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LYHYET PERUSTELUT

Keski- ja Itä-Euroopassa alkoi 30 vuotta sitten perinpohjainen muutos, jonka aikana alueen 
maat siirtyivät kommunismista ja keskusjohtoisesta suunnitelmataloudesta demokratiaan ja 
vapaaseen markkinatalouteen, ja nyt Euroopan unioni on aloittamassa siirtymää, joka on 
samaa suuruusluokkaa ja aivan yhtä kunnianhimoinen: siitä on tarkoitus tulla 30 vuodessa 
maailman ensimmäinen ilmastoneutraali talous. Vuoden 1989 jälkeen tapahtuneen muutoksen 
tavoin myös Euroopan vihreän kehityksen ohjelma tuo mukanaan systeemisen siirtymän, joka 
muuttaa paitsi tuotanto-, kulutus- ja elintapojamme myös itse Eurooppaa ja toimii 
inspiraationa muille. 

Vuoden 1989 jälkeinen muutos oli vaikea, ja siitä saatujen kokemusten perusteella on selvää, 
että puhdas energiasiirtymä onnistuu ja on peruuttamaton vain, jos ketään ei todellakaan 
jätetä: ei yhtäkään kansalaista, aluetta tai jäsenvaltiota. Kyse on eurooppalaisesta 
solidaarisuudesta, siitä, että pidämme kiinni tavoitteistamme vuosikymmenten ajan 
riippumatta poliittisista sykleistä tai taloudellisista suhdanteista, sekä kaikkien 
eurooppalaisten kestävästä vauraudesta. Juuri tästä oikeudenmukaisen siirtymän rahastossa eli 
JTF-rahastossa pohjimmiltaan on kyse. 

Lähdemme tälle suurten muutosten tielle samoin tavoittein mutta eri lähtökohdista. Tämä 
tarkoittaa sitä, että kohtaamamme haasteet vaihtelevat laajuudeltaan ja mittaluokaltaan EU:n 
eri alueilla ja jäsenvaltioissa. JTF-rahaston on oltava ensisijainen väline, jolla varmistamme, 
että nämä erot poistetaan hitaasti mutta varmasti. Näin koko EU voi menestyä ja kaikki 
eurooppalaiset voivat todellakin hyötyä tästä siirtymästä.

Valmistelija on vakuuttunut siitä, että Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ytimessä on 
energiasiirtymä ja että suurimmat haasteet ovat odotettavissa alueilla, joilla kiinteiden 
fossiilisten polttoaineiden tuotanto on runsasta. Näillä alueilla välittömien työpaikkojen 
menetysten uhka on suurin ja kivihiilikaivosten sulkeminen vaarantaa koko toimitusketjun; 
juuri näillä alueilla investoiminen uuteen puhtaaseen teollisuuteen – usein 
vajoamavyöhykkeillä – tulee olemaan erityisen vaikeaa; näillä alueilla myös todella vaalitaan 
raskaan työn perinnettä, mitä olisi arvostettava ja tuettava. Jos nämä alueet jätetään ilman 
apua, niiden asukkaat ja erityisesti nuoret tuntevat, etteivät he voi vaikuttaa asioihin, mutta he 
myös menettävät uskonsa Euroopan unioniin yhteisönä, joka voi tarjota heille vakaan 
tulevaisuuden.

JTF-rahasto ei lähde kartoittamattomille vesille. ITRE-valiokunta on auttanut luomaan JTF:lle 
puitteet. Vuonna 2017 perustimme yhdessä energiaunionista vastaavan varapuheenjohtajan ja 
energia- ja ilmastoasioista vastaavan komission jäsenen kanssa siirtymävaiheessa olevien 
EU:n kivihiilialueiden foorumin, jonka tehtävänä on tukea energiasiirtymää ja lieventää sen 
yhteiskunnallisia vaikutuksia ja joka rahoitetaan ITRE:n ehdottamilla ja tukemilla 
pilottihankkeilla, jotka jatkuvat vuoteen 2021. Tämän ansiosta näiden alueiden 
paikallishallinnot saivat teknistä tukea, jota ei tarvitse maksaa takaisin. Jatkotoimena 
valiokunta kannatti ITRE-valiokunnan puheenjohtajan aloitteesta ehdotusta perustaa 
seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä erityinen rahasto siirtymävaiheessa olevia 
kivihiilialueita varten. 

Nämä toimet ovat johtaneet JTF-rahaston perustamiseen. Nyt kun EU on ottamassa käyttöön 
kaikki keskeiset osa-alueet, joiden pitäisi mahdollistaa ilmastoneutraaliuden saavuttaminen 
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vuoteen 2050 mennessä, JTF-rahasto on entistä tärkeämpi ja kiireellisempi. Siitä on itse 
asiassa tullut Euroopan vihreän kehityksen ohjelman onnistumisen välttämätön osatekijä. 

Valmistelija katsoo seuraavaa:

1) Jotta EU:sta voi tulla ilmastoneutraali, tarvitaan ennennäkemättömiä investointeja. Niihin 
on järjestelmällisesti liitettävä asianmukaisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 
säilytetään taloudellinen tehokkuus sekä energiaturvallisuus ja energian kohtuuhintaisuus 
mutta huolehditaan samalla siitä, että siirtymä on oikeudenmukainen ja yhteiskunnallisesti 
hyväksyttävä. Nämä kaksi osatekijää – investoinnit ja solidaarisuustoimenpiteet – ovat 
yhdessä ratkaisevan tärkeitä, jotta EU:n siirtyessä ilmastoneutraaliuteen voidaan samalla 
parantaa unionin globaalia kilpailukykyä ja teollisuuden johtoasemaa sekä lisätä kasvua ja 
yhteiskunnan vaurautta.

2) JTF-rahasto on tällaisen siirtymän kulmakivi. Siirtymän mittaluokan vuoksi JTF:lle on 
osoitettava sen laajuutta vastaavat varat. Tätä varten sen määrärahoja on lisättävä 
huomattavasti ja niiden on perustuttava uusiin varoihin, jotka täydentävät eivätkä korvaa 
EU:n koheesiopolitiikkaa tai alakohtaisia politiikkoja ja niiden välineitä ja rahastoja. 
Lisäksi se on pidettävä erillisenä budjettikohtana seuraavissa monivuotisissa 
rahoituskehyksissä ainakin vuoteen 2050 saakka.

3) JTF-rahastolle asetetun tavoitteen mukaisesti 80 prosenttia sen määrärahoista olisi 
osoitettava kivihiilialueille, koska niille ilmastoneutraaliuteen siirtyminen aiheuttaa 
suurimmat systeemiset haasteet.

4) On olennaisen tärkeää toimia suorassa ja tiiviissä yhteistyössä alue- ja 
paikallisviranomaisten kanssa, jotka pystyvät parhaiten auttamaan tuen kohdentamisessa 
kohdealueilla sinne, missä se on tehokkainta. Koska JTF-rahaston kohteena ovat alueet, 
joille siirtymä aiheuttaa suurimmat haasteet muun muassa odotettavissa olevan 
itsehallinnon tulojen merkittävän vähenemisen myötä, tukikelpoisten hankkeiden 
asiaankuuluvista kustannuksista olisi voitava korvata jopa 75 prosenttia.

5) Mitä tulee JTF-rahastosta myönnettävän tuen soveltamisalaan, tukikelpoisten toimien 
luettelossa on otettava paremmin huomioon tarve

– elvyttää entisiä kaivos- ja voimala-alueita

– torjua ilman pilaantumista ja energiaköyhyyttä sekä varmistaa nopea päästöjen 
vähentäminen hiilestä irtautumalla, missä maakaasuun ja kaukolämmitykseen tehtävät 
investoinnit ovat keskeisessä asemassa

– investoida uusiutuviin energialähteisiin

– tehdä tuotannollisia investointeja yrityksiin, myös alueellisiin ja paikallisiin julkisessa 
omistuksessa oleviin yrityksiin, pk-yrityksiin ja startup-yrityksiin

– tehdä investointeja puhtaaseen kaupunkiliikenteeseen ja vaihtoehtoisiin polttoaineisiin

– tehdä investointeja senioritalouteen ja sosiaaliseen innovointiin.
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TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa 
ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Or. en
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Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(3) Jotta siirtymä onnistuisi, sen on 
oltava oikeudenmukainen ja 
yhteiskunnallisesti hyväksyttävä kaikkien 
kannalta, kun otetaan huomioon 
taloudellinen tehokkuus, 
energiaturvallisuus ja energian 
kohtuuhintaisuus. Sen vuoksi sekä 
unionin että jäsenvaltioiden on otettava 
huomioon siirtymän taloudelliset ja 
yhteiskunnalliset vaikutukset alusta lähtien 
ja otettava käyttöön kaikki mahdolliset 
välineet haitallisten vaikutusten 
lieventämiseksi. Unionin talousarviolla on 
tässä merkittävä tehtävä sen 
varmistamisessa, että ketään ei jätetä.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(5) Asetuksella perustetaan 
oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, 
jäljempänä ’JTF-rahasto’, joka on yksi 
koheesiopolitiikan puitteissa toteutetun 
energiapolitiikkaan liittyvän 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin 
pilareista. JTF-rahaston tavoitteena on 
varmistaa yhteisvastuu ja mahdollistaa 
tehokas energiasiirtymä unionin 
ilmastoneutraaliin talouteen sekä 
lieventää tämän siirtymän haitallisia 
vaikutuksia tukemalla alueita ja 
työntekijöitä, joihin siirtymä vaikuttaa 
eniten, samalla kun parannetaan unionin 
globaalia kilpailukykyä ja teollisuuden 
johtoasemaa sekä lisätään kasvua ja 
vaurautta. JTF-rahaston erityistavoitteen 
mukaisesti JTF-rahastosta tuetuilla toimilla 
olisi edistettävä suoraan oikeudenmukaista 
energiasiirtymää ja lievennettävä sen 
vaikutusta rahoittamalla investointeja 
vähäpäästöiseen energiatuotantoon sekä 
paikallisen talouden monipuolistamiseen 
ja nykyaikaistamiseen ja lieventämällä 
kielteisiä vaikutuksia työllisyyteen. Tämä 
tuodaan esiin JTF-rahaston 
erityistavoitteessa, joka on vahvistettu 
samalla tasolla ja lueteltu yhdessä 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 4 artiklassa esitettyjen 
poliittisten tavoitteiden kanssa.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(7) JTF-varojen olisi oltava 
huomattavat ja vastattava sen 
kunnianhimoista tavoitetta, ja niillä olisi 
täydennettävä koheesiopolitiikan puitteissa 
käytettävissä olevia varoja. JTF-rahaston 
perustaminen ei saisi missään 
tapauksessa johtaa asetuksen (EU) .../... 
[uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
soveltamisalaan kuuluvien rahastojen 
määrärahojen vähentämiseen tai 
määrärahojen siirtämiseen näistä 
rahastoista tai Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahastosta 
(maaseuturahasto).
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

kestäviä pitkällä aikavälillä, ottaen 
huomioon kaikki vihreän kehityksen 
ohjelman tavoitteet. Rahoitetuilla 
hankkeilla olisi edistettävä asteittaista 
siirtymistä innovatiiviseen, 
kilpailukykyiseen, ilmastoneutraaliin ja 
kiertotalouteen. Aloilla, joilla 
hiilidioksidipäästöt ovat suuret, kuten 
kivi- ja ruskohiileen, turpeeseen tai 
öljyliuskeeseen tai näiden kiinteiden 
fossiilisten polttoaineiden louhintaan 
perustuvassa energian tuotannossa, tuki 
olisi liitettävä toiminnan asteittaiseen 
lopettamiseen, joka toteutetaan 
yhteistyössä työmarkkinaosapuolten 
kanssa ja kohtuullisessa ajassa, ja 
vastaavaan työllisyystason alenemiseen. 
Näiden alojen muuttamiseksi tuella olisi 
edistettävä energiatehokkuutta ja 
vähähiilisempää toimintaa ottamalla 
käyttöön uutta teknologiaa, uusiutuvia 
energialähteitä, infrastruktuurin ja 
teknologian käyttöönottoon tehtäviä 
investointeja, joilla edistetään 
kohtuuhintaista ja vähäpäästöistä 
energiaa, sekä uusia prosesseja tai 
tuotteita. Tällaisen toiminnan olisi 
johdettava elinkaaripäästöjen 
merkittävään pienenemiseen alueen 
energiajärjestelmässä ja oltava 
vuotta 2030 koskevien EU:n 
ilmastotavoitteiden ja vuotta 2050 
koskevan EU:n ilmastoneutraaliuden 
tavoitteen13 mukaista siten, että kuitenkin 
säilytetään korkeaa osaamistasoa vaativat 
työpaikat ja parannetaan niihin liittyvää 
työllisyyttä, vältetään ympäristön 
pilaantuminen ja parannetaan pääasiassa 
uusiutuviin energialähteisiin perustuvan 
energiajärjestelmän luotettavuutta muun 
muassa joustavien säätövoimaa tuottavien 
teknologioiden ja varastointiratkaisujen 
avulla. Erityishuomiota olisi kiinnitettävä 
myös toimiin, joilla vahvistetaan 
innovointia ja tutkimusta edistyneen ja 
kestävän teknologian alalla samoin kuin 
digitalisaation ja liitettävyyden alalla, 
edellyttäen että tällaisilla toimenpiteillä 
edistetään siirtymistä kilpailukykyiseen, 
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ilmastoneutraaliin ja kiertotalouteen ja 
lievennetään siitä aiheutuvia kielteisiä 
sivuvaikutuksia.

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

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

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

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

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) JTF-rahaston tavoitteiden 
saavuttamiseksi komission olisi harkittava 
yksityisten investointien helpottamisen ja 



PA\1204791FI.docx 15/35 PE650.713v01-00

FI

JTF-rahaston onnistuneen 
täytäntöönpanon mahdollistamisen 
edellyttämiä muutoksia valtiontuesta 
ympäristönsuojelulle ja energia-alalle 
annettuihin suuntaviivoihin.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(14) JTF-tuen edellytyksenä olisi oltava 
siirtymäprosessin tosiasiallinen 
toteuttaminen tietyllä alueella, jotta 
saavutetaan ilmastoneutraali talous. 
Jäsenvaltioiden olisi laadittava yhteistyössä 
asiaan liittyvien sidosryhmien kanssa, 
mukaan luettuina asianomaisten alueiden 
vähintään NUTS-tasojen 2 ja 3 alueelliset 
ja paikalliset viranomaiset sekä teollisuus, 
ja komission tuella alueelliset 
oikeudenmukaista siirtymää koskevat 
suunnitelmat, joissa esitetään 
siirtymäprosessi yksityiskohtaisesti ja jotka 
ovat johdonmukaisia kansallisten energia- 
ja ilmastosuunnitelmien kanssa. Komissio 
perustaa siirtymävaiheessa olevien 
kivihiilialueiden foorumin kokemukseen 
ja menestykseen pohjautuvan 
oikeudenmukaista siirtymää käsittelevän 
foorumin, joka mahdollistaa kahden- ja 
monenvälisen kokemusten vaihdon 
hankitusta tietämyksestä ja hyvistä 
käytännöistä kaikilla toiminta-aloilla, 
joihin vaikutukset kohdistuvat.

Or. en
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(15) Alueellisissa oikeudenmukaista 
siirtymää koskevissa suunnitelmissa olisi 
yksilöitävä alueet, joihin vaikutukset 
kohdistuvat kielteisimmin ja joihin JTF-
tuki olisi keskitettävä, ja kuvattava 
toteutettavat toimet ilmastoneutraalin 
talouden saavuttamiseksi etenkin siltä osin 
kuin kyseessä on kiinteiden fossiilisten 
polttoaineiden tuotantoon liittyvien 
laitosten muuntaminen tai lopettaminen 
siten, että samalla säilytetään olemassa 
olevat työllistymismahdollisuudet ja 
kehitetään uusia, jotta vältetään 
sosiaalinen syrjäytyminen vaikutusten 
kohteeksi joutuneilla alueilla. Nämä 
alueet olisi määriteltävä tarkasti, ja niiden 
olisi vastattava NUTS-tason 3 alueita tai 
oltava osa niitä. Suunnitelmissa olisi 
esitettävä yksityiskohtaisesti näiden 
alueiden haasteet ja tarpeet ja yksilöitävä 
tarvittavien toimien tyyppi siten, että 
varmistetaan sellaisten ilmastonmuutosta 
kestävien taloudellisten toimien 
johdonmukainen kehittäminen, jotka ovat 
myös mahdollisuuksien mukaan 
synergisesti muiden asiaankuuluvien 
unionin ja kansallisten 
rahoitusjärjestelmien ja -ohjelmien 
kanssa toteutettavan ilmastoneutraaliuteen 
siirtymisen mukaisia sekä vihreän 
kehityksen ohjelman tavoitteiden mukaisia. 
Vain siirtymäsuunnitelmien mukaisesti 
tehdyt investoinnit voivat saada 
taloudellista tukea JTF-rahastosta. 
Alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien olisi oltava osa 
komissio hyväksymiä ohjelmia (jotka 
saavat tapauksen mukaan tukea EAKR:sta, 
ESR+:sta, koheesiorahastosta tai JTF-
rahastosta). Komission vuoden 2020 
maaraporttien liitteessä D antamat 
investointiohjeet eivät saisi rajoittaa 
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jäsenvaltioiden mahdollisuuksia ehdottaa 
aloja ja painopisteitä, joille myönnetään 
JTF-tukea.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

1. Tällä asetuksella perustetaan 
oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, 
jäljempänä ’JTF-rahasto’, tuen antamiseksi 
alueille, joihin kohdistuu vakavia 
sosioekonomisia sekä 
energianturvallisuuteen ja ympäristöön 
liittyviä haasteita sen vuoksi, että unioni 
toteuttaa energiasiirtymän 
ilmastoneutraaliin talouteen vuoteen 2050 
mennessä.

Or. en

Perustelu

Vaikuttaa siltä, että nykyisessä tekstissä ei oteta täysin huomioon ilmastoneutraaliuteen 
siirtymisestä johtuvia vakavia energiaturvallisuuteen liittyviä haasteita. Joissakin EU:n 
jäsenvaltioissa ja joillakin alueilla, erityisesti hiilialueilla, hiilivoimaloiden asteittaisella 
käytöstä poistamisella voi olla merkittävä vaikutus niiden energiajärjestelmien 
luotettavuuteen ja yleiseen toimitusvarmuuteen.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [4 artiklan 1 kohdan] 
toisen alakohdan mukaisesti JTF-rahastolla 
on edistettävä yhtä ainoaa erityistavoitetta, 
jolla ”tuetaan toimia, joilla pyritään 
solidaariseen ja tehokkaaseen 
energiasiirtymään kohti ilmastoneutraalia 
taloutta, ja jolla annetaan alueille ja 
ihmisille mahdollisuus käsitellä siirtymän 
yhteiskunnallisia, taloudellisia sekä 
energiaturvallisuuteen ja ympäristöön 
liittyviä vaikutuksia Pariisin sopimuksen 
tavoitteiden, vuotta 2050 koskevan 
unionin ilmastoneutraaliuden tavoitteen 
sekä vuotta 2030 koskevien 
päästövähennystavoitteiden mukaisesti.
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Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. JTF-rahastosta tuetaan Investoinnit 
työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitetta 
kaikissa jäsenvaltioissa. JTF-varoista 
80 prosenttia olisi kohdennettava 
kivihiilialueiden ja hiili-intensiivisten 
alueiden foorumin (siirtymävaiheessa 
olevien kivihiilialueiden foorumi) 
tehtävänmäärityksen liitteessä luetelluille 
hiilialueille, jotta voidaan käsitellä niiden 
energiasiirtymän yhteiskunnallisia, 
taloudellisia sekä energiaturvallisuuteen 
ja ympäristöön liittyviä vaikutuksia.

Or. en

Perustelu

Suurin osa JTF-rahaston määrärahoista olisi osoitettava hiilialueille, koska niille 
ilmastoneutraaliuteen siirtyminen aiheuttaa suurimmat systeemiset haasteet ja niiden on 
käsiteltävä siirtymän aiheuttamia erittäin merkittäviä yhteiskunnallisia, taloudellisia sekä 
energiaturvallisuuteen ja ympäristöön liittyviä vaikutuksia.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -
tavoitteen puitteissa JTF-rahaston 
talousarviositoumuksiin käytettävissä 
olevat määrärahat kaudella 2021–2027 
ovat vähintään 18,75 miljardia euroa 
vuoden 2018 hintoina, ja niitä ei saa siirtää 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] soveltamisalaan 
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sovellettavan perussäädöksen mukaisesti. kuuluvien rahastojen tai Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahasto) 
määrärahoista. Määrää voidaan 
tapauksen mukaan korottaa unionin 
talousarvioon osoitetuilla lisävaroilla ja 
muilla varoilla sovellettavan 
perussäädöksen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 20

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

Komission teksti Tarkistus

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

Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti JTF-
rahastosta tuetaan etenkin seuraavia 
toimia:

Or. en
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Tarkistus 21

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

Komission teksti Tarkistus

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

a) yrityksiin, mukaan luettuina 
alueelliset ja paikalliset julkisessa 
omistuksessa olevat yritykset, pk-yritykset 
ja startup-yritykset, tehtävät tuotannolliset 
investoinnit, jotka johtavat talouden 
monipuolistamiseen ja uudistamiseen ja 
edistävät uusien työpaikkojen luomista;

Or. en

Tarkistus 22

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) uusien yritysten, etenkin pk-
yritysten, perustamiseen tehtävät 
investoinnit, myös asiaankuuluvien 
konsulttipalvelujen tarjoaminen;

Or. en

Tarkistus 23

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

Komission teksti Tarkistus

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

c) kestävää kasvua koskevaan 
tutkimus- ja innovointitoimintaan muun 
muassa tutkimuslaitoksissa ja 
yliopistoissa tehtävät investoinnit, joilla 
edistetään edistyneen ja 
markkinakelpoisen teknologian siirtoa;
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Or. en

Tarkistus 24

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

Komission teksti Tarkistus

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

d) teknologian, infrastruktuurien ja 
palvelujen käyttöönottoon tehtävät 
investoinnit, joilla edistetään 
kohtuuhintaista, vähäpäästöistä, turvallista 
ja joustavaa energiajärjestelmää, 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä, 
energiatehokkuutta ja 
varastointiratkaisuja;

Or. en

Tarkistus 25

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

Komission teksti Tarkistus

d a) uusiutuviin energiavaroihin ja 
uusiutuvan energian infrastruktuuriin ja 
teknologioihin tehtävät investoinnit, myös 
omatuotannon sekä lämmitys- ja 
jäähdytysjärjestelmien kehittämisen ja 
uusiutuvaan energiaan siirtymisen 
tukeminen;

Or. en

Tarkistus 26

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

d b) maakaasun tuotantoon, 
käsittelyyn, kuljetukseen, jakeluun, 
varastointiin tai polttamiseen liittyvät 
investoinnit;

Or. en

Tarkistus 27

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

Komission teksti Tarkistus

d c) investoinnit energiaköyhyyden ja 
ilman pilaantumisen vähentämiseksi 
erityisesti investoimalla 
kaukolämmitykseen sekä hiileen 
perustuvien käyttäjäkohtaisten 
lämmitysratkaisujen poistamiseen;

Or. en

Tarkistus 28

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

Komission teksti Tarkistus

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

f) entisten hiilikaivos- ja voimala-
alueiden sekä ympäristövaurioalueiden ja 
niillä sijaitsevien laitosten uudistamiseen, 
elvyttämiseen, puhdistamiseen, käyttöön ja 
kunnostamiseen, maan saneeraukseen ja 
käyttötarkoituksen muuttamiseen, myös 
entisten hiilikaivosalueiden 
metsittämiseen, tehtävät investoinnit;

Or. en
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Tarkistus 29

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;

Or. en

Tarkistus 30

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

Komission teksti Tarkistus

g a) senioritalouteen ja sosiaalisiin 
innovaatioihin tehtävät investoinnit;

Or. en

Tarkistus 31

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

Komission teksti Tarkistus

h) työntekijöiden uudelleenkoulutus ja 
uusien taitojen hankkiminen;

h) työntekijöiden ja työnhakijoiden 
uudelleenkoulutus ja uusien taitojen 
hankkiminen, erityisesti alueellisten 
kehitysstrategioiden toteuttamisen ja 
vihreän talouden kannalta 
merkityksellisten taitojen hankkiminen;

Or. en



PA\1204791FI.docx 25/35 PE650.713v01-00

FI

Tarkistus 32

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

Komission teksti Tarkistus

j) työnhakijoiden aktiivinen 
osallistaminen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 33

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

Komission teksti Tarkistus

k a) kaikki muut asianomaisen alueen 
paikallisten ja alueellisten viranomaisten, 
asianomaisen jäsenvaltion ja komission 
sopimat erityistoimet, jotka ovat 
alueellisten kehitysstrategioiden mukaisia 
ja edistävät siirtymistä 
ilmastoneutraaliuuteen unionissa 
vuoteen 2050 mennessä.

Or. en

Tarkistus 34

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 
sisällytetty alueelliseen oikeudenmukaista 
siirtymää koskevaan suunnitelmaan siksi, 
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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.

että ne ovat tarpeen energiasiirtymää 
varten, 7 artiklan 2 kohdan h alakohdassa 
vaadittujen tietojen perusteella. 

Or. en

Perustelu

Oikeudenmukaista siirtymää koskevan suunnitelman täytäntöönpanon onnistumisen ratkaisee 
kaikkien investointien kokonaisvaikutus. Sen vuoksi voisi olla vaikeaa todistaa, olisiko jokin 
yksittäinen investointi välttämätön suunnitelman toteuttamiseksi.

Tarkistus 35

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 sisällytetty 
alueelliseen oikeudenmukaista siirtymää 
koskevaan suunnitelmaan siksi, että ne 
ovat tarpeen energiasiirtymää varten, 
7 artiklan 2 kohdan h alakohdassa 
vaadittujen tietojen perusteella.

Or. en

Perustelu

Oikeudenmukaista siirtymää koskevan suunnitelman täytäntöönpanon onnistumisen ratkaisee 
kaikkien investointien kokonaisvaikutus. Sen vuoksi voisi olla vaikeaa todistaa, olisiko jokin 
yksittäinen investointi välttämätön suunnitelman toteuttamiseksi.
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Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

__________________
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 37

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, 
myös uusien kaivosten avaamiseen, 
liittyviä investointeja;

Or. en

Tarkistus 38

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

2 a. JTF-rahastosta rahoitettavien 
2 artiklassa vahvistettua erityistavoitetta 
edistävien tukikelpoisten hankkeiden 
asiaankuuluvista kustannuksista voidaan 
korvata enintään 75 prosenttia.

Or. en

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
liitteessä II esitetyn mallin mukaisesti 
yhdessä asianomaisten alueiden 
viranomaisten kanssa yksi tai useampia 
alueellisia oikeudenmukaista siirtymää 
koskevia suunnitelmia, jotka kattavat 
yhden tai useamman vaikutusten kohteeksi 
joutuneen alueen, joka vastaa yhteisen 
tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistön 
tasoa 3, jäljempänä ’NUTS 3 -tason 
alueet’, sellaisena kuin se on määritelty 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1059/200317, 
sellaisena kuin se on muutettuna komission 
asetuksella (EY) N:o 868/2014, tai sen 
osia. Tuettavien alueiden on oltava alueita, 
joihin siirtymän taloudelliset ja 
yhteiskunnalliset vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin, etenkin siltä osin kuin on 
kyse fossiilisten polttoaineiden tuotannossa 
odotetuista työpaikkojen menetyksistä ja 
kasvihuonekaasuvaltaisimpien 
teollisuuslaitosten tuotantoprosessien 
muuttamistarpeista.

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
liitteessä II esitetyn mallin mukaisesti 
yhdessä asianomaisten alueiden (vähintään 
NUTS-tasojen 2 ja 3) kaikkien 
asiaankuuluvien alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten kanssa yksi tai 
useampia alueellisia oikeudenmukaista 
siirtymää koskevia suunnitelmia, jotka 
kattavat yhden tai useamman vaikutusten 
kohteeksi joutuneen alueen, joka vastaa 
yhteisen tilastollisten alueyksiköiden 
nimikkeistön tasoa 3, jäljempänä ’NUTS 3 
-tason alueet’, sellaisena kuin se on 
määritelty Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
1059/200317, sellaisena kuin se on 
muutettuna komission asetuksella (EY) 
N:o 868/2014, tai sen osia. Tuettavien 
alueiden on oltava alueita, joihin siirtymän 
taloudelliset, yhteiskunnalliset sekä 
energiaturvallisuuteen ja ympäristöön 
liittyvät vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin, etenkin siltä osin kuin on 
kyse kiinteiden fossiilisten polttoaineiden 
tuotannossa odotetuista työpaikkojen 
menetyksistä ja 
kasvihuonekaasuvaltaisimpien 
teollisuuslaitosten tuotantoprosessien 
muuttamistarpeista.
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__________________ __________________
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 40

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 luettuina 
ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisen 
yhteiskunnalliset, taloudelliset sekä 
energiaturvallisuuteen ja ympäristöön 
liittyvät vaikutukset; arvioinnissa olisi 
yksilöitävä niiden työpaikkojen ja 
työpaikkojen menetysten määrä, joihin 
vaikutus mahdollisesti kohdistuu, 
mahdollinen vaikutus itsehallinnon 
tuloihin NUTS 2- ja NUTS 3 -tasolla ja 
kehitystarpeet sekä tavoitteet, jotka olisi 
saavutettava vuoteen 2030 mennessä ja 
jotka liittyvät kasvihuonekaasuvaltaisen 
toiminnan muuttamiseen tai lopettamiseen 
näillä alueilla;

Or. en

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kuvaus JTF-tuen odotetusta 
panoksesta ilmastoneutraaliin talouteen 

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

siirtymisen yhteiskunnallisten, 
taloudellisten sekä energiaturvallisuuteen 
ja ympäristöön liittyvien vaikutusten 
käsittelyyn;

Or. en

Tarkistus 42

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 43

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

g) kuvaus suunnitelluista 
toimintatyypeistä ja niiden odotetusta 
panoksesta ilmastoneutraaliin talouteen 
siirtymisen yhteiskunnallisten, 
taloudellisten sekä energiaturvallisuuteen 
ja ympäristöön liittyvien vaikutusten 
lieventämiseen;

Or. en

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – h alakohta
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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;

Or. en

Tarkistus 45

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

Or. en

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta
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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 ja 
työmarkkinaosapuolten edustajat.

Or. en

Tarkistus 47

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, 
muun muassa puhdasta ilmaa, 
energiaköyhyyttä ja energian 
tuottajakuluttajia koskevien 
asiaankuuluvien strategioiden ja 
ohjelmien kanssa. 

Or. en

Perustelu

Alueelliset oikeudenmukaista siirtymää koskevat suunnitelmat olisi mahdollisuuksien mukaan 
sovitettava yhteen alueellisten strategioiden ja asiaankuuluvien älykkään erikoistumisen 
strategioiden kanssa. Sellaisten toimien rahoittamista, jotka eivät sisälly näihin strategioihin, 
ei kuitenkaan pitäisi sulkea kokonaan pois edellyttäen, että nämä toimet edistävät siirtymistä 
ilmastoneutraaliuteen.
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Tarkistus 48

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 24 %),

__________________ __________________
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 49

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

Komission teksti Tarkistus

ii) työllisyys kivihiilen ja ruskohiilen ii) työllisyys kivihiilen ja ruskohiilen 
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louhinnassa (painotus 25 %), louhinnassa (painotus 50 %),

Or. en

Tarkistus 50

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 51

Ehdotus asetukseksi
Liite III – taulukko – 4 rivi

Komission teksti

RCO 15 – Perustettujen yrityshautomojen 
kapasiteetti

RCR 17 – Elinkelpoiset 3 vuotta toimineet 
yritykset

RCR 18 – Pk-yritykset, jotka käyttävät 
yrityshautomopalveluja vuoden kuluttua 
yrityshautomon perustamisesta

Tarkistus

RCO 15 – Perustettujen yrityshautomojen 
kapasiteetti

RCR 17 – Elinkelpoiset 3 vuotta toimineet 
yritykset
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Or. en


