaltiosta toiseen.

Or. en
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Tarkistus 380
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez

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

Komission teksti Tarkistus

e c) investointeja, jotka johtaisivat 
kaikista lähteistä peräisin olevan 
biomassan kestämättömään käyttöön.

Or. en

Tarkistus 381
Ivo Hristov, Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Dan Nica

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä 5 artiklan 
d alakohdassa säädetään, ja komission 
antaman hyväksynnän jälkeen 
maakaasun tuotantoon, käsittelyyn, 
jakeluun, varastointiin tai polttamiseen 
liittyviä investointeja on tuettava JTF-
rahastosta seuraavin kumulatiivisin 
edellytyksin:
– Investoinnit ovat olemassa olevan, hiili-
intensiivisemmän infrastruktuurin 
jälkiasennusta ja/tai korvaamista.
– Tuettu infrastruktuuri on synerginen 
uusiutuvan ja muun hiilineutraalin 
energian tuotantokapasiteetin kanssa.
Poikkeusta voidaan käyttää ja se voidaan 
myöntää ainoastaan vuoteen 2050 
ulottuvaa siirtymäkautta varten.

Or. en
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Tarkistus 382
Robert Hajšel, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Andris Ameriks
S&D-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

JTF-varat kohdennetaan alueluokkiin, 
joihin asianomaiset alueet kuuluvat, 
7 artiklan mukaisesti laadittujen 
alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien perusteella, jotka 
komissio on hyväksynyt osana ohjelmaa tai 
ohjelman muutosta. Kohdennetut varat 
asetetaan saataville yhdessä tai 
useammassa erityisohjelmassa tai ohjelman 
yhdessä tai useammassa toimintalinjassa. 
Komissio hyväksyy vain ohjelman, jossa 
alueiden, joihin siirtymäprosessin 
vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin ja 
jotka sisältyvät alueelliseen 
oikeudenmukaista siirtymää koskevaan 
suunnitelmaan, yksilöinti on perusteltu 
asianmukaisesti ja asiaan liittyvä 
alueellinen oikeudenmukaista siirtymää 
koskeva suunnitelma on johdonmukainen 
kyseisen jäsenvaltion kansallisen energia- 
ja ilmastosuunnitelman ja pitkän 
aikavälin strategian sekä talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson 
maaraportin kanssa.

Or. en

Tarkistus 383
Miriam Dalli, Mohammed Chahim, Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

JTF-varat kohdennetaan alueluokkiin, 
joihin asianomaiset alueet kuuluvat, 
7 artiklan mukaisesti laadittujen 

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

alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien perusteella, jotka 
komissio on hyväksynyt osana ohjelmaa tai 
ohjelman muutosta. Kohdennetut varat 
asetetaan saataville yhdessä tai 
useammassa erityisohjelmassa tai ohjelman 
yhdessä tai useammassa toimintalinjassa. 
Varat kohdennetaan toiminta-aloille, 
joihin siirtymä ilmastoneutraaliuteen 
vaikuttaa eniten.

Or. en

Tarkistus 384
Sandra Pereira

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pt

Tarkistus 385
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 386
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Sitoumuksensa, joka koskee 
ilmastoneutraaliuden saavuttamisen 
varmistamista koko unionissa, mukaisesti 
komissio hyväksyy vain ohjelman, jossa 
alueiden, joihin siirtymäprosessin 
vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin ja 
jotka sisältyvät alueelliseen 
oikeudenmukaista siirtymää koskevaan 
suunnitelmaan, yksilöinti on perusteltu 
asianmukaisesti ja asiaan liittyvä 
alueellinen oikeudenmukaista siirtymää 
koskeva suunnitelma on johdonmukainen 
kyseisen jäsenvaltion kansallisen energia- 
ja ilmastosuunnitelman kanssa ja siinä 
määritetään selkeä tie kohti fossiilisten 
polttoaineiden käytön asteittaista 
lopettamista mahdollisimman varhain, 
mukaan luettuna tarvittaessa määräaika 
hiilen käytön asteittaiselle lopettamiselle 
ennen vuotta 2030.
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Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on vahvistaa komission roolia toimielimenä, joka toimii koko 
unionin edun mukaisesti. Päättäessään JTF-ohjelmista komission on noudatettava unionin 
strategista pitkän aikavälin etua, joka koskee Euroopan muuttamista ilmastoneutraaliksi 
maanosaksi. Yritykset heikentää komission roolia haittaisivat tämän strategisen tavoitteen 
saavuttamista.

Tarkistus 387
Elena Kountoura

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Komissio hyväksyy vain ohjelman, jossa 
alueiden, joihin siirtymäprosessin 
vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin ja 
jotka sisältyvät alueelliseen 
oikeudenmukaista siirtymää koskevaan 
suunnitelmaan, yksilöinti on perusteltu 
asianmukaisesti ja asiaan liittyvä 
alueellinen oikeudenmukaista siirtymää 
koskeva suunnitelma on johdonmukainen 
kyseisen jäsenvaltion kansallisen energia- 
ja ilmastosuunnitelman kanssa. Komissio 
rajoittaa 50 prosenttiin niiden 
jäsenvaltioiden kansalliset määrärahat, 
jotka eivät ole vielä sitoutuneet 
vuotta 2050 koskevaan kansalliseen 
ilmastoneutraaliustavoitteeseen, ja 
kyseiset jäsenvaltiot saavat loput 
50 prosenttia käyttöönsä heti, kun tavoite 
on hyväksytty.

Or. en

Tarkistus 388
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
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Komissio hyväksyy ohjelman, jossa 
alueiden, joihin siirtymäprosessin 
vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin ja 
jotka sisältyvät alueelliseen 
oikeudenmukaista siirtymää koskevaan 
suunnitelmaan, yksilöinti on perusteltu 
asianmukaisesti ja asiaan liittyvä 
alueellinen oikeudenmukaista siirtymää 
koskeva suunnitelma sopii yhteen kyseisen 
jäsenvaltion kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman kanssa. Jos komissio 
ei hyväksy jäsenvaltion ehdotusta, se 
perustelee asianmukaisesti päätöksensä 
kieltäytyä hyväksymisestä.

Or. en

Tarkistus 389
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
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Komissio hyväksyy vain ohjelman, jossa 
alueiden, joihin siirtymäprosessin 
vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin ja 
jotka sisältyvät alueelliseen 
oikeudenmukaista siirtymää koskevaan 
suunnitelmaan, yksilöinti on perusteltu 
asianmukaisesti ja asiaan liittyvä 
alueellinen oikeudenmukaista siirtymää 
koskeva suunnitelma on johdonmukainen 
kyseisen jäsenvaltion kansallisen energia- 
ja ilmastosuunnitelman ja pitkän aikavälin 
strategian ja eurooppalaisen ilmastolain 
[2020/...] kanssa.
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Or. en

Tarkistus 390
Miriam Dalli, Mohammed Chahim, Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 391
András Gyürk, Edina Tóth

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

JTF-määrärahojen saamisen ehdollisuus, joka johtuu erityisesti EAKR- ja ESR+-varojen 
käytön rajoittamisesta, heikentää sen tavoitteita välineenä, jolla helpotetaan 
oikeudenmukaisesti energiasiirtymän haastetta.

Tarkistus 392
Marian-Jean Marinescu, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Vasile Blaga, 
Gheorghe Falcă

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. JTF-ohjelmat tai -toimintalinjat 
on rahoitettava JTF-varoista, jotka 
koostuvat kokonaan tai osittain 
jäsenvaltioiden JTF-määrärahoista ja 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [21 artiklan 1 kohdan] 
mukaisesti siirretyistä varoista.

Or. en

Tarkistus 393
Robert Hajšel, Josianne Cutajar, Mohammed Chahim, Dan Nica, Nicolás González 
Casares, Andris Ameriks
S&D-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. JTF-toimintalinjan tai -
toimintalinjojen on sisällettävä JTF-varat, 

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

jotka koostuvat kokonaan tai osittain 
jäsenvaltioiden JTF-määrärahoista ja 
vapaaehtoisuuteen perustuen asetuksen 
(EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] [21 a] artiklan mukaisesti 
siirretyistä varoista.

Or. en

Perustelu

Tämän pitäisi estää se, että koheesiosta riippuvaiset alueet, joihin hiilestä irtautumisen 
muodostama haaste ei vaikuta, pakotettaisiin rahoittamaan määrärahoillaan mahdollisesti 
kehittyneempiä alueita, jotka käyvät läpi hiilestä irtautumisen prosessia. Tällaista ristiriitaa 
sen koheesiorahastojen tavoitteen kanssa, joka koskee tuen antamista vähemmän kehittyneille 
alueille alueellisten erojen vähentämiseksi, ei pitäisi luoda.

Tarkistus 394
Beata Szydło
ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. JTF-toimintalinjan tai -
toimintalinjojen on sisällettävä JTF-varat, 
jotka koostuvat kokonaan tai osittain 
jäsenvaltioiden JTF-määrärahoista ja 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [21 a] artiklan mukaisesti 
vapaaehtoisesti siirretyistä varoista. 
EAKR- ja ESR+ -varojen, jotka 
jäsenvaltio päättää siirtää JTF-
toimintalinjaan, määrä saa olla enintään 
kolminkertainen JTF-rahastosta saadun 
tuen määrään nähden.
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Or. en

Tarkistus 395
Beata Szydło
ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. JTF-rahastosta rahoitetut 
tukikelpoiset hankkeet, jotka edistävät 
2 artiklassa asetettua erityistä tavoitetta, 
voivat saada 10 prosenttiyksikköä 
suuremman rahoituksen kuin alueeseen, 
jolla alueellisissa oikeudenmukaista 
siirtymää koskevissa suunnitelmissa 
yksilöity alue tai alueet sijaitsevat, 
sovellettavat yhteisrahoitusosuudet.

Or. en

Tarkistus 396
Beata Szydło
ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
liitteessä II esitetyn mallin mukaisesti 
yhdessä asianomaisten alueiden 
viranomaisten kanssa yksi tai useampia 
alueellisia oikeudenmukaista siirtymää 
koskevia suunnitelmia, jotka kattavat 
yhden tai useamman vaikutusten kohteeksi 
joutuneen alueen, joka vastaa yhteisen 
tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistön 

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
liitteessä II esitetyn mallin mukaisesti 
tiiviissä yhteistyössä asianomaisten 
alueiden viranomaisten kanssa yksi tai 
useampia alueellisia oikeudenmukaista 
siirtymää koskevia suunnitelmia, jotka 
kattavat yhden tai useamman vaikutusten 
kohteeksi joutuneen alueen, joka vastaa 
yhteisen tilastollisten alueyksiköiden 
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tasoa 3, jäljempänä ’NUTS 3 -tason 
alueet’, sellaisena kuin se on määritelty 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1059/2003, 
sellaisena kuin se on muutettuna komission 
asetuksella (EY) N:o 868/201417, tai sen 
osia. Tuettavien alueiden on oltava alueita, 
joihin siirtymän taloudelliset ja 
yhteiskunnalliset vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin, etenkin siltä osin kuin on 
kyse fossiilisten polttoaineiden tuotannossa 
odotetuista työpaikkojen menetyksistä ja 
kasvihuonekaasuvaltaisimpien 
teollisuuslaitosten tuotantoprosessien 
muuttamistarpeista.

nimikkeistön tasoa 3, jäljempänä ’NUTS 3 
-tason alueet’, sellaisena kuin se on 
määritelty Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 1059/2003, sellaisena kuin se on 
muutettuna komission asetuksella 
(EY) N:o 868/201417, tai sen osia. 
Tuettavien alueiden on oltava alueita, 
joihin siirtymän taloudelliset, 
yhteiskunnalliset ja energiaturvallisuuteen 
liittyvät vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin, etenkin siltä osin kuin on 
kyse kiinteiden fossiilisten polttoaineiden 
tuotannossa odotetuista työpaikkojen 
menetyksistä ja 
kasvihuonekaasuvaltaisimpien 
teollisuuslaitosten tuotantoprosessien 
muuttamistarpeista.

Komission vuoden 2020 maaraporttien 
liitteessä D yksilöimien investointialojen 
ja -prioriteettien olisi oltava suuntaa-
antavia, eivätkä ne saisi estää 
jäsenvaltioita ehdottamasta vapaasti aloja, 
joille myönnetään JTF-tukea.

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

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

Or. en

Tarkistus 397
Patrizia Toia, Dan Nica

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
liitteessä II esitetyn mallin mukaisesti 
yhdessä asianomaisten alueiden 
viranomaisten kanssa yksi tai useampia 

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
liitteessä II esitetyn mallin mukaisesti 
yhdessä asianomaisten alueiden 
viranomaisten kanssa yksi tai useampia 
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alueellisia oikeudenmukaista siirtymää 
koskevia suunnitelmia, jotka kattavat 
yhden tai useamman vaikutusten kohteeksi 
joutuneen alueen, joka vastaa yhteisen 
tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistön 
tasoa 3, jäljempänä ’NUTS 3 -tason 
alueet’, sellaisena kuin se on määritelty 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1059/2003, 
sellaisena kuin se on muutettuna komission 
asetuksella (EY) N:o 868/201417, tai sen 
osia. Tuettavien alueiden on oltava alueita, 
joihin siirtymän taloudelliset ja 
yhteiskunnalliset vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin, etenkin siltä osin kuin on 
kyse fossiilisten polttoaineiden tuotannossa 
odotetuista työpaikkojen menetyksistä ja 
kasvihuonekaasuvaltaisimpien 
teollisuuslaitosten tuotantoprosessien 
muuttamistarpeista.

alueellisia oikeudenmukaista siirtymää 
koskevia suunnitelmia, jotka kattavat 
yhden tai useamman vaikutusten kohteeksi 
joutuneen alueen, joka vastaa yhteisen 
tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistön 
tasoa 3, jäljempänä ’NUTS 3 -tason 
alueet’, sellaisena kuin se on määritelty 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1059/2003, 
sellaisena kuin se on muutettuna komission 
asetuksella (EY) N:o 868/201417, tai sen 
osia. Tuettavien alueiden on oltava alueita, 
joihin siirtymän taloudelliset ja 
yhteiskunnalliset vaikutukset kohdistuvat 
suoraan ja epäsuorasti kielteisimmin, 
lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, etenkin 
siltä osin kuin on kyse fossiilisten 
polttoaineiden tuotannossa odotetuista 
työpaikkojen menetyksistä, 
kasvihuonekaasuvaltaisimpien 
teollisuuslaitosten tuotantoprosessien 
muuttamistarpeista ja siirtymisestä 
vaihtoehtoiseen teollisuuteen aloilla, joilla 
teollisuuden lopputuotteet eivät ole 
hiilineutraaliustavoitteen mukaisia.

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

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

Or. en

Tarkistus 398
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Nicolás González Casares, Carlos 
Zorrinho, Mohammed Chahim, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Miapetra Kumpula-Natri, Andris Ameriks, Patrizia Toia
S&D-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
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liitteessä II esitetyn mallin mukaisesti 
yhdessä asianomaisten alueiden 
viranomaisten kanssa yksi tai useampia 
alueellisia oikeudenmukaista siirtymää 
koskevia suunnitelmia, jotka kattavat 
yhden tai useamman vaikutusten kohteeksi 
joutuneen alueen, joka vastaa yhteisen 
tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistön 
tasoa 3, jäljempänä ’NUTS 3 -tason 
alueet’, sellaisena kuin se on määritelty 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1059/2003, 
sellaisena kuin se on muutettuna komission 
asetuksella (EY) N:o 868/ 201417, tai sen 
osia. Tuettavien alueiden on oltava alueita, 
joihin siirtymän taloudelliset ja 
yhteiskunnalliset vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin, etenkin siltä osin kuin on 
kyse fossiilisten polttoaineiden tuotannossa 
odotetuista työpaikkojen menetyksistä ja 
kasvihuonekaasuvaltaisimpien 
teollisuuslaitosten tuotantoprosessien 
muuttamistarpeista.

liitteessä II esitetyn mallin mukaisesti 
yhdessä asianomaisten alueiden 
viranomaisten, sekä paikallisten että 
alueellisten, kanssa yksi tai useampia 
alueellisia oikeudenmukaista siirtymää 
koskevia suunnitelmia, jotka kattavat 
yhden tai useamman vaikutusten kohteeksi 
joutuneen alueen, joka vastaa yhteisen 
tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistön 
tasoa 3, jäljempänä ’NUTS 3 -tason 
alueet’, sellaisena kuin se on määritelty 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1059/2003, 
sellaisena kuin se on muutettuna komission 
asetuksella (EY) N:o 868/201417, tai sen 
osia. Tuettavien alueiden on oltava alueita, 
joihin siirtymän taloudelliset ja 
yhteiskunnalliset vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin, etenkin siltä osin kuin on 
kyse fossiilisten polttoaineiden tuotannossa 
odotetuista työpaikkojen menetyksistä ja 
kasvihuonekaasuvaltaisimpien 
teollisuuslaitosten tuotantoprosessien 
muuttamistarpeista. Asiaankuuluvien 
viranomaisten ja sidosryhmien olisi oltava 
aktiivisesti mukana prosessin kaikissa 
vaiheissa: valmistelu-, valinta- ja 
täytäntöönpanovaiheessa.

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

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

Or. en

Tarkistus 399
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Iskra Mihaylova

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
liitteessä II esitetyn mallin mukaisesti 
yhdessä asianomaisten alueiden 
viranomaisten kanssa yksi tai useampia 
alueellisia oikeudenmukaista siirtymää 
koskevia suunnitelmia, jotka kattavat 
yhden tai useamman vaikutusten 
kohteeksi joutuneen alueen, joka vastaa 
yhteisen tilastollisten alueyksiköiden 
nimikkeistön tasoa 3, jäljempänä ’NUTS 3 
-tason alueet’, sellaisena kuin se on 
määritelty Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 1059/2003, sellaisena kuin se on 
muutettuna komission asetuksella 
(EY)N:o 868/201417, tai sen osia. 
Tuettavien alueiden on oltava alueita, 
joihin siirtymän taloudelliset ja 
yhteiskunnalliset vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin, etenkin siltä osin kuin on 
kyse fossiilisten polttoaineiden tuotannossa 
odotetuista työpaikkojen menetyksistä ja 
kasvihuonekaasuvaltaisimpien 
teollisuuslaitosten tuotantoprosessien 
muuttamistarpeista.

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
liitteessä II esitetyn mallin mukaisesti 
yhdessä asianomaisten alueiden 
viranomaisten kanssa yksi tai useampia 
alueellisia oikeudenmukaista siirtymää 
koskevia suunnitelmia, jotka voivat olla 
osa tai vastata laajempaa tasoa, kuten 
yhteisen tilastollisten alueyksiköiden 
nimikkeistön tasoa 3, jäljempänä ’NUTS 3 
-tason alueet’, sellaisena kuin se on 
määritelty Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 1059/2003, sellaisena kuin se on 
muutettuna komission asetuksella 
(EY) N:o 868/201417, tai sen osia. 
Tuettavien alueiden on oltava alueita, 
joihin siirtymän taloudelliset ja 
yhteiskunnalliset vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin, etenkin siltä osin kuin on 
kyse fossiilisten polttoaineiden tuotannossa 
odotetuista työpaikkojen menetyksistä ja 
kasvihuonekaasuvaltaisimpien 
teollisuuslaitosten tuotantoprosessien 
muuttamistarpeista tai siirtymisestä 
vaihtoehtoiseen teollisuuteen aloilla, 
joiden tuotteisiin siirtyminen EU:n 
ilmastoneutraaliuteen vaikuttaa.

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

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

Or. en

Tarkistus 400
Ivo Hristov, Eva Kaili, Tsvetelina Penkova

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
liitteessä II esitetyn mallin mukaisesti 
yhdessä asianomaisten alueiden 
viranomaisten kanssa yksi tai useampia 
alueellisia oikeudenmukaista siirtymää 
koskevia suunnitelmia, jotka kattavat 
yhden tai useamman vaikutusten kohteeksi 
joutuneen alueen, joka vastaa yhteisen 
tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistön 
tasoa 3, jäljempänä ’NUTS 3 -tason 
alueet’, sellaisena kuin se on määritelty 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1059/2003, 
sellaisena kuin se on muutettuna komission 
asetuksella (EY) N:o 868/201417, tai sen 
osia. Tuettavien alueiden on oltava alueita, 
joihin siirtymän taloudelliset ja 
yhteiskunnalliset vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin, etenkin siltä osin kuin on 
kyse fossiilisten polttoaineiden tuotannossa 
odotetuista työpaikkojen menetyksistä ja 
kasvihuonekaasuvaltaisimpien 
teollisuuslaitosten tuotantoprosessien 
muuttamistarpeista.

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
liitteessä II esitetyn mallin mukaisesti 
yhdessä asianomaisten alueiden 
viranomaisten kanssa yksi tai useampia 
alueellisia oikeudenmukaista siirtymää 
koskevia suunnitelmia, jotka kattavat 
yhden tai useamman vaikutusten kohteeksi 
joutuneen alueen, joka vastaa yhteisen 
tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistön 
tasoa 3, jäljempänä ’NUTS 3 -tason 
alueet’, sellaisena kuin se on määritelty 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1059/2003, 
sellaisena kuin se on muutettuna komission 
asetuksella (EY) N:o 868/201417, tai sen 
osia. Tuettavien alueiden on oltava alueita, 
joihin siirtymän taloudelliset, 
yhteiskunnalliset ja ympäristöön liittyvät 
vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin, 
etenkin siltä osin kuin on kyse vaikutusten 
kohteeksi joutuneiden työpaikkojen 
mahdollisesta määrästä ja fossiilisten 
polttoaineiden tuotannossa odotetuista 
työpaikkojen menetyksistä ja 
kasvihuonekaasuvaltaisimpien 
teollisuuslaitosten tuotantoprosessien 
muuttamistarpeista.

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

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

Or. en

Tarkistus 401
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
liitteessä II esitetyn mallin mukaisesti 
yhdessä asianomaisten alueiden 
viranomaisten kanssa yksi tai useampia 
alueellisia oikeudenmukaista siirtymää 
koskevia suunnitelmia, jotka kattavat 
yhden tai useamman vaikutusten kohteeksi 
joutuneen alueen, joka vastaa yhteisen 
tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistön 
tasoa 3, jäljempänä ’NUTS 3 -tason 
alueet’, sellaisena kuin se on määritelty 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1059/2003, 
sellaisena kuin se on muutettuna komission 
asetuksella (EY) N:o 868/201417, tai sen 
osia. Tuettavien alueiden on oltava alueita, 
joihin siirtymän taloudelliset ja 
yhteiskunnalliset vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin, etenkin siltä osin kuin on 
kyse fossiilisten polttoaineiden tuotannossa 
odotetuista työpaikkojen menetyksistä ja 
kasvihuonekaasuvaltaisimpien 
teollisuuslaitosten tuotantoprosessien 
muuttamistarpeista.

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
liitteessä II esitetyn mallin mukaisesti 
yhdessä alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten ja muiden 3 kappaleessa 
mainittujen sidosryhmien kanssa yksi tai 
useampia alueellisia oikeudenmukaista 
siirtymää koskevia suunnitelmia, jotka 
kattavat yhden tai useamman vaikutusten 
kohteeksi joutuneen alueen, joka vastaa 
yhteisen tilastollisten alueyksiköiden 
nimikkeistön tasoa 3, jäljempänä ’NUTS 3 
-tason alueet’, sellaisena kuin se on 
määritelty Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 1059/2003, sellaisena kuin se on 
muutettuna komission asetuksella 
(EY) N:o 868/201417, tai sen osia. 
Tuettavien alueiden on oltava alueita, jotka 
tarvitsevat lisätukea selviytyäkseen 
siirtymän taloudellisista ja 
yhteiskunnallisista vaikutuksista, etenkin 
siltä osin kuin on kyse fossiilisten 
polttoaineiden tuotannossa odotetuista 
työpaikkojen menetyksistä ja 
kasvihuonekaasuvaltaisimpien 
teollisuuslaitosten tuotantoprosessien 
muuttamistarpeista.

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

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

Or. en

Tarkistus 402
Sandra Pereira

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
liitteessä II esitetyn mallin mukaisesti 
yhdessä asianomaisten alueiden 
viranomaisten kanssa yksi tai useampia 
alueellisia oikeudenmukaista siirtymää 
koskevia suunnitelmia, jotka kattavat 
yhden tai useamman vaikutusten kohteeksi 
joutuneen alueen, joka vastaa yhteisen 
tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistön 
tasoa 3, jäljempänä ’NUTS 3 -tason 
alueet’, sellaisena kuin se on määritelty 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1059/2003, 
sellaisena kuin se on muutettuna komission 
asetuksella (EY) N:o 868/2014, tai sen 
osia. Tuettavien alueiden on oltava alueita, 
joihin siirtymän taloudelliset ja 
yhteiskunnalliset vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin, etenkin siltä osin kuin on 
kyse fossiilisten polttoaineiden 
tuotannossa odotetuista työpaikkojen 
menetyksistä ja 
kasvihuonekaasuvaltaisimpien 
teollisuuslaitosten tuotantoprosessien 
muuttamistarpeista.

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
liitteessä II esitetyn mallin mukaisesti 
yhdessä asianomaisten alueiden 
viranomaisten kanssa yksi tai useampia 
alueellisia oikeudenmukaista siirtymää 
koskevia suunnitelmia, jotka kattavat 
yhden tai useamman vaikutusten kohteeksi 
joutuneen alueen, joka vastaa yhteisen 
tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistön 
tasoa 3, jäljempänä ’NUTS 3 -tason 
alueet’, sellaisena kuin se on määritelty 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1059/2003, 
sellaisena kuin se on muutettuna komission 
asetuksella (EY) N:o 868/201417, tai sen 
osia. Tuettavien alueiden on oltava alueita, 
joihin siirtymän taloudelliset ja 
yhteiskunnalliset vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin, etenkin siltä osin kuin on 
kyse odotetuista työpaikkojen menetyksistä 
ja työllisyysprofiilin 
uudelleenkohdentamistarpeista, jotka 
aiheutuvat teollisuus- ja tuotantoprofiilien 
muutoksista näillä alueilla.

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

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

Or. pt

Tarkistus 403
Sira Rego, Marisa Matias, Marc Botenga, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
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liitteessä II esitetyn mallin mukaisesti 
yhdessä asianomaisten alueiden 
viranomaisten kanssa yksi tai useampia 
alueellisia oikeudenmukaista siirtymää 
koskevia suunnitelmia, jotka kattavat 
yhden tai useamman vaikutusten kohteeksi 
joutuneen alueen, joka vastaa yhteisen 
tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistön 
tasoa 3, jäljempänä ’NUTS 3 -tason 
alueet’, sellaisena kuin se on määritelty 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1059/2003, 
sellaisena kuin se on muutettuna komission 
asetuksella (EY) N:o 868/201417, tai sen 
osia. Tuettavien alueiden on oltava alueita, 
joihin siirtymän taloudelliset ja 
yhteiskunnalliset vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin, etenkin siltä osin kuin on 
kyse fossiilisten polttoaineiden tuotannossa 
odotetuista työpaikkojen menetyksistä ja 
kasvihuonekaasuvaltaisimpien 
teollisuuslaitosten tuotantoprosessien 
muuttamistarpeista.

liitteessä II esitetyn mallin mukaisesti 
yhdessä asianomaisten alueiden 
viranomaisten kanssa yksi tai useampia 
alueellisia oikeudenmukaista siirtymää 
koskevia suunnitelmia, jotka kattavat 
yhden tai useamman vaikutusten kohteeksi 
joutuneen alueen, joka vastaa yhteisen 
tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistön 
tasoa 3, jäljempänä ’NUTS 3 -tason 
alueet’, sellaisena kuin se on määritelty 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1059/2003, 
sellaisena kuin se on muutettuna komission 
asetuksella (EY) N:o 868/201417, tai sen 
osia. Tuettavien alueiden on oltava alueita, 
joihin siirtymän taloudelliset ja 
yhteiskunnalliset vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin, etenkin siltä osin kuin on 
kyse fossiilisten polttoaineiden tuotannossa 
odotetuista työpaikkojen menetyksistä, 
historiallisista työpaikkojen menetyksistä 
ja kasvihuonekaasuvaltaisimpien 
teollisuuslaitosten tuotantoprosessien 
muuttamistarpeista.

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

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

Or. en

Tarkistus 404
Paolo Borchia
ID-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
liitteessä II esitetyn mallin mukaisesti 
yhdessä asianomaisten alueiden 
viranomaisten kanssa yksi tai useampia 

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
liitteessä II esitetyn mallin mukaisesti 
yhdessä asianomaisten alueiden 
viranomaisten kanssa yksi tai useampia 
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alueellisia oikeudenmukaista siirtymää 
koskevia suunnitelmia, jotka kattavat 
yhden tai useamman vaikutusten kohteeksi 
joutuneen alueen, joka vastaa yhteisen 
tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistön 
tasoa 3, jäljempänä ’NUTS 3 -tason 
alueet’, sellaisena kuin se on määritelty 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1059/2003, 
sellaisena kuin se on muutettuna komission 
asetuksella (EY) N:o 868/201417, tai sen 
osia. Tuettavien alueiden on oltava alueita, 
joihin siirtymän taloudelliset ja 
yhteiskunnalliset vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin, etenkin siltä osin kuin on 
kyse fossiilisten polttoaineiden tuotannossa 
odotetuista työpaikkojen menetyksistä ja 
kasvihuonekaasuvaltaisimpien 
teollisuuslaitosten tuotantoprosessien 
muuttamistarpeista.

alueellisia oikeudenmukaista siirtymää 
koskevia suunnitelmia, jotka kattavat 
yhden tai useamman vaikutusten kohteeksi 
joutuneen alueen, joka vastaa yhteisen 
tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistön 
tasoa 3, jäljempänä ’NUTS 3 -tason 
alueet’, sellaisena kuin se on määritelty 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1059/2003, 
sellaisena kuin se on muutettuna komission 
asetuksella (EY) N:o 868/201417, tai sen 
osia. Tuettavien alueiden on oltava alueita, 
joihin siirtymän taloudelliset ja 
yhteiskunnalliset vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin, etenkin siltä osin kuin on 
kyse kiinteiden fossiilisten polttoaineiden 
tuotannossa odotetuista työpaikkojen 
menetyksistä ja 
kasvihuonekaasuvaltaisimpien 
teollisuuslaitosten tuotantoprosessien 
muuttamistarpeista.

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

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

Or. en

Tarkistus 405
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
liitteessä II esitetyn mallin mukaisesti 
yhdessä asianomaisten alueiden 
viranomaisten kanssa yksi tai useampia 
alueellisia oikeudenmukaista siirtymää 
koskevia suunnitelmia, jotka kattavat 
yhden tai useamman vaikutusten kohteeksi 

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
liitteessä II esitetyn mallin mukaisesti 
yhdessä asianomaisten alueiden 
viranomaisten kanssa yksi tai useampia 
alueellisia oikeudenmukaista siirtymää 
koskevia suunnitelmia, jotka kattavat 
yhden tai useamman vaikutusten kohteeksi 
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joutuneen alueen, joka vastaa yhteisen 
tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistön 
tasoa 3, jäljempänä ’NUTS 3 -tason 
alueet’, sellaisena kuin se on määritelty 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1059/2003, 
sellaisena kuin se on muutettuna komission 
asetuksella (EY) N:o 868/201417, tai sen 
osia. Tuettavien alueiden on oltava alueita, 
joihin siirtymän taloudelliset ja 
yhteiskunnalliset vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin, etenkin siltä osin kuin on 
kyse fossiilisten polttoaineiden tuotannossa 
odotetuista työpaikkojen menetyksistä ja 
kasvihuonekaasuvaltaisimpien 
teollisuuslaitosten tuotantoprosessien 
muuttamistarpeista.

joutuneen alueen, joka vastaa yhteisen 
tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistön 
tasoa 3, jäljempänä ’NUTS 3 -tason 
alueet’, sellaisena kuin se on määritelty 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1059/2003, 
sellaisena kuin se on muutettuna komission 
asetuksella (EY) N:o 868/201417, tai sen 
osia. Tuettavien alueiden on oltava alueita, 
joihin siirtymän taloudelliset ja 
yhteiskunnalliset vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin, etenkin siltä osin kuin on 
kyse työpaikkojen menetyksistä fossiilisten 
polttoaineiden tuotannossa ja 
kasvihuonekaasuvaltaisimpien 
teollisuuslaitosten tuotantoprosessien 
muuttamistarpeista.

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

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

Or. en

Tarkistus 406
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
liitteessä II esitetyn mallin mukaisesti 
yhdessä asianomaisten alueiden 
viranomaisten kanssa yksi tai useampia 
alueellisia oikeudenmukaista siirtymää 
koskevia suunnitelmia, jotka kattavat 
yhden tai useamman vaikutusten kohteeksi 
joutuneen alueen, joka vastaa yhteisen 
tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistön 
tasoa 3, jäljempänä ’NUTS 3 -tason 
alueet’, sellaisena kuin se on määritelty 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
liitteessä II esitetyn mallin mukaisesti 
yhdessä asianomaisten alueiden 
viranomaisten kanssa yksi tai useampia 
alueellisia oikeudenmukaista siirtymää 
koskevia suunnitelmia, jotka kattavat 
yhden tai useamman vaikutusten kohteeksi 
joutuneen alueen, joka vastaa yhteisen 
tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistön 
tasoa 3, jäljempänä ’NUTS 3 -tason 
alueet’, sellaisena kuin se on määritelty 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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asetuksessa (EY) N:o 1059/2003, 
sellaisena kuin se on muutettuna komission 
asetuksella (EY) N:o 868/201417, tai sen 
osia. Tuettavien alueiden on oltava alueita, 
joihin siirtymän taloudelliset ja 
yhteiskunnalliset vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin, etenkin siltä osin kuin on 
kyse fossiilisten polttoaineiden tuotannossa 
odotetuista työpaikkojen menetyksistä ja 
kasvihuonekaasuvaltaisimpien 
teollisuuslaitosten tuotantoprosessien 
muuttamistarpeista.

asetuksessa (EY) N:o 1059/2003, 
sellaisena kuin se on muutettuna komission 
asetuksella (EY) N:o 868/201417, tai sen 
osia. Tuettavien alueiden on oltava alueita, 
joihin siirtymän taloudelliset ja 
yhteiskunnalliset vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin, etenkin siltä osin kuin on 
kyse työpaikkojen menetyksistä fossiilisten 
polttoaineiden tuotannossa ja 
kasvihuonekaasuvaltaisimpien 
teollisuuslaitosten tuotantoprosessien 
muuttamistarpeista.

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

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

Or. en

Tarkistus 407
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) kuvaus kansallisen tason 
siirtymäprosessista ilmastoneutraaliin, 
ympäristön kannalta kestävään, täysin 
uusiutuviin energialähteisiin 
perustuvaan, erittäin resurssi- ja 
energiatehokkaaseen kiertotalouteen 
viimeistään vuoteen 2040 mennessä ja 
aikataulu keskeisille siirtymävaiheille, 
mukaan luettuna aikataulu, joka sisältää 
välitavoitteita ja jonka tarkoituksena on 
poistaa asteittain käytöstä 
hiilivoimasuunnitelmat vuoteen 2030 
mennessä siellä, missä hiiltä käytetään, ja 
selkeä päivämäärä kaikkien fossiilisten 
polttoaineiden asteittaiselle käytöstä 
poistamiselle kansallisen energia- ja 
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ilmastosuunnitelman tuoreimman version 
mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin olisi oltava sidoksissa hiilen asteittaista käytöstä 
poistamista koskevan selkeän etenemissuunnitelman hyväksymiseen. Välittömin tavoite on 
poistaa hiili asteittain käytöstä vuoteen 2030 mennessä.

Tarkistus 408
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Nicolás 
González Casares, Mohammed Chahim, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris 
Ameriks
S&D-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) kuvaus kansallisen ja alueellisen 
tason siirtymäprosessista kohti 
eurooppalaisessa ilmastolaissa 
vuodelle 2030 asetettujen 
ilmastotavoitteiden saavuttamista ja kohti 
ilmastoneutraalia taloutta vuoteen 2050 
mennessä, mukaan luettuna aikataulu 
keskeisille siirtymävaiheille, jotka ovat 
kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman tuoreimman version 
ja talouspolitiikan eurooppalaisen 
ohjausjakson mukaisia;

Or. en

Tarkistus 409
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Fredrick 
Federley

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

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

a) yksityiskohtainen kuvaus 
kansallisen tason siirtymäprosessista 
ilmastoneutraaliin talouteen vuoteen 2050 
mennessä, mukaan luettuna aikataulu 
fossiilisten polttoaineiden asteittaiselle 
käytöstä poistamiselle ja muille keskeisille 
siirtymävaiheille, jotka ovat kansallisen 
energia- ja ilmastosuunnitelman 
tuoreimman version ja eurooppalaisen 
ilmastolain [2020/...] mukaisia;

Or. en

Tarkistus 410
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 411
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

siirtymäprosessista ilmastoneutraaliin 
talouteen, mukaan luettuna jo toteutetut 
varhaiset toimet ja aikataulu seuraaville 
keskeisille siirtymävaiheille, jotka ovat 
kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman tuoreimman version 
mukaisia;

Or. en

Tarkistus 412
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Simona Bonafè

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) kuvaus kansallisen tason 
siirtymäprosessista ilmastoneutraaliin 
talouteen vuoteen 2050 mennessä, mukaan 
luettuna aikataulu keskeisille 
siirtymävaiheille, jotka ovat kansallisen 
energia- ja ilmastosuunnitelman 
tuoreimman version ja pitkän aikavälin 
strategian mukaisia;

Or. en

Tarkistus 413
Elena Kountoura

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) yksityiskohtainen kuvaus 
kansallisen tason siirtymäprosessista 
ilmastoneutraaliin talouteen viimeistään 
vuoteen 2050 mennessä, mukaan luettuna 
aikataulu keskeisille siirtymävaiheille, 
jotka ovat kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman tuoreimman version 
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mukaisia;

Or. en

Tarkistus 414
Beata Szydło
ECR-ryhmän puolesta
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman tuoreimman version 
kanssa yhteensopiva kuvaus kansallisen 
tason siirtymäprosessista ilmastoneutraaliin 
talouteen;

Or. en

Tarkistus 415
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Mauri 
Pekkarinen, Martina Dlabajová

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 416
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) perustelu alueiden yksilöimiseksi 
a alakohdassa tarkoitetuiksi alueiksi, jotka 
tarvitsevat lisätukea selviytyäkseen 
siirtymäprosessista ja joita olisi tuettava 
JTF-rahastosta 1 kohdan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 417
Pilar del Castillo Vera

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

Komission teksti Tarkistus

b a) arviointi muista vaikeuttavista 
tekijöistä, jotka on otettava huomioon 
yksilöitäessä alueita, joihin vaikutukset 
kohdistuvat eniten, kuten työttömyysaste, 
väestökatosuuntaukset ja aiemmat 
uudistamis- tai siirtymätoimet;

Or. en

Tarkistus 418
Patrizia Toia, Dan Nica

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) arviointi siirtymähaasteista alueilla, 
joihin vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin, mukaan luettuna 

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

ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisen 
yhteiskunnalliset, taloudelliset ja 
ympäristöön liittyvät vaikutukset; 
arvioinnissa olisi yksilöitävä niiden 
työpaikkojen ja työpaikkojen menetysten 
määrä, joihin vaikutus mahdollisesti 
kohdistuu, vaikutuksesta kärsineiden 
yritysten määrä ja ennakoidut 
tulonmenetykset, kehitystarpeet sekä 
tavoitteet, jotka olisi saavutettava 
vuoteen 2030 mennessä ja jotka liittyvät 
kasvihuonekaasuvaltaisen toiminnan tai 
teollisen toiminnan, jonka lopputuotteet 
ovat ristiriidassa hiilineutraaliustavoitteen 
kanssa, muuttamiseen tai lopettamiseen 
näillä alueilla;

Or. en

Tarkistus 419
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Fredrick 
Federley

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) arviointi siirtymähaasteista alueilla, 
joihin vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin, mukaan luettuna EU:n 
tason ilmastoneutraaliin talouteen 
siirtymisen vuoteen 2050 mennessä 
yhteiskunnalliset, taloudelliset ja 
ympäristöön liittyvät vaikutukset; 
arvioinnissa olisi yksilöitävä niiden 
työpaikkojen ja työpaikkojen menetysten 
määrä, joihin vaikutus mahdollisesti 
kohdistuu, vaikutuksesta kärsineiden 
yritysten määrä, kehitystarpeet sekä 
tavoitteet, jotka olisi saavutettava 
vuoteen 2030 mennessä ja jotka liittyvät 
kasvihuonekaasuvaltaisen toiminnan tai 
teollisen toiminnan, jonka tuotteisiin 
vaikuttaa siirtymä EU:n 
ilmastoneutraaliuteen, muuttamiseen tai 
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lopettamiseen näillä alueilla;

Or. en

Tarkistus 420
Sira Rego, Marisa Matias, Marc Botenga

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) arviointi siirtymähaasteista alueilla, 
joihin vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin, mukaan luettuna 
ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisen 
yhteiskunnalliset, taloudelliset ja 
ympäristöön liittyvät vaikutukset; 
arvioinnissa olisi yksilöitävä täsmälleen 
niiden työpaikkojen ja työpaikkojen 
menetysten (sekä ennakoitujen että 
historiallisten) määrä, joihin vaikutus 
mahdollisesti kohdistuu, kehitystarpeet 
sekä tavoitteet, jotka olisi saavutettava 
vuoteen 2030 mennessä ja jotka liittyvät 
kasvihuonekaasuvaltaisen toiminnan 
muuttamiseen tai lopettamiseen näillä 
alueilla, mukaan luettuna alueet, jotka 
kuuluvat SEUT-sopimuksen 174 artiklan 
kattamiin typologioihin;

Or. en

Tarkistus 421
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) arviointi siirtymähaasteista alueilla, 
joihin vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin, mukaan luettuna 

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

uusiutuviin energialähteisiin 
perustuvaan, erittäin resurssi- ja 
energiatehokkaaseen kiertotalouteen 
siirtymisen yhteiskunnalliset, taloudelliset 
ja ympäristöön ja sukupuoleen liittyvät 
vaikutukset; arvioinnissa olisi yksilöitävä 
niiden työpaikkojen ja työpaikkojen 
menetysten määrä, joihin vaikutus 
mahdollisesti kohdistuu, kehitystarpeet 
sekä tavoitteet, jotka olisi saavutettava 
vuoteen 2030 mennessä ja jotka liittyvät 
kasvihuonekaasuvaltaisen toiminnan 
muuttamiseen tai lopettamiseen näillä 
alueilla;

Or. en

Tarkistus 422
Robert Hajšel, Tsvetelina Penkova, Łukasz Kohut, Andris Ameriks
S&D-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) arviointi siirtymähaasteista alueilla, 
joihin vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin, mukaan luettuna 
ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisen 
yhteiskunnalliset, taloudelliset, 
energiaturvallisuuteen ja ympäristöön 
liittyvät vaikutukset; arvioinnissa olisi 
yksilöitävä niiden työntekijöiden, 
työpaikkojen ja työpaikkojen menetysten 
määrä, joihin vaikutus mahdollisesti 
kohdistuu, mahdollinen vaikutus 
itsehallintotuloihin NUTS 2- ja NUTS 3 -
tasoilla ja kehitystarpeet sekä tavoitteet, 
jotka olisi saavutettava vuoteen 2030 
mennessä ja jotka liittyvät 
kasvihuonekaasuvaltaisen toiminnan 
muuttamiseen tai lopettamiseen näillä 
alueilla;

Or. en
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Tarkistus 423
Sandra Pereira

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) arviointi siirtymähaasteista alueilla, 
joihin vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin, mukaan luettuna 
ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisen 
yhteiskunnalliset, taloudelliset ja 
ympäristöön liittyvät vaikutukset; 
arvioinnissa olisi yksilöitävä 
uudelleenkoulutusta tarvitsevien määrä, 
kehitystarpeet sekä tavoitteet, jotka olisi 
saavutettava vuoteen 2030 mennessä ja 
jotka liittyvät kasvihuonekaasuvaltaisen 
toiminnan muuttamiseen tai lopettamiseen 
näillä alueilla, sekä tarvittavat yritysten 
perustamista ja työpaikkojen säilyttämistä 
koskevat kannustimet;

Or. pt

Tarkistus 424
Beata Szydło
ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) arviointi siirtymähaasteista alueilla, 
joihin vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin, mukaan luettuna 
ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisen 
yhteiskunnalliset, taloudelliset ja 
ympäristöön liittyvät vaikutukset; 
arvioinnissa olisi yksilöitävä niiden 
työpaikkojen ja työpaikkojen menetysten 

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

työpaikkojen menetysten määrä, joihin 
vaikutus mahdollisesti kohdistuu, 
kehitystarpeet sekä tavoitteet, jotka olisi 
saavutettava vuoteen 2030 mennessä ja 
jotka liittyvät kasvihuonekaasuvaltaisen 
toiminnan muuttamiseen tai lopettamiseen 
näillä alueilla;

Or. en

Tarkistus 425
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

c a) arviointi mahdollisuudesta 
työpaikkojen luomiseen uusiutuviin 
energialähteisiin liittyvän teknologian 
käyttöönoton avulla yksilöidyillä alueilla;

Or. en

Tarkistus 426
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Nicolás González Casares, Ivo 
Hristov, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli
S&D-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 427
Beata Szydło
ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 428
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
7 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

d) kuvaus JTF-tuen odotetusta 
panoksesta ilmastoneutraaliin talouteen 
siirtymisen vuoteen 2050 mennessä 
yhteiskunnallisten, taloudellisten ja 
ympäristöön liittyvien vaikutusten 
käsittelyyn;

Or. en
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Tarkistus 429
Sandra Pereira

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

e) arviointi tuen johdonmukaisuudesta 
muihin kansallisiin ja alueellisiin 
strategioihin ja suunnitelmiin nähden, 
mukaan lukien talouden ja teollisuuden 
uudistusstrategiat tuotannon 
ylläpitämiseksi ja työllisyystason 
säilyttämiseksi tai parantamiseksi;

Or. pt

Tarkistus 430
Beata Szydło
ECR-ryhmän puolesta
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, 
Grzegorz Tobiszowski

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 431
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen, Fredrick Federley

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

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

f) kuvaus hallinnointijärjestelystä, 
joka sisältää kumppanuussopimukset, 
suunnitellut seuranta- ja 
arviointitoimenpiteet sekä asiasta vastaavat 
elimet, mukaan luettuna mahdollisuus 
arvioida myös muita kuin valtiosta 
riippuvaisia elimiä ja toimielimiä;

Or. en

Tarkistus 432
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Nicolás González Casares, Carlos 
Zorrinho, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris Ameriks, 
Patrizia Toia
S&D-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 433
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Marc Botenga

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

Komission teksti Tarkistus

f a) kuvaus sen laatimiseksi 
toteutetusta osallistavasta prosessista;

Or. en
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Tarkistus 434
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
7 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

g) kuvaus suunnitelluista 
toimintatyypeistä ja niiden aikataulusta 
sekä niiden odotetusta panoksesta 
siirtymän taloudellisen, yhteiskunnallisen 
ja ympäristöön liittyvän vaikutuksen 
lieventämiseen paikallisella, alueellisella 
ja (tarvittaessa) kansallisella tasolla;

Or. en

Tarkistus 435
Marian-Jean Marinescu, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Gheorghe Falcă, 
Vasile Blaga

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 436
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Patrizia Toia
S&D-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

h) jos tukea myönnetään muihin 
yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviin 
tuotannollisiin ja kestäviin investointeihin, 
alustava luettelo tällaisista toimista ja 
yrityksistä sekä perustelu tällaisen tuen 
tarpeellisuudesta puuteanalyysillä, jossa 
osoitetaan, että jos investointia ei tehdä, 
odotettu työpaikkojen menetysten määrä 
ylittäisi odotetun uusien työpaikkojen 
määrän; jos tätä tukea myönnetään 
päästökauppajärjestelmän jo kattamalle 
teolliselle toiminnalle, kuvaus siitä, että 
tällainen tuki ei osaltaan kasvata 
päästökauppajärjestelmästä jo saatavia 
voittoja;

Or. en

Tarkistus 437
Beata Szydło
ECR-ryhmän puolesta
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, 
Grzegorz Tobiszowski

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 438
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Andris Ameriks
S&D-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 439
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) jos tukea myönnetään 
investointeihin, joilla pyritään 
vähentämään direktiivin 2003/87/EY 
liitteessä I luetellusta toiminnasta syntyviä 

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

kasvihuonekaasupäästöjä, kattava luettelo 
tuettavasta toiminnasta ja perustelut, jotka 
osoittavat, että toiminta edistää siirtymistä 
ilmastoneutraaliin talouteen ja johtaa 
kasvihuonekaasupäästöjen merkittävään 
vähenemiseen siten, että ne alittavat 
merkittävästi direktiivin 2003/87/EY 
mukaiset ilmaisjaon laskemiseen 
käytettävät vertailuarvot, ja että toiminta 
on tarpeen, jotta voidaan suojella 
merkittävä määrä työpaikkoja lyhyellä, 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä;

Or. en

Tarkistus 440
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra Mihaylova, Mauri 
Pekkarinen, Fredrick Federley

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

i) jos tukea myönnetään 
investointeihin, joilla pyritään 
vähentämään direktiivin 2003/87/EY 
liitteessä I luetellusta toiminnasta syntyviä 
kasvihuonekaasupäästöjä, kattava luettelo 
tuettavasta toiminnasta ja perustelut, jotka 
osoittavat, että toiminta edistää siirtymistä 
EU:n tason ilmastoneutraaliin talouteen 
vuoteen 2050 mennessä ja johtaa 
kasvihuonekaasupäästöjen merkittävään 
vähenemiseen siten, että ne alittavat 
merkittävästi direktiivin 2003/87/EY 
mukaiset ilmaisjaon laskemiseen 
käytettävät vertailuarvot, ja että toiminta 
on tarpeen, jotta voidaan suojella 
merkittävä määrä työpaikkoja;

Or. en
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Tarkistus 441
Beata Szydło
ECR-ryhmän puolesta
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, 
Grzegorz Tobiszowski

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 442
Marian-Jean Marinescu, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Gheorghe Falcă, 
Vasile Blaga

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

Komission teksti Tarkistus

i a) jos tukea myönnetään 
liikenneinfrastruktuuriin tehtäviin 
investointeihin, luettelo tällaisista toimista 
ja vaikutustenarviointi, josta käy ilmi 
investointien houkuttelevuus ja 
rakennetun infrastruktuurin 
vaikutuksesta odotettavissa olevat 
työpaikat;
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Or. en

Tarkistus 443
Marian-Jean Marinescu, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Gheorghe Falcă, 
Vasile Blaga

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – i b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i b) jos tukea myönnetään 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen tähtäävien teknologioiden 
käyttöönottoon siirtymäkaudella, analyysi, 
josta käy ilmi työpaikkojen säilymisen 
tuoma hyöty verrattuna päästöjen 
vähenemiseen;

Or. en

Tarkistus 444
Beata Szydło
ECR-ryhmän puolesta
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, 
Grzegorz Tobiszowski

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 445
Dan Nica, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Rovana 
Plumb, Mihai Tudose, Csaba Molnár, Tsvetelina Penkova

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 446
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Alueellisiin oikeudenmukaista 
siirtymää koskeviin suunnitelmiin ei saa 
sisältyä investointeja fossiilisiin 
polttoaineisiin tai 
ydinenergiainfrastruktuuriin.

Or. en

Perustelu

Investoiminen fossiilisiin polttoaineisiin ei sovi yhteen oikeudenmukaisen siirtymän kanssa, 
sillä se kasvattaa siirtymän kokonaiskustannuksia estämällä investointeja, joiden avulla 
alueet voisivat ”loikata eteenpäin” kohti täydellistä ilmastoneutraaliutta. Lisäksi se vahvistaa 
fossiilisten polttoaineiden infrastruktuurin lukkiutumista ja on epäloogista, kun sitä 
tarkastellaan sen kannalta, että siirtymärahastojen tavoite on tukea siirtymää pois fossiilisista 
polttoaineista ja kohti ilmastoneutraaliutta. On ratkaisevan tärkeää, että tällainen 
poissulkeminen koskee maakaasua, koska sitä ei voida katsoa siirtymäpolttoaineeksi, kun 
otetaan huomioon investointikustannusten takaisinperintään kuluva aika ja käyttöajan 
aikaiset päästöt (metaanivuodot mukaan luettuna).
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Tarkistus 447
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Alueellisten oikeudenmukaista 
siirtymää koskevien suunnitelmien 
valmisteluun, laatimiseen ja 
täytäntöönpanoon on otettava mukaan 
kaikki asiaan liittyvät sidosryhmät, 
talouselämän osapuolet ja 
työmarkkinaosapuolet, 
kansalaisyhteiskunnan edustajat, 
asiantuntijat, koulutus- ja 
tutkimuslaitokset, työnantajat, 
ammattiliitot ja yhteisöperustaiset järjestöt 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [6] artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 448
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, 
Ivo Hristov, Mohammed Chahim, Josianne Cutajar, Tsvetelina Penkova, Dan Nica, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris Ameriks, Patrizia Toia
S&D-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Alueellisten oikeudenmukaista 
siirtymää koskevien suunnitelmien 
valmisteluun ja täytäntöönpanoon on 
otettava mukaan asiaan liittyvät kumppanit 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [6] artiklan mukaisesti, 
sekä teollisuuden, energia-alan, 
työmarkkinaosapuolten, kansallisten ja 
alueellisten viranomaisten ja asiaan 
liittyvien sidosryhmien edustajat.
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Or. en

Tarkistus 449
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Alueellisten oikeudenmukaista 
siirtymää koskevien suunnitelmien 
valmisteluun ja täytäntöönpanoon on 
otettava mukaan asiaan liittyvät kumppanit, 
mukaan luettuna paikalliset kansalliset 
viranomaiset, työmarkkinaosapuolet ja 
sidosryhmät vaikutuksen kohteeksi 
joutuneilla alueilla, asetuksen (EU) [uusi 
yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
[6] artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 450
Pietro Fiocchi

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 451
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Eva Maydell, 
Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spyraki, Adam Jarubas, Massimiliano Salini

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien on 
mahdollisuuksien mukaan oltava 
johdonmukaisia asetuksen (EU) [uusi 
yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
[23] artiklassa tarkoitettujen alueellisten 
strategioiden, älykkään erikoistumisen 
strategioiden, kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmien, Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin ja muiden 
asiaan liittyvien, muun muassa puhdasta 
ilmaa, puhdasta terästä, energiaköyhyyttä 
ja energian tuottajakuluttajia koskevien 
strategioiden ja ohjelmien kanssa.

Or. en

Tarkistus 452
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris Ameriks
S&D-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien on oltava 
johdonmukaisia asetuksen (EU) [uusi 
yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
[23] artiklassa tarkoitettujen alueellisten 
strategioiden, eurooppalaisen ilmastolain 
2 artiklassa tarkoitettujen 
ilmastotavoitteiden vuodelle 2030 ja 
hiilineutraaliustavoitteen vuoteen 2050 
mennessä, älykkään erikoistumisen 
strategioiden, kansallisten energia- ja 
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ilmastosuunnitelmien ja Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin kanssa.

Or. en

Perustelu

Koska JTF-rahasto perustuu ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi luotuun kehykseen, tämä 
tarkistus yhdistää tämän asetuksen ja ilmastolain, joka on asetus, jolla hiilineutraaliuden 
tavoite kirjataan EU:n lainsäädäntöön.

Tarkistus 453
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 454
Sira Rego, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 455
Sandra Pereira

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pt

Tarkistus 456
András Gyürk, Edina Tóth

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien on oltava 
johdonmukaisia asetuksen (EU) [uusi 
yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 

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

[23] artiklassa tarkoitettujen alueellisten 
strategioiden, älykkään erikoistumisen 
strategioiden ja kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmien kanssa.

Or. en

Perustelu

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari ei ole jäsenvaltioita oikeudellisesti sitova.

Tarkistus 457
Beata Szydło
ECR-ryhmän puolesta
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, 
Grzegorz Tobiszowski

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 458
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

4 a. Alueelliset oikeudenmukaista 
siirtymää koskevat suunnitelmat, 
kokouspöytäkirjat ja hankkeiden ja 
toimien valintaa koskevat päätökset on 
asetettava julkisesti saataville. 
Alueellisten siirtymäsuunnitelmien 
valmistelusta ja laatimisesta on 
järjestettävä julkinen kuuleminen.

Or. en

Tarkistus 459
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
7 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Alueellisten oikeudenmukaista 
siirtymää koskevien suunnitelmien on 
oltava julkisesti saatavilla.

Or. en

Tarkistus 460
Beata Szydło
ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tuotosindikaattoreiden lähtötasona 
käytetään nollaa. Vuodelle 2024 asetetut 
välitavoitteet ja vuodelle 2029 asetetut 
tavoitteet ovat kumulatiivisia. Tavoitteita 

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

Or. en

Tarkistus 461
András Gyürk, Edina Tóth

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Ehdotuksen mukaan vahvistetaan tuotosindikaattoreita ja välitavoitteita vuosille 2024 ja 
2029. Jos yhden tai useamman välitavoitteen osalta ei saavuteta vähintään 65:tä prosenttia, 
oikeudenmukaisen siirtymän rahaston tukea vähennetään. Kysymys kuuluu, saavutetaanko 
vuonna 2024 mitattavissa olevia tuotoksia.

Tarkistus 462
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
8 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Jos JTF-toimintalinjasta tuetaan 
4 artiklan 2 kohdan h, i tai j alakohdassa 
tarkoitettua toimintaa, osallistujia 
koskevien indikaattoreiden tiedot on 
toimitettava vasta, kun kaikki kyseiseen 
osallistujaan liittyvät tiedot, jotka vaaditaan 
liitteen III mukaisesti, ovat saatavilla.

3. Jos JTF-toimintalinjasta tuetaan 
4 artiklan 2 kohdan h, i tai j alakohdassa 
tarkoitettua toimintaa, osallistujia 
koskevien indikaattoreiden tiedot on 
toimitettava vasta, kun kaikki kyseiseen 
osallistujaan liittyvät tiedot, jotka vaaditaan 
liitteen III mukaisesti, ovat saatavilla, 
varmistaen samalla tiukkojen 
tietosuojasääntöjen noudattamisen.

Or. en

Tarkistus 463
Beata Szydło
ECR-ryhmän puolesta
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, 
Grzegorz Tobiszowski

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 10 artiklan 
mukaisesti liitteen III muuttamiseksi, jotta 
käytettävien indikaattoreiden luetteloon 
voidaan tehdä tarvittavat mukautukset.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 464
Beata Szydło
ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 465
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Andris Ameriks
S&D-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 466
Tomas Tobé, Henna Virkkunen

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 467
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová, 
Fredrick Federley

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 468
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tulosindikaattorit eivät perustu pelkästään toimiin vaan myös muihin tekijöihin. Liitteestä III 
olisi poistettava kaikki viittaukset tulosindikaattoreihin tämän tarkistuksen mukaisesti.

Tarkistus 469
Beata Szydło
ECR-ryhmän puolesta
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, 
Grzegorz Tobiszowski

Ehdotus asetukseksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

10 artikla Poistetaan.
Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 
delegoituja säädöksiä koskevat tässä 
artiklassa säädetyt edellytykset.
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2. Siirretään komissiolle [tämän 
asetuksen voimaantulopäivästä] 
määräämättömäksi ajaksi 8 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettu valta antaa 
delegoituja säädöksiä.
3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 8 artiklan 
4 kohdassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä 
lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 
säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee 
voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, 
jona sitä koskeva päätös julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
tai jonakin myöhempänä, kyseisessä 
päätöksessä mainittuna päivänä. 
Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa 
olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.
4. Ennen kuin komissio hyväksyy 
delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 
jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 
paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti.
5. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
6. Edellä olevan 8 artiklan 4 kohdan 
nojalla annettu delegoitu säädös tulee 
voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. en
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Tarkistus 470
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 471
Paolo Borchia
ID-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 472
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
10 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Ennen kuin komissio hyväksyy 
delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 
jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 
paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti.

4. Ennen kuin komissio hyväksyy 
delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 
jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita sekä 
sidosryhmiä paremmasta lainsäädännöstä 
13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä 
toimielinten välisessä sopimuksessa 
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 473
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ennen kuin komissio hyväksyy 
delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 
jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 
paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti.

4. Ennen kuin komissio hyväksyy 
delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 
jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita sekä 
sidosryhmiä paremmasta lainsäädännöstä 
13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä 
toimielinten välisessä sopimuksessa 
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti

Or. en

Perustelu

Toimielinten välisen sopimuksen paremmasta lainsäädännöstä 6 kappaleessa todetaan: 
”Delegoitujen säädösten valmistelun ja laadinnan yhteydessä voidaan kuulla myös 
sidosryhmiä.” Tässä tapauksessa, ja kun otetaan huomioon vihreään talouteen siirtymisen 
huomattava sosioekonominen ja ympäristöön liittyvä vaikutus, on tärkeää tarkentaa, että 
asiaan liittyvien sidosryhmien kuuleminen on välttämätöntä.

Tarkistus 474
András Gyürk, Edina Tóth

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion kokonaismäärärahat 
määritetään seuraavien vaiheiden 
mukaisesti:

Kunkin jäsenvaltion kokonaismäärärahat 
määritetään seuraavien vaiheiden 
mukaisesti:

Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston 
varoista 6,5 miljardia euroa jaetaan 
jäsenvaltioiden kesken seuraavasti:

Or. en

Perustelu

Valtaosa JTF-rahaston varoista eli 6,5 miljardia euroa olisi kohdennettava komission 
ehdottaman laskentamenetelmän mukaisesti. Loput miljardi euroa olisi kuitenkin ohjattava 
niille aikaisin tavoitteeseensa päässeille jäsenvaltioille, jotka ovat vähentäneet vuoteen 2017 
mennessä kasvihuonekaasupäästöjään merkittävästi eli vähintään 30 prosenttia ja 
saavuttaneet näin 150-prosenttisesti Eurooppa 2020 -strategiassa asetetun 20 prosentin 
tavoitteen.

Tarkistus 475
Marian-Jean Marinescu, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Gheorghe Falcă, 
Vasile Blaga

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

a) kunkin jäsenvaltion osuus lasketaan 
seuraavien kriteerien perusteella 
määritettyjen osuuksien painotettuna 
summana seuraavien painotusten 
mukaisesti:

a) kunkin jäsenvaltion osuus lasketaan 
seuraavien kriteerien perusteella 
määritettyjen, vuosien 2015–2017 
keskiarvona laskettavien osuuksien 
painotettuna summana seuraavien 
painotusten mukaisesti:

Or. en

Tarkistus 476
Sira Rego, Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – a alakohta – i alakohta
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Komission teksti Tarkistus

i) teollisuuslaitosten 
kasvihuonekaasupäästöt NUTS 2 -tason 
alueilla, joilla hiili-intensiteetti – 
määritettynä jäsenvaltioiden Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 166/200628 7 artiklan mukaisesti 
ilmoittamalla teollisuuslaitosten 
kasvihuonekaasupäästöjen suhdeluvulla – 
verrattuna teollisuuden 
bruttoarvonlisäykseen ylittää 
kaksinkertaisesti EU27:n keskiarvon. Jos 
taso ei ylity millään NUTS 2 -tason 
alueella tietyssä jäsenvaltiossa, huomioon 
otetaan teollisuuslaitosten 
kasvihuonekaasupäästöt sillä NUTS 2 -
tason alueella, jolla hiili-intensiteetti on 
suurin (painotus 49 %),

i) teollisuuslaitosten 
kasvihuonekaasupäästöt NUTS 3 -tason 
alueilla, joilla hiili-intensiteetti – 
määritettynä jäsenvaltioiden Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 166/200628 7 artiklan mukaisesti 
ilmoittamalla teollisuuslaitosten 
kasvihuonekaasupäästöjen suhdeluvulla – 
verrattuna teollisuuden 
bruttoarvonlisäykseen ylittää 
kaksinkertaisesti EU27:n keskiarvon.

__________________ __________________
28 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 166/2006, annettu 
18 päivänä tammikuuta 2006, 
epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja 
koskevan eurooppalaisen rekisterin 
perustamisesta ja neuvoston 
direktiivien 91/689/ETY ja 96/61/EY 
muuttamisesta (EUVL L 33, 4.2.2006, 
s. 1).

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 166/2006, annettu 
18 päivänä tammikuuta 2006, 
epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja 
koskevan eurooppalaisen rekisterin 
perustamisesta ja neuvoston 
direktiivien 91/689/ETY ja 96/61/EY 
muuttamisesta (EUVL L 33, 4.2.2006, 
s. 1).

Or. en

Tarkistus 477
Sandra Pereira

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) teollisuuslaitosten 
kasvihuonekaasupäästöt NUTS 2 -tason 
alueilla, joilla hiili-intensiteetti – 
määritettynä jäsenvaltioiden Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

i) teollisuuslaitosten, liikenteen, 
rakennusten, maankäytön muutosten ja 
muiden asiaankuuluviksi katsottujen 
lähteiden kasvihuonekaasupäästöt NUTS 
2- ja NUTS 3 -tason alueilla, joilla hiili-
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N:o 166/2006 7 artiklan mukaisesti 
ilmoittamalla teollisuuslaitosten 
kasvihuonekaasupäästöjen suhdeluvulla – 
verrattuna teollisuuden 
bruttoarvonlisäykseen ylittää 
kaksinkertaisesti EU27:n keskiarvon. Jos 
taso ei ylity millään NUTS 2 -tason 
alueella tietyssä jäsenvaltiossa, huomioon 
otetaan teollisuuslaitosten 
kasvihuonekaasupäästöt sillä NUTS 2 -
tason alueella, jolla hiili-intensiteetti on 
suurin (painotus 49 %),

intensiteetti – määritettynä jäsenvaltioiden 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 166/2006 7 artiklan 
mukaisesti ilmoittamalla edellä mainituista 
lähteistä peräisin olevien 
kasvihuonekaasupäästöjen suhdeluvulla – 
verrattuna kyseessä olevan alueen 
BKT:hen – ylittää kaksinkertaisesti 
EU27:n keskiarvon. Jos taso ei ylity 
millään NUTS 2- tai NUTS 3 -tason 
alueella tietyssä jäsenvaltiossa, huomioon 
otetaan teollisuuslaitosten 
kasvihuonekaasupäästöt sillä NUTS 2- ja 
NUTS 3 -tason alueella, jolla hiili-
intensiteetti on suurin (painotus 39 %),

__________________ __________________
28 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 166/2006, annettu 
18 päivänä tammikuuta 2006, 
epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja 
koskevan eurooppalaisen rekisterin 
perustamisesta ja neuvoston direktiivien 
91/689/ETY ja 96/61/EY muuttamisesta 
(EUVL L 33, 4.2.2006, s. 1).

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 166/2006, annettu 
18 päivänä tammikuuta 2006, 
epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja 
koskevan eurooppalaisen rekisterin 
perustamisesta ja neuvoston direktiivien 
91/689/ETY ja 96/61/EY muuttamisesta 
(EUVL L 33, 4.2.2006, s. 1).

Or. pt

Tarkistus 478
Sira Rego, Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) teollisuuslaitosten 
kasvihuonekaasupäästöt NUTS 2 -tason 
alueilla, joilla hiili-intensiteetti – 
määritettynä jäsenvaltioiden Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 166/200628 7 artiklan mukaisesti 
ilmoittamalla teollisuuslaitosten 
kasvihuonekaasupäästöjen suhdeluvulla – 
verrattuna teollisuuden 
bruttoarvonlisäykseen ylittää 
kaksinkertaisesti EU27:n keskiarvon. Jos 

i) teollisuuslaitosten 
kasvihuonekaasupäästöt NUTS 3 -tason 
alueilla, joilla hiili-intensiteetti – 
määritettynä jäsenvaltioiden Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 166/200628 7 artiklan mukaisesti 
ilmoittamalla teollisuuslaitosten 
kasvihuonekaasupäästöjen suhdeluvulla – 
verrattuna teollisuuden 
bruttoarvonlisäykseen ylittää 
kaksinkertaisesti EU27:n keskiarvon. Jos 
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taso ei ylity millään NUTS 2 -tason 
alueella tietyssä jäsenvaltiossa, huomioon 
otetaan teollisuuslaitosten 
kasvihuonekaasupäästöt sillä NUTS 2 -
tason alueella, jolla hiili-intensiteetti on 
suurin (painotus 49 %),

taso ei ylity millään NUTS 2 -tason 
alueella tietyssä jäsenvaltiossa, huomioon 
otetaan teollisuuslaitosten 
kasvihuonekaasupäästöt sillä NUTS 2 -
tason alueella, jolla hiili-intensiteetti on 
suurin (painotus 49 %),

__________________ __________________
28 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 166/2006, annettu 
18 päivänä tammikuuta 2006, 
epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja 
koskevan eurooppalaisen rekisterin 
perustamisesta ja neuvoston 
direktiivien 91/689/ETY ja 96/61/EY 
muuttamisesta (EUVL L 33, 4.2.2006, 
s. 1).

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 166/2006, annettu 
18 päivänä tammikuuta 2006, 
epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja 
koskevan eurooppalaisen rekisterin 
perustamisesta ja neuvoston 
direktiivien 91/689/ETY ja 96/61/EY 
muuttamisesta (EUVL L 33, 4.2.2006, 
s. 1).

Or. en

Tarkistus 479
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) teollisuuslaitosten 
kasvihuonekaasupäästöt NUTS 2 -tason 
alueilla, joilla hiili-intensiteetti – 
määritettynä jäsenvaltioiden Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 166/200628 7 artiklan mukaisesti 
ilmoittamalla teollisuuslaitosten 
kasvihuonekaasupäästöjen suhdeluvulla – 
verrattuna teollisuuden 
bruttoarvonlisäykseen ylittää 
kaksinkertaisesti EU27:n keskiarvon. Jos 
taso ei ylity millään NUTS 2 -tason 
alueella tietyssä jäsenvaltiossa, huomioon 
otetaan teollisuuslaitosten 
kasvihuonekaasupäästöt sillä NUTS 2 -
tason alueella, jolla hiili-intensiteetti on 
suurin (painotus 49 %),

i) teollisuuslaitosten 
kasvihuonekaasupäästöt NUTS 2 -tason 
alueilla, joilla hiili-intensiteetti – 
määritettynä jäsenvaltioiden Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 166/200628 7 artiklan mukaisesti 
ilmoittamalla teollisuuslaitosten 
kasvihuonekaasupäästöjen suhdeluvulla – 
verrattuna teollisuuden 
bruttoarvonlisäykseen ylittää 
kaksinkertaisesti EU27:n keskiarvon. Jos 
taso ei ylity millään NUTS 2 -tason 
alueella tietyssä jäsenvaltiossa, huomioon 
otetaan teollisuuslaitosten 
kasvihuonekaasupäästöt sillä NUTS 2 -
tason alueella, jolla hiili-intensiteetti on 
suurin (painotus 35 %),
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__________________ __________________
28 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 166/2006, annettu 
18 päivänä tammikuuta 2006, 
epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja 
koskevan eurooppalaisen rekisterin 
perustamisesta ja neuvoston 
direktiivien 91/689/ETY ja 96/61/EY 
muuttamisesta (EUVL L 33, 4.2.2006, 
s. 1).

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 166/2006, annettu 
18 päivänä tammikuuta 2006, 
epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja 
koskevan eurooppalaisen rekisterin 
perustamisesta ja neuvoston 
direktiivien 91/689/ETY ja 96/61/EY 
muuttamisesta (EUVL L 33, 4.2.2006, 
s. 1).

Or. en

Tarkistus 480
Beata Szydło
ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) teollisuuslaitosten 
kasvihuonekaasupäästöt NUTS 2 -tason 
alueilla, joilla hiili-intensiteetti – 
määritettynä jäsenvaltioiden Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 166/200628 7 artiklan mukaisesti 
ilmoittamalla teollisuuslaitosten 
kasvihuonekaasupäästöjen suhdeluvulla – 
verrattuna teollisuuden 
bruttoarvonlisäykseen ylittää 
kaksinkertaisesti EU27:n keskiarvon. Jos 
taso ei ylity millään NUTS 2 -tason 
alueella tietyssä jäsenvaltiossa, huomioon 
otetaan teollisuuslaitosten 
kasvihuonekaasupäästöt sillä NUTS 2 -
tason alueella, jolla hiili-intensiteetti on 
suurin (painotus 49 %),

i) teollisuuslaitosten 
kasvihuonekaasupäästöt NUTS 2 -tason 
alueilla, joilla hiili-intensiteetti – 
määritettynä jäsenvaltioiden Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 166/200628 7 artiklan mukaisesti 
ilmoittamalla teollisuuslaitosten 
kasvihuonekaasupäästöjen suhdeluvulla – 
verrattuna teollisuuden 
bruttoarvonlisäykseen ylittää 
kaksinkertaisesti EU27:n keskiarvon. Jos 
taso ei ylity millään NUTS 2 -tason 
alueella tietyssä jäsenvaltiossa, huomioon 
otetaan teollisuuslaitosten 
kasvihuonekaasupäästöt sillä NUTS 2 -
tason alueella, jolla hiili-intensiteetti on 
suurin (painotus 27 %),

__________________ __________________
28 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 166/2006, annettu 
18 päivänä tammikuuta 2006, 

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 166/2006, annettu 
18 päivänä tammikuuta 2006, 
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epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja 
koskevan eurooppalaisen rekisterin 
perustamisesta ja neuvoston 
direktiivien 91/689/ETY ja 96/61/EY 
muuttamisesta (EUVL L 33, 4.2.2006, 
s. 1).

epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja 
koskevan eurooppalaisen rekisterin 
perustamisesta ja neuvoston 
direktiivien 91/689/ETY ja 96/61/EY 
muuttamisesta (EUVL L 33, 4.2.2006, 
s. 1).

Or. en

Tarkistus 481
Sandra Pereira

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) työllisyys kivihiilen ja ruskohiilen 
louhinnassa (painotus 25 %),

ii) työllisyys kivihiilen ja ruskohiilen 
louhinnassa tai muilla uudistettavilla 
aloilla (painotus 25 %),

Or. pt

Tarkistus 482
Jerzy Buzek, Riho Terras, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, 
Cristian-Silviu Buşoi, Adam Jarubas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) työllisyys kivihiilen ja ruskohiilen 
louhinnassa (painotus 25 %),

ii) työllisyys kivihiilen, ruskohiilen ja 
öljyliuskeen louhinnassa (painotus 50 %),

Or. en

Tarkistus 483
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta
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Komission teksti Tarkistus

ii) työllisyys kivihiilen ja ruskohiilen 
louhinnassa (painotus 25 %),

ii) työllisyys kivihiilen ja ruskohiilen 
louhinnassa (painotus 20 %),

Or. en

Tarkistus 484
Sira Rego, Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) työllisyys kivihiilen ja ruskohiilen 
louhinnassa (painotus 25 %),

ii) työllisyys kivihiilen ja ruskohiilen 
louhinnassa (painotus 15 %),

Or. en

Tarkistus 485
Beata Szydło
ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) työllisyys kivihiilen ja ruskohiilen 
louhinnassa (painotus 25 %),

ii) työllisyys kivihiilen ja ruskohiilen 
louhinnassa (painotus 45 %),

Or. en

Tarkistus 486
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – a alakohta – ii a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

ii a) kunnianhimoinen ruskohiilen ja 
kivihiilen louhinnasta luopuminen ennen 
vuotta 2030, suhteessa jäljellä olevien 
kaivosten ja voimaloiden määrään 
(painotus 10 %),

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioita, joilla on kunnianhimoiset suunnitelmat fossiilisten polttoaineiden käytöstä 
luopumiselle, pitäisi palkita tavoitteiden asettamiseen kannustamiseksi ja JTF-rahaston 
käytön helpottamiseksi mahdollisimman tehokkaasti.

Tarkistus 487
Sira Rego, Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – a alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) työllisyys kivihiilen ja ruskohiilen 
louhinnassa viitevuotena (2010–2012) 
(painotus 10 %),

Or. en

Tarkistus 488
Sandra Pereira

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) työllisyys teollisuudessa NUTS 2 -
tason alueilla, jotka on otettu huomioon i 
alakohdan soveltamiseksi (painotus 25 %),

iii) työttömyys teollisuudessa NUTS 2 -
tason alueilla, jotka on otettu huomioon i 
alakohdan soveltamiseksi (painotus 25 %),

Or. pt
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Tarkistus 489
Sira Rego, Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) työllisyys teollisuudessa NUTS 2 -
tason alueilla, jotka on otettu huomioon 
i alakohdan soveltamiseksi (painotus 
25 %),

iii) työllisyys teollisuudessa NUTS 2 -
tason alueilla, jotka on otettu huomioon 
i alakohdan soveltamiseksi (painotus 
15 %),

Or. en

Tarkistus 490
Beata Szydło
ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) työllisyys teollisuudessa NUTS 2 -
tason alueilla, jotka on otettu huomioon 
i alakohdan soveltamiseksi (painotus 
25 %),

iii) työllisyys teollisuudessa NUTS 2 -
tason alueilla, jotka on otettu huomioon 
i alakohdan soveltamiseksi (painotus 
27 %),

Or. en

Tarkistus 491
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) työllisyys teollisuudessa NUTS 2 - iii) työllisyys teollisuudessa NUTS 2 -
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tason alueilla, jotka on otettu huomioon 
i alakohdan soveltamiseksi (painotus 
25 %),

tason alueilla, jotka on otettu huomioon 
i alakohdan soveltamiseksi (painotus 
20 %),

Or. en

Tarkistus 492
Sandra Pereira

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – a alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii a) koheesiopolitiikassa vähemmän 
kehittyneiksi luokiteltujen NUTS 2 -tason 
alueiden osuus (painotus 10 %),

Or. pt

Tarkistus 493
Sira Rego, Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – a alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii a) työttömyysaste NUTS 3 -tasolla 
verrattuna jäsenvaltioiden 
keskimääräiseen työttömyysasteeseen 
(5 %),

Or. en

Tarkistus 494
Sira Rego, Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – a alakohta – iii b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

iii b) NUTS 3 -alueiden sisällyttäminen 
SEUT-sopimuksen 174 artiklassa 
tarkoitettuihin luokkiin (vakavista ja 
pysyvistä luontoon tai väestöön liittyvistä 
haitoista kärsivät alueet, kuten 
pohjoisimmat alueet, joiden väestöntiheys 
on erittäin alhainen, sekä saaristo-, 
rajaseutu- ja vuoristoalueet) (5 %),

Or. en

Tarkistus 495
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Cristian-Silviu 
Buşoi, Adam Jarubas, Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – a alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) turpeen tuotanto (painotus 0,95 %), iv) turpeen tuotanto (painotus 1 %),

Or. en

Tarkistus 496
Jerzy Buzek, Riho Terras, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, 
Cristian-Silviu Buşoi, Adam Jarubas

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – a alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

v) liuskeöljyn tuotanto (painotus 
0,05 %);

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 497
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – a alakohta – v a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

v a) prosentuaalinen osuus, jolla 
jäsenvaltiot sitoutuvat vähentämään 
kasvihuonekaasupäästöjään sellaisina 
kuin ne on esitetty niiden kansallisissa 
energia- ja ilmastosuunnitelmissa 2030 
(painotus 14 %),

Or. en

Tarkistus 498
Beata Szydło
ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-
Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 499
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) a alakohdan soveltamisesta johtuvia 
määrärahoja mukautetaan sen 
varmistamiseksi, että kunkin jäsenvaltion 
saama määrä on enintään 2 miljardia euroa. 
Määrät, jotka ylittävät 2 miljardia euroa 
jäsenvaltiota kohti, jaetaan uudelleen 
suhteutettuna muiden jäsenvaltioiden 
saamiin määriin. Jäsenvaltioiden osuudet 
lasketaan uudelleen vastaavasti ottaen 
huomioon direktiivin 2012/27/EU 
1 artiklan 1 kohdassa ja 
direktiivin 2009/28/EU liitteessä I 
tarkoitettuja vuoden 2020 
energiatehokkuutta ja uusiutuvia 
energialähteitä koskevia tavoitteita 
koskevat saavutukset;

Or. en

Tarkistus 500
Patrizia Toia, Simona Bonafè

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) a alakohdan soveltamisesta johtuvia 
määrärahoja mukautetaan sen 
varmistamiseksi, että kunkin jäsenvaltion 
saama määrä on enintään 2 miljardia euroa. 
Määrät, jotka ylittävät 2 miljardia euroa 
jäsenvaltiota kohti, jaetaan uudelleen 
muiden jäsenvaltioiden saamiin määriin. 
Jäsenvaltioiden osuudet lasketaan 
uudelleen vastaavasti ottaen huomioon 
direktiivin 2012/27/EU 1 artiklan 
1 kohdassa ja direktiivin 2009/28/EU 
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liitteessä I tarkoitettuja vuoden 2020 
energiatehokkuutta ja uusiutuvia 
energialähteitä koskevia tavoitteita 
koskevat saavutukset;

Or. en

Tarkistus 501
Pernille Weiss, Tomas Tobé

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) Tasapuolisten toimintaedellytysten 
varmistamiseksi EU:ssa siten, että JTF-
rahastosta voidaan edistää kaikkien 
jäsenvaltioiden siirtymää, a alakohdan 
soveltamisesta johtuvia määrärahoja 
mukautetaan sen varmistamiseksi, että 
kunkin yksittäisen jäsenvaltion saama 
määrä on enintään 2 miljardia euroa. 
Määrät, jotka ylittävät 2 miljardia euroa 
jäsenvaltiota kohti, jaetaan uudelleen 
suhteutettuna muiden jäsenvaltioiden 
saamiin määriin. Jäsenvaltioiden osuudet 
lasketaan uudelleen vastaavasti;

Or. en

Tarkistus 502
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Andris Ameriks
S&D-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) a alakohdan soveltamisesta johtuvia 
määrärahoja mukautetaan sen 
varmistamiseksi, että kunkin jäsenvaltion 
saama määrä on enintään 2 miljardia 
euroa. Määrät, jotka ylittävät 2 miljardia 

b) a alakohdan soveltamisesta johtuvia 
määrärahoja mukautetaan sen 
varmistamiseksi, että kunkin jäsenvaltion 
saama määrä on enintään 27 prosenttia 
rahaston kokonaistalousarviosta. Määrät, 
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euroa jäsenvaltiota kohti, jaetaan uudelleen 
suhteutettuna muiden jäsenvaltioiden 
saamiin määriin. Jäsenvaltioiden osuudet 
lasketaan uudelleen vastaavasti;

jotka ylittävät 27 prosenttia rahaston 
kokonaistalousarviosta jäsenvaltiota kohti, 
jaetaan uudelleen suhteutettuna muiden 
jäsenvaltioiden saamiin määriin. 
Jäsenvaltioiden osuudet lasketaan 
uudelleen vastaavasti;

Or. en

Tarkistus 503
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) a alakohdan soveltamisesta johtuvia 
määrärahoja mukautetaan sen 
varmistamiseksi, että kunkin jäsenvaltion 
saama määrä on enintään 27 prosenttia 
rahaston kokonaistalousarviosta. Määrät, 
jotka ylittävät 27 prosenttia rahaston 
kokonaistalousarviosta jäsenvaltiota kohti, 
jaetaan uudelleen suhteutettuna muiden 
jäsenvaltioiden saamiin määriin. 
Jäsenvaltioiden osuudet lasketaan 
uudelleen vastaavasti;

Or. en

Tarkistus 504
Beata Szydło
ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-
Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – c alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

c) jäsenvaltioiden osuuksia, jotka 
johtuvat b alakohdan soveltamisesta, 

c) jäsenvaltioiden osuuksia, jotka 
johtuvat a alakohdan soveltamisesta, 
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mukautetaan negatiivisesti tai positiivisesti 
kertoimella, joka on 1,5 kertaa erotus, jolla 
kyseisen jäsenvaltion asukasta kohti 
laskettu bruttokansantulo 
(ostovoimapariteettina mitattuna) 
vuosina 2015–2017 ylittää tai alittaa 
EU27:n keskimääräisen asukasta kohti 
lasketun bruttokansantulon (keskiarvo on 
100 %);

mukautetaan negatiivisesti tai positiivisesti 
kertoimella, joka on 1,5 kertaa erotus, jolla 
kyseisen jäsenvaltion asukasta kohti 
laskettu bruttokansantulo 
(ostovoimapariteettina mitattuna) 
vuosina 2015–2017 ylittää tai alittaa 
EU27:n keskimääräisen asukasta kohti 
lasketun bruttokansantulon (keskiarvo on 
100 %);

Or. en

Tarkistus 505
Beata Szydło
ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-
Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – c alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Mukautusta ei sovelleta jäsenvaltioihin, 
joiden määrärahaan on sovellettu 
ylärajaa b alakohdan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 506
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – d alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

d) c alakohdan soveltamisesta johtuvia 
määrärahoja mukautetaan sen 
varmistamiseksi, että JTF-rahastosta 
myönnettyjen lopullisten määrärahojen 
tuki-intensiteetti asukasta kohti (mitattuna 
jäsenvaltion koko väestön perusteella) on 

d) c alakohdan soveltamisesta johtuvia 
määrärahoja mukautetaan sen 
varmistamiseksi, että JTF-rahastosta 
myönnettyjen lopullisten määrärahojen 
tuki-intensiteetti työtöntä kohti (mitattuna 
jäsenvaltion työttömän väestön perusteella) 
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vähintään 6 euroa koko kaudella. on vähintään 0,15 euroa koko kaudella.

Or. en

Perustelu

Komission tekstillä ei saavuteta JTF-rahaston tavoitetta ja tehtävää. Ehdotamme, että otetaan 
käyttöön työttömään väestöön perustuvat jakoperusteet. Nykyinen vähimmäistason tuki-
intensiteetti asukasta kohti on poistettava jakoperusteista. Perusteesta hyötyvät tiheään 
asutetut alueet, joihin ei välttämättä kohdistu suuria haasteita siirtymässä. Vaikutukset ovat 
tavallisesti suurempia maaseutualueilla, joille on ominaista laaja poismuutto. Ehdotamme 
jakoperustetta, jossa otetaan huomioon poismuuttotaso alueilla, joihin siirtymä vaikuttaa.

Tarkistus 507
Beata Szydło
ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-Wolski, Izabela-
Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – d alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Määrät, joilla varmistetaan vähimmäistuki-
intensiteetti, vähennetään suhteutettuna 
kaikkien muiden jäsenvaltioiden 
määrärahoista, lukuun ottamatta niitä, 
joiden määrärahaan on sovellettu 
ylärajaa b alakohdan mukaisesti.

Määrät, joilla varmistetaan vähimmäistuki-
intensiteetti, vähennetään suhteutettuna 
kaikkien jäsenvaltioiden määrärahoista.

Or. en

Tarkistus 508
András Gyürk, Edina Tóth

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Loput 1 miljardi euroa oikeudenmukaisen 
siirtymän rahaston varoista olisi 
käytettävä korvausmekanismina niille 
jäsenvaltioille, jotka ovat kansallisten 
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inventaarioidensa perusteella 
saavuttaneet vuoteen 2017 mennessä 
vähintään 30 prosentin 
bruttovähennyksen 
kasvihuonekaasupäästöissä vuoden 1990 
päästötasoihin verrattuna ja siten 
toteuttaneet EU:n vuoden 2020 
päästövähennystavoitteen vähintään 150-
prosenttisesti. Tämä miljardi euroa 
jaetaan näiden jäsenvaltioiden kesken 
niiden vuoden 2017 
kasvihuonekaasupäästöjen bruttomäärän 
mukaisessa suhteessa.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa ei oteta huomioon aiempia päästövähennystoimia, joten aikaisin 
tavoitteeseensa päässeille jäsenvaltioille kohdennetaan pienempi osa resursseista. Samalla se 
suosii jäsenvaltioita, joilla ei ole osoittaa tällaisia saavutuksia. Tällä tarkistuksella pyritään 
tasapainottamaan tätä ehdotuksen melko epäoikeudenmukaista piirrettä ottamalla käyttöön 
korvausmekanismi. Korvausmekanismi tarjoaisi lisäresursseja yhdeksälle jäsenvaltiolle, 
joista kahdeksan kuuluu EU:n köyhimpiin.

Tarkistus 509
Sira Rego, Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 510
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Viite: 7 artiklan 2 kohdan a alakohta Viite: 7 artiklan 2 kohdan a alakohta

Luonnos odotetusta prosessista 
siirryttäessä ilmastoneutraaliin talouteen 
kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmien ja muiden olemassa 
olevien siirtymäsuunnitelmien 
tavoitteiden mukaisesti sekä aikataulusta, 
jonka mukaan toiminnot, kuten kaikki 
kivi- ja ruskohiilen louhintaan liittyvä 
toiminta ja fossiilisiin polttoaineisiin 
perustuva energiantuotanto, lopetetaan

Or. en

Tarkistus 511
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Siirtymään liittyvien haasteiden 
arviointi kunkin yksilöidyn alueen osalta

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

Or. en

Tarkistus 512
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

2.1. Ilmastoneutraaliin talouteen 
siirtymisestä aiheutuvien taloudellisten, 

2.1. Ilmastoneutraaliin, ympäristön 
kannalta kestävään, täysin uusiutuviin 
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yhteiskunnallisten ja alueellisten 
vaikutusten arviointi

energialähteisiin perustuvaan, erittäin 
resurssi- ja energiatehokkaaseen 
kiertotalouteen viimeistään vuoteen 2040 
mennessä siirtymisestä aiheutuvien 
taloudellisten, yhteiskunnallisten ja 
alueellisten vaikutusten arviointi

Or. en

Tarkistus 513
Sira Rego, Marisa Matias

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

Komission teksti Tarkistus

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

2.1. Historiallisesta ja ennakoidusta 
ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisestä 
aiheutuvien taloudellisten, 
yhteiskunnallisten ja alueellisten 
vaikutusten arviointi

Or. en

Tarkistus 514
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 alakohta – 3.1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3.1 a. Kuvaus siitä, miten yhteisön 
edustajia ja kansalaisyhteiskunnan 
toimijoita on kuultu 
ohjelmasuunnitteluprosessissa ja 
osallistettu siihen sekä ennen ohjelma-
asiakirjojen laatimista että sen jälkeen

Or. en
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Tarkistus 515
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 alaotsikko

Komission teksti Tarkistus

ALUEPOLITIIKAN yhteiset 
tuotosindikaattorit (RCO) ja 
ALUEPOLITIIKAN yhteiset 
tulosindikaattorit (RCR) 
oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa 
varten29

ALUEPOLITIIKAN yhteiset 
tuotosindikaattorit (RCO) 
oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa 
varten29

__________________ __________________
29 Selkeyden vuoksi indikaattorit on 
ryhmitelty, jotta niitä on helpompi verrata 
muihin koheesiopolitiikan 
rahastokohtaisiin asetuksiin sisältyviin 
indikaattoreihin.

29 Selkeyden vuoksi indikaattorit on 
ryhmitelty, jotta niitä on helpompi verrata 
muihin koheesiopolitiikan 
rahastokohtaisiin asetuksiin sisältyviin 
indikaattoreihin.

Or. en

Tarkistus 516
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

Ehdotus asetukseksi
Liite III – taulukko

Komission teksti

Tuotokset Tulokset
RCO01 – Tuetut yritykset (joista mikro-, 
pk- ja suuryrityksiä)

RCR01 – Tuettuihin yksiköihin luodut 
työpaikat

RCO 02 – Avustuksilla tuetut yritykset RCR 02 – Yksityiset investoinnit, jotka 
ovat saaneet julkista tukea (josta 
avustuksia, rahoitusvälineitä)

RCO 03 – Rahoitusvälineistä tuetut 
yritykset

RCR 03 – Tuote- tai prosessi-
innovaatioita toteuttavat pk-yritykset

RCO 04 – Muuta kuin rahoitustukea 
saaneet yritykset

RCR 04 – Organisaatio- ja markkinointi-
innovaatioita toteuttavat pk-yritykset
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RCO 05 – Tuetut startup-yritykset RCR 05 – Itse innovoivat pk-yritykset
RCO 10 – Yritykset yhteistyössä 
tutkimuslaitosten kanssa

RCR 06 – Euroopan patenttivirastoon 
tehdyt patenttihakemukset

RCO 120 – Tuetut yritykset, jotka pyrkivät 
vähentämään direktiivin 2003/87/EY 
liitteessä I luetellusta toiminnasta syntyviä 
kasvihuonekaasupäästöjä

RCR 29 – Arvioidut 
kasvihuonekaasupäästöt 
direktiivin 2003/87/EY liitteessä I 
luetellusta toiminnasta tuetuissa 
yrityksissä

RCO 13 – Yrityksille kehitetyt digipalvelut 
ja -tuotteet

RCR 11 – Uusien julkisten digipalvelujen 
ja -sovellusten käyttäjät
RCR 12 – Yritysten kehittämien uusien 
digituotteiden, -palvelujen ja -sovellusten 
käyttäjät

RCO 15 – Perustettujen yrityshautomojen 
kapasiteetti

RCR 17 – Elinkelpoiset 3 vuotta toimineet 
yritykset
RCR 18 – Pk-yritykset, jotka käyttävät 
yrityshautomopalveluja vuoden kuluttua 
yrityshautomon perustamisesta

RCO 101 – Taitojen kehittämiseen 
investoivat pk-yritykset

RCR 97 – Tuen piiriin kuuluvat 
oppisopimuskoulutukset pk-yrityksissä
RCR 98 – Pk-yritysten henkilöstö, joka on 
suorittanut ammatillista jatkokoulutusta 
(CVET) (taitojen mukaan: tekniset, 
yrittäjyys-, vihreät tai muut taidot)

RCO 22 – Uusiutuvan energian 
lisätuotantokapasiteetti (josta 
sähköenergiaa, lämpöenergiaa)

RCR 31 – Tuotettu uusiutuva energia 
yhteensä (josta sähköenergiaa, 
lämpöenergiaa)
RCR 32 – Uusiutuva energia: verkkoon 
liitetty kapasiteetti (toiminnassa)

RCO 34 – Lisäkapasiteetti jätteen 
kierrätystä varten

RCR 46 – Jätteen kierrätyslaitosten ja 
pienimuotoisten jätehuoltojärjestelmien 
piirissä oleva asukasmäärä
RCR 47 – Kierrätetty jäte
RCR 48 – Raaka-aineena käytetty 
kierrätetty jäte
RCR 49 – Talteenotettu jäte

RCO 38 – Tuen piiriin kuuluvan 
kunnostetun maaperän pinta-ala

RCR 50 – Ilmanlaatua parantavista 
toimista hyötyvä asukasmäärä

RCO 39 – Ilmanlaadun 
seurantajärjestelmät asennettu

RCR 52 – Kunnostettu maaperä, jota 
käytetään viheralueena, sosiaalista 
asuntotuotantoa, taloudellista tai 
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yhteisöjen toimintaa varten
osallistujille3, 4 osallistujille6

RCO 200·– työttömät, mukaan lukien 
pitkäaikaistyöttömät

RCR 200 – osallistujat, jotka ovat 
ryhtyneet työnhakuun jättäessään toimen

RCO 201 – pitkäaikaistyöttömät RCR 201 – osallistujat, jotka ovat 
koulutuksessa jättäessään toimen

RCO 202 – työmarkkinoiden ulkopuolella 
olevat

RCR 202 – osallistujat, jotka saavat 
ammattipätevyyden jättäessään toimen

RCO 203 – työlliset, mukaan lukien 
itsenäiset ammatinharjoittajat

RCR 203 – osallistujat, jotka ovat 
työelämässä, myös itsenäisinä 
ammatinharjoittajina, jättäessään toimen.

RCO 204 – alle 30-vuotiaat

RCO 205 – yli 54-vuotiaat

RCO 206 – henkilöt, joilla on enintään 
ylemmän perusasteen koulutus (ISCED 0–
2)

RCO 207 – henkilöt, joilla on keskiasteen 
(ISCED 3) tai keskiasteen jälkeinen 
(ISCED 4) koulutus

RCO 208 – henkilöt, joilla on korkea-
asteen koulutus (ISCED 5–8)

RCO 209 – osallistujien kokonaismäärä5

__________________
3. Kaikki osallistujiin liittyvät tuotos- ja tulosindikaattorit on ilmoitettava.
4. Kaikki henkilötiedot on eriteltävä sukupuolen (nainen, mies, ei-binäärinen) mukaan. Jos 
tietyt tulokset eivät ole mahdollisia, sellaisia tulosindikaattoreita koskevia tietoja ei tarvitse 
kerätä eikä toimittaa. Jos tiedot kerätään rekistereistä, jäsenvaltioiden ei tarvitse käyttää 
yhteisesti sovittuja määritelmiä vaan ne voivat käyttää kansallisia määritelmiä.
5. Lasketaan automaattisesti ammattiasemaan liittyvien yhteisten tuotosindikaattorien 
perusteella.
6. Kaikki henkilötiedot on eriteltävä sukupuolen mukaan. Jos tietyt tulokset eivät ole 
mahdollisia, sellaisia tulosindikaattoreita koskevia tietoja ei tarvitse kerätä eikä toimittaa. Jos 
tiedot kerätään rekistereistä, jäsenvaltioiden ei tarvitse käyttää yhteisesti sovittuja määritelmiä 
vaan ne voivat käyttää kansallisia määritelmiä.

Tarkistus

Tuotokset Poistetaan.
RCO01 – Tuetut yritykset (joista mikro-, 
pk- ja suuryrityksiä)

Poistetaan.
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RCO 02 – Avustuksilla tuetut yritykset Poistetaan.
RCO 03 – Rahoitusvälineistä tuetut 
yritykset

Poistetaan.

RCO 04 – Muuta kuin rahoitustukea 
saaneet yritykset

Poistetaan.

RCO 05 – Tuetut startup-yritykset Poistetaan.
RCO 10 – Yritykset yhteistyössä 
tutkimuslaitosten kanssa

Poistetaan.

RCO 120 – Tuetut yritykset, jotka pyrkivät 
vähentämään direktiivin 2003/87/EY 
liitteessä I luetellusta toiminnasta syntyviä 
kasvihuonekaasupäästöjä

Poistetaan.

RCO 13 – Yrityksille kehitetyt digipalvelut 
ja -tuotteet

Poistetaan.

RCO 15 – Perustettujen yrityshautomojen 
kapasiteetti

Poistetaan.

RCO 101 – Taitojen kehittämiseen 
investoivat pk-yritykset

Poistetaan.

RCO 22 – Uusiutuvan energian 
lisätuotantokapasiteetti (josta 
sähköenergiaa, lämpöenergiaa)

Poistetaan.

RCO 34 – Lisäkapasiteetti jätteen 
kierrätystä varten

Poistetaan.

RCO 38 – Tuen piiriin kuuluvan 
kunnostetun maaperän pinta-ala

Poistetaan.

RCO 39 – Ilmanlaadun 
seurantajärjestelmät asennettu

Poistetaan.

osallistujille3, 4 Poistetaan.
RCO 200·– työttömät, mukaan lukien 
pitkäaikaistyöttömät

Poistetaan.

RCO 201 – pitkäaikaistyöttömät Poistetaan.
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RCO 202 – työmarkkinoiden ulkopuolella 
olevat

Poistetaan.

RCO 203 – työlliset, mukaan lukien 
itsenäiset ammatinharjoittajat

Poistetaan.

RCO 204 – alle 30-vuotiaat Poistetaan.
RCO 205 – yli 54-vuotiaat Poistetaan.
RCO 206 – henkilöt, joilla on enintään 
ylemmän perusasteen koulutus (ISCED 0–
2)

Poistetaan.

RCO 207 – henkilöt, joilla on keskiasteen 
(ISCED 3) tai keskiasteen jälkeinen 
(ISCED 4) koulutus

Poistetaan.

RCO 208 – henkilöt, joilla on korkea-
asteen koulutus (ISCED 5–8)

Poistetaan.

RCO 209 – osallistujien kokonaismäärä5 Poistetaan.
__________________
3. Kaikki osallistujiin liittyvät tuotosindikaattorit on ilmoitettava.
4. Kaikki henkilötiedot on eriteltävä sukupuolen (nainen, mies, ei-binäärinen) mukaan. Jos 
tiedot kerätään rekistereistä, jäsenvaltioiden ei tarvitse käyttää yhteisesti sovittuja määritelmiä 
vaan ne voivat käyttää kansallisia määritelmiä.
5. Lasketaan automaattisesti ammattiasemaan liittyvien yhteisten tuotosindikaattorien 
perusteella.

Or. en

Perustelu

Tulosindikaattorit eivät perustu pelkästään toimiin vaan myös muihin tekijöihin. Tämän 
vuoksi kaikki tulosindikaattorit olisi poistettava liitteestä III.


