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Tarkistus 257
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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 täysin uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvan, erittäin 
resurssi- ja energiatehokkaan 
ilmastoneutraalin kiertotalouden, jonka 
tarkoituksena on saavuttaa 
kasvihuonekaasupäästöjen nettonollataso 
vuoteen 2040 mennessä, 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, mahdollisuudet ja 
tarpeet, kuten mahdollisuudet luoda 
vihreitä, pysyviä ja laadukkaita 
työpaikkoja, joita tarvitaan sellaisen 
sosiaalisesti oikeudenmukaisen siirtymän 
toteuttamiseksi, jossa ketään ei jätetä 
jälkeen, ja yksilöitävä tarvittavien toimien 
tyyppi siten, että varmistetaan sellaisten 
ilmastonmuutosta kestävien taloudellisten 
toimien johdonmukainen kehittäminen, 
jotka ovat myös uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvaan, erittäin 
resurssi- ja energiatehokkaaseen 
ilmastoneutraaliin kiertotalouteen, jonka 
tarkoituksena on saavuttaa 
kasvihuonekaasupäästöjen nettonollataso 
vuoteen 2040 mennessä, siirtymisen ja 
vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden 
mukaisia. Vain siirtymäsuunnitelmien 
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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).

Or. en

Tarkistus 258
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(15) Alueellisissa oikeudenmukaista 
siirtymää koskevissa suunnitelmissa olisi 
yksilöitävä alueet, joihin vaikutukset 
kohdistuvat kielteisimmin ja joihin JTF-
tuki olisi keskitettävä, ja kuvattava 
toteutettavat toimet ilmastoneutraalin 
talouden saavuttamiseksi etenkin siltä osin 
kuin kyseessä on fossiilisten polttoaineiden 
tuotantoon liittyvien laitosten tai muun 
kasvihuonekaasuvaltaisen toiminnan 
muuntaminen tai lopettaminen. Nämä 
alueet olisi määriteltävä tarkasti, ja niiden 
olisi vastattava NUTS-tason 3 alueita tai 
oltava osa niitä. Suunnitelmissa olisi 
esitettävä yksityiskohtaisesti näiden 
alueiden haasteet ja tarpeet, kuten 
työttömyysaste ja mahdolliset 
työpaikkojen menetykset, 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. Alueellisten suunnitelmien olisi 
myös ilmennettävä erityishaasteita, joita 
ilmastoneutraaliuteen siirtyminen 
aiheuttaa syrjäisille alueille, saarialueille 
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saavat tapauksen mukaan tukea EAKR:sta, 
ESR+:sta, koheesiorahastosta tai JTF-
rahastosta).

ja maantieteellisesti epäedullisessa 
asemassa oleville alueille sekä alueille, 
joilla on väestökatoon liittyviä ongelmia. 
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).

Or. es

Tarkistus 259
Mathilde Androuët

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 

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 noudatettava siirtymää tai toiminnan 
muuttamista edellyttävien hankkeiden 
yleistä yhdenmukaisuutta (kansallinen, 
alueellinen tai paikallinen). 
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 
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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).

tavoitteiden mukaisia. Päätöksenteon taso 
on märiteltävä alueellisten suunnitelmien 
ja niiden merkittävien haasteiden 
mukaan, joihin niillä pyritään 
vastaamaan (NUTS 1, NUTS 2 tai NUTS 
3). 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).

Or. fr

Tarkistus 260
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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 

(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 
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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).

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 yksilöimien 
investointialojen ja -prioriteettien olisi 
oltava suuntaa-antavia, eivätkä ne saisi 
estää jäsenvaltioita ehdottamasta vapaasti 
aloja, joille myönnetään JTF-tukea.

Or. en

Tarkistus 261
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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 

(15) Alueellisissa oikeudenmukaista 
siirtymää koskevissa suunnitelmissa olisi 
yksilöitävä alueet, joihin vaikutukset 
kohdistuvat eniten 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, sekä 
yksityiskohtaisen suunnitelman 
laatimiseksi uusiin infrastruktuureihin 
tehtävistä investoinneista niin, että 
samalla säilytetään 
työllistymismahdollisuudet ja 
laajennetaan niitä alueilla, joihin siirtymä 
vaikuttaa eniten, jotta vältetään 
sosiaalista syrjäytymistä. Nämä alueet olisi 
määriteltävä tarkasti, ja niiden olisi 
vastattava NUTS-tason 3 alueita tai oltava 
osa niitä. Suunnitelmissa olisi esitettävä 
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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).

yksityiskohtaisesti näiden alueiden haasteet 
ja tarpeet, myös infrastruktuurien ja 
työpaikkojen luomisen kannalta, ja 
yksilöitävä tarvittavien toimien tyyppi 
siten, että varmistetaan sellaisten 
ilmastonmuutosta kestävien taloudellisten 
toimien johdonmukainen kehittäminen, 
jotka ovat myös ilmastoneutraaliuteen 
siirtymisen 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).

Or. it

Tarkistus 262
Erik Bergkvist

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 

(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 
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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).

kestävien taloudellisten toimien 
johdonmukainen kehittäminen, jotka ovat 
myös ilmastoneutraaliuteen siirtymisen ja 
vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden 
mukaisia. Suunnitelmissa olisi esitettävä 
yksityiskohtaisesti synergia ja 
täydentävyys muiden unionin ohjelmien 
ja oikeudenmukaisen siirtymän 
mekanismin pilarien sekä tarvittaessa 
modernisaatiorahaston kanssa 
yksilöityjen kehitystarpeiden käsittelyssä. 
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).

Or. en

Tarkistus 263
Krzysztof Hetman

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 

(15) Alueellisissa oikeudenmukaista 
siirtymää koskevissa suunnitelmissa olisi 
yksilöitävä alueet, joihin vaikutukset 
kohdistuvat kielteisimmin ja joihin JTF-
tuki olisi keskitettävä, ja kuvattava 
toteutettavat toimet ilmastoneutraalin 
talouden saavuttamiseksi etenkin siltä osin 
kuin kyseessä on kiinteiden fossiilisten 
polttoaineiden tuotantoon liittyvien 
laitosten tai muun 
kasvihuonekaasuvaltaisen toiminnan 
muuntaminen tai lopettaminen siten, että 
samalla kehitetään uusia 
työllistymismahdollisuuksia, jotta 
vältetään sosiaalinen syrjäytyminen 
vaikutusten kohteeksi joutuneilla alueilla. 
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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).

Nämä alueet olisi määriteltävä tarkasti, ja 
niiden olisi vastattava NUTS-tason 2 tai 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, säilyttäen samalla työllisyystaso. 
Vain siirtymäsuunnitelmien mukaisesti 
tehdyt investoinnit voivat saada 
taloudellista tukea JTF-rahastosta. 
Alueelliset oikeudenmukaista siirtymää 
koskevat suunnitelmat voisivat olla osa 
komissio hyväksymiä ohjelmia (jotka 
saavat tapauksen mukaan tukea EAKR:sta, 
ESR+:sta, koheesiorahastosta tai JTF-
rahastosta).

Or. en

Tarkistus 264
Katalin Cseh

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 

(15) Alueellisissa oikeudenmukaista 
siirtymää koskevissa suunnitelmissa olisi 
paikallisten viranomaisten ja edustajien 
kanssa toteutetun perusteellisen 
kuulemisprosessin jälkeen yksilöitävä 
alueet, joihin vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin ja joihin JTF-tuki olisi 
keskitettävä, ja kuvattava toteutettavat 
toimet kielteisen yhteiskunnallisen 
vaikutuksen minimoimiseksi samalla, kun 
saavutetaan ilmastoneutraali talous 
vuoteen 2050 mennessä, etenkin siltä osin 
kuin kyseessä on fossiilisten polttoaineiden 
tuotantoon liittyvien laitosten tai muun 
kasvihuonekaasuvaltaisen toiminnan 
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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).

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

Or. en

Tarkistus 265
Stelios Kympouropoulos

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 

(15) Alueellisissa oikeudenmukaista 
siirtymää koskevissa suunnitelmissa olisi 
yksilöitävä alueet, joihin vaikutukset 
kohdistuvat kielteisimmin ja joihin JTF-
tuki olisi keskitettävä, ja kuvattava 
toteutettavat toimet ilmastoneutraalin 
talouden saavuttamiseksi etenkin siltä osin 
kuin kyseessä on fossiilisten polttoaineiden 
tuotantoon liittyvien laitosten tai muun 
kasvihuonekaasuvaltaisen toiminnan 
muuntaminen tai lopettaminen siten, että 
samalla säilytetään 
työllistymismahdollisuudet ja 
laajennetaan niitä alueilla, joihin siirtymä 
vaikuttaa, jotta voidaan ylläpitää 
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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).

osallistavaa kasvua. 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).

Or. en

Tarkistus 266
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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 

(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 
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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).

alueiden haasteet ja tarpeet ja yksilöitävä 
tarvittavien toimien tyyppi siten, että 
varmistetaan sellaisten ilmastonmuutosta 
kestävien taloudellisten toimien sekä 
uusien taitojen hankkimista työntekijöille 
ja heidän siirtymisensä muuntyyppisiin 
työpaikkoihin helpottamista koskevien 
suunnitelmien 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).

Or. en

Tarkistus 267
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez

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 

(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 tai 
toiminnan, jonka tuotteisiin EU:n 
ilmastoneutraaliuteen siirtyminen 
vaikuttaa, muuntaminen tai lopettaminen. 
Nämä alueet olisi määriteltävä tarkasti, ja 
niiden olisi vastattava NUTS-tason 3 
alueita tai oltava osa niitä. Suunnitelmissa 
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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).

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).

Or. en

Tarkistus 268
Niklas Nienaß

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 

(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 vuoteen 2040 
mennessä 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 
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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).

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).

Or. en

Tarkistus 269
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Josianne Cutajar, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

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 

(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, tarpeet ja 
mahdollisuudet ja yksilöitävä tarvittavien 
toimien tyyppi siten, että varmistetaan 
sellaisten ilmastonmuutosta kestävien 
taloudellisten toimien johdonmukainen 
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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).

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

Or. en

Tarkistus 270
Stelios Kympouropoulos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Lisäksi tämänhetkisen 
suunnitelman mukaan 
hallintoviranomaisten ja jäsenvaltioiden 
on toimitettava alueelliset 
oikeudenmukaista siirtymää koskevat 
suunnitelmansa vuoden 2020 loppuun 
mennessä. Tämä saa aikaan 
täytäntöönpanoesteen, ja koska näiden 
suunnitelmien hyväksyminen on edellytys 
rahoituksen vapauttamiselle, ehdollista 
ennakkorahoitusta teknistä apua varten 
olisi myönnettävä ennen niiden 
hyväksymistä tämän esteen poistamiseksi, 
jotta voitaisiin pyrkiä realistisesti 
asteittaiseen ja osallistavaan siirtymään 
EU:n ilmastotavoitteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 271
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Alueellista oikeudenmukaista 
siirtymää koskevat suunnitelmat on 
toimitettava vuoden 2020 loppuun 
mennessä. Tämä aiheuttaa 
hallintoviranomaisille ja jäsenvaltioille 
täytäntöönpanoon liittyvän haasteen, 
koska näiden suunnitelmien 
hyväksyminen on tarpeen rahoituksen 
vapauttamiseksi. Tämän haasteen 
lieventämiseksi teknisen tuen ehdollinen 
ennakkorahoitus olisi sen vuoksi 
asetettava saataville ennen suunnitelmien 
hyväksymistä.

Or. it

Tarkistus 272
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, 
Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, 
Tonino Picula

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) JTF-rahaston olisi sisällettävä 
alhaalta ylöspäin suuntautuvia 
strategioita alueellisten oikeudenmukaista 
siirtymää koskevien suunnitelmien 
valmistelussa ja täytäntöönpanossa, millä 
varmistetaan asiaankuuluvien 
toimivaltaisten viranomaisten, 
talouselämän osapuolten ja 
työmarkkinaosapuolten, myös 
ammattiliittojen, sekä muiden 
asiaankuuluvien kansalaisyhteiskunnan 
sidosryhmien aktiivinen osallistuminen.

Or. en
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Tarkistus 273
Raffaele Fitto

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Alueelliset oikeudenmukaista 
siirtymää koskevat suunnitelmat olisi 
toimitettava viimeistään vuoden 2021 
loppuun mennessä.

Or. en

Tarkistus 274
Stelios Kympouropoulos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 b) On erittäin tärkeää ottaa 
huomioon pandemian haitalliset 
vaikutukset sekä talouteen että 
ympäristöön, jotta onnistuneen, 
osallistavan ja kestävän siirtymän 
aikataulua voidaan mukauttaa. Lisäksi 
tämänhetkisen suunnitelman mukaan 
hallintoviranomaisten ja jäsenvaltioiden 
on toimitettava alueelliset 
oikeudenmukaista siirtymää koskevat 
suunnitelmansa vuoden 2020 loppuun 
mennessä. Tämä saa aikaan 
täytäntöönpanoesteen, ja koska näiden 
suunnitelmien hyväksyminen on edellytys 
rahoituksen vapauttamiselle, ehdollista 
ennakkorahoitusta teknistä apua varten 
olisi myönnettävä ennen niiden 
hyväksymistä tämän esteen poistamiseksi.

Or. en
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Tarkistus 275
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ehdotus liittyy 9 artiklaan tehtäviin muutoksiin.

Tarkistus 276
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 277
Erik Bergkvist

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(16) JTF-varojen 
tulossuuntautuneisuuden vahvistamiseksi 
komission olisi voitava 
suhteellisuusperiaatteen ja asetuksen (EU) 
.../... [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] mukaisesti soveltaa 
rahoitusoikaisuja, jos JTF-rahaston 
erityistavoitteen osalta vahvistetut 
tavoitteet ovat merkittävässä määrin 
jääneet saavuttamatta.

Or. en

Tarkistus 278
Stelios Kympouropoulos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(16) JTF-varojen 
tulossuuntautuneisuuden vahvistamiseksi 
komission olisi voitava 
suhteellisuusperiaatteen ja asetuksen (EU) 
.../... [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] mukaisesti soveltaa 
rahoitusoikaisuja, jos JTF-rahaston 
erityistavoitteen osalta vahvistetut 
tavoitteet ovat merkittävässä määrin 
jääneet saavuttamatta.

Or. en

Tarkistus 279
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä vuoristoalueisiin ja 
maaseutualueisiin, saarialueisiin, 
syrjäisiin tai kaikkein syrjäisimpiin 
alueisiin ja osoitettava niille tukea. Näillä 
alueilla on jo nyt yhä suurempia 
sosiaalisia ja taloudellisia vaikeuksia, 
erityisesti kaupunkeihin suuntautuva 
muuttoliike ja yleinen väestökato sekä 
alhainen osaamistaso, vähäiset 
digitaaliset infrastruktuurit ja heikot 
tietoliikenneyhteydet, mikä vähentää 
entisestään niiden valmiuksia selviytyä 
siirtymäprosessin haasteista. Näillä 
alueilla voisi myös olla tärkeä rooli 
uusiutuvaan energiaan tehtävien 
investointien houkuttelemisessa siten, että 
samalla säilytetään maatalousmaa.

Or. it

Tarkistus 280
Erik Bergkvist

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Koska talouspolitiikan 
eurooppalaiseen ohjausjaksoon liittyvä 
prosessi vaikuttaa JTF-rahaston 
ohjelmasuunnitteluun, paikalliset ja 
alueelliset viranomaiset olisi otettava 
tehokkaasti mukaan keskeisinä 
kumppaneina eurooppalaista 
ohjausjaksoa koskevaan vuoropuheluun. 
Paikallisten ja alueellisten viranomaisten 
tiiviimmän osallistumisen 
eurooppalaiseen ohjausjaksoon pitäisi 
auttaa niitä integroimaan 
koheesiopolitiikan kumppanuuden ja 



PE652.417v01-00 22/166 AM\1205768FI.docx

FI

monitasoisen hallinnon paremmin 
talouspolitiikkojen koordinointiin.

Or. en

Tarkistus 281
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Tiettyjen tämän asetuksen muiden 
kuin olennaisten osien täydentämiseksi ja 
muuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä 
valta hyväksyä SEUT-sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä tämän asetuksen liitteeseen III 
sisältyvien yhteisiä tuotos- ja 
tulosindikaattoreita koskevien seikkojen 
muuttamiseksi. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla, ja että kyseiset 
kuulemiset toteutetaan paremmasta 
lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 
2016 tehdyssä toimielinten välisessä 
sopimuksessa15 vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin 
erityisesti varmistaa tasavertainen 
osallistuminen delegoitujen säädösten 
valmisteluun, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat 
samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden 
asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asiantuntijoilla on 
järjestelmällisesti oikeus osallistua 
komission asiantuntijaryhmien 
kokouksiin, joissa valmistellaan 
delegoituja säädöksiä.

Poistetaan

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

Or. it
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Tarkistus 282
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Tiettyjen tämän asetuksen muiden 
kuin olennaisten osien täydentämiseksi ja 
muuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä 
valta hyväksyä SEUT-sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä tämän asetuksen liitteeseen III 
sisältyvien yhteisiä tuotos- ja 
tulosindikaattoreita koskevien seikkojen 
muuttamiseksi. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla, ja että nämä 
kuulemiset toteutetaan paremmasta 
lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa15 vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin 
erityisesti varmistaa tasavertainen 
osallistuminen delegoitujen säädösten 
valmisteluun, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat 
samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden 
asiantuntijoille, ja näillä asiantuntijoilla 
on järjestelmällisesti oikeus osallistua 
komission asiantuntijaryhmien 
kokouksiin, joissa valmistellaan 
delegoituja säädöksiä.

Poistetaan.

_________________
15 EUVL L 123, 31.10.2003, s. 51.

Or. en

Perustelu

Ehdotus liittyy 8 artiklaan tehtäviin muutoksiin.
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Tarkistus 283
Erik Bergkvist

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 284
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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 

Poistetaan
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suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

Or. it

Perustelu

Tässä johdanto-osan kappaleessa esitetään syytöksiä kaikissa jäsenvaltioissa esiintyvästä 
yleisestä kykenemättömyydestä, vaikka joissakin on keskimäärin saavutettu hyviä tuloksia 
energiasiirtymässä toisin kuin taas muissa, joissa on aivan erityisesti laiminlyöty uusiutuvia 
energiamuotoja koskevien tavoitteiden noudattamista Eurooppa 2020 -strategian valossa. 
Toteamalla, että tästä syystä (kaikki) jäsenvaltiot eivät kykene saavuttamaan tavoitteita 
tehokkaasti, pyritään vain perustelemaan unionin päätöstä olla huomioimatta saastuttaja 
maksaa -periaatetta.

Tarkistus 285
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, 
Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, 
Tonino Picula

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. 

(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. JTF-
rahastossa olisi asetettava etusijalle 
toimet, joilla varmistetaan korkeat 
sosiaaliset ja ympäristönormit erityisesti 
noudattamalla työehtosopimuksia ja 
edistämällä työntekijöiden osallistumista. 
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Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

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 286
Mathilde Androuët

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Alueellisissa suunnitelmissa olisi 
otettava huomioon talouden elvyttäminen, 
joka on saatava aikaan covid-19-
terveyskriisin seurauksena. JTF-rahaston 
on edistettävä toiminnan muuttamista tai 
siirtymistä kohti ilmastoneutraalia 
taloutta osana Euroopan talouksien 
elvyttämistä. JTF-rahaston olisi tuettava 
talouden elvyttämistä terveyskriisistä 
kärsineillä alueilla, edellyttäen, että ne 
noudattavat ilmastoneutraaliuuden 
tavoitteita.

Or. fr

Tarkistus 287
Mathilde Androuët

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 b) Jotta covid-19-terveyskriisin 
haitalliset vaikutukset voidaan ottaa 
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paremmin huomioon, JTF-rahaston olisi 
tuettava terveyskriisin vuoksi vaikeuksissa 
olevia yrityksiä, jotta tammikuussa 2020 
toimintakykyiset yritykset kykenevät 
elpymään ja noudattamaan samalla 
ilmastoneutraaliuden tavoitteita. Lisäksi 
sen olisi tuettava terveydenhoitoalaa 
auttamalla vaikeuksia olevia yrityksiä, 
jotka osallistuvat kansallisen 
terveydenhuoltojärjestelmän toimitusten 
takaamiseen ja sen ylläpitämiseen 
samalla, kun ne noudattavat 
ilmastoneutraaliuden tavoitteita.

Or. fr

Tarkistus 288
Christian Doleschal

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1.  Tällä asetuksella perustetaan 
oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, 
jäljempänä ’JTF-rahasto’, tuen antamiseksi 
alueille, joihin kohdistuu vakavia 
sosioekonomisia haasteita sen vuoksi, että 
unioni siirtyy ilmastoneutraaliin talouteen 
vuoteen 2050 mennessä. Tukea annetaan 
myös ainakin kaikille EU:n 
hiilikaivosalueille, joilla hiiltä vielä 
kerätään, sekä alueille, joilla tapahtuu 
merkittäviä rakenteellisia muutoksia 
kaivostoiminnan asteittaisen lopettamisen 
jälkeen. 

Or. en

Tarkistus 289
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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 
sellaisten alueiden taloudelle, 
kansalaisille ja ympäristölle, joihin 
kohdistuu vakavia sosioekonomisia 
haasteita sen vuoksi, että unioni siirtyy 
asteittain kohti asetuksen (EU) 2018/1999 
2 artiklan 11 kohdassa asetettua 
vuotta 2030 koskevaa unionin 
ilmastotavoitetta ja ilmastoneutraalia 
taloutta vuoteen 2050 mennessä.

Or. en

Tarkistus 290
Niklas Nienaß

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Tällä asetuksella perustetaan 
oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, 
jäljempänä ’JTF-rahasto’, tuen antamiseksi 
alueille, joihin kohdistuu vakavia 
sosioekonomisia haasteita sen vuoksi, että 
unioni siirtyy kohti unionin ja 
jäsenvaltioiden sitoumusta rajoittaa 
maapallon lämpötilan nousu 
1,5 celsiusasteeseen esiteollisella kaudella 
vallinneeseen tasoon verrattuna ja 
asetuksessa (EU) 2020/... [Euroopan 
ilmastolaki] määriteltyä unionin 
ilmastoneutraaliuden tavoitetta.

Or. en

Tarkistus 291
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
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Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Tällä asetuksella perustetaan 
oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, 
jäljempänä ’JTF-rahasto’, tuen antamiseksi 
sellaisten alueiden talouksille, henkilöille 
ja ympäristölle, joihin kohdistuu vakavia 
sosioekonomisia haasteita sen vuoksi, että 
unioni siirtyy kohti asetuksen (EU) 
2018/1999 2 artiklan 11 kohdassa 
säädettyä unionin vuoden 2030 
ilmastotavoitetta ja ilmastoneutraaliin 
talouteen vuoteen 2050 mennessä.

Or. es

Tarkistus 292
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Tällä asetuksella perustetaan 
oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, 
jäljempänä ’JTF-rahasto’, tuen antamiseksi 
erityisesti hiilikaivostoiminnasta ja 
voimalaitoksista riippuvaisille erittäin 
hiili-intensiivisille alueille ja muille 
alueille, joihin kohdistuu vakavia 
sosioekonomisia haasteita sen vuoksi, että 
unioni siirtyy ilmastoneutraaliin talouteen 
vuoteen 2050 mennessä.

Or. en

Tarkistus 293
Pascal Arimont
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Tällä asetuksella perustetaan 
oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, 
jäljempänä ’JTF-rahasto’, tuen antamiseksi 
sellaisten alueiden taloudelle, ihmisille ja 
ympäristölle, joihin kohdistuu vakavia 
sosioekonomisia haasteita sen vuoksi, että 
unioni siirtyy kohti vuodelle 2030 
asetettua ilmastotavoitetta ja 
ilmastoneutraalia taloutta vuoteen 2050 
mennessä.

Or. en

Tarkistus 294
Erik Bergkvist

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 295
Katalin Cseh

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 ja maantieteellisiä 
haasteita sen vuoksi, että unioni siirtyy 
ilmastoneutraaliin talouteen vuoteen 2050 
mennessä ja kohti unionin vuodelle 2030 
asettamaa tavoitetta.

Or. en

Tarkistus 296
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 297
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä asetuksella perustetaan 
oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, 
jäljempänä ’JTF-rahasto’, tuen antamiseksi 

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

alueille ja tuotantoaloille unionin 
siirtyessä ilmastoneutraaliin talouteen 
vuoteen 2050 mennessä.

Or. it

Tarkistus 298
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Ibán García Del 
Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás 
González Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 299
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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 

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

ihmisille mahdollisuus käsitellä 
yhteiskunnallisia, taloudellisia ja 
ympäristöön liittyviä vaikutuksia, joita 
ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisellä 
vuoteen 2040 mennessä ja asetuksen (EU) 
2020./... [uusi EU:n ilmastolaki] 
mukaisilla, kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä vuoteen 2030 mennessä 
koskevilla kunnianhimoisilla EU:n 
tavoitteilla on”. Etusijalle on asetettava 
toimet, joilla varmistetaan korkeat 
sosiaaliset ja ympäristönormit erityisesti 
noudattamalla työehtosopimuksia ja 
edistämällä työntekijöiden osallistumista.

Or. en

Tarkistus 300
Simone Schmiedtbauer

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 301
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

JTF-rahastolla on edistettävä yhtä ainoaa 
asetuksen (EU) .../... [uusi yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 4 artiklan 
1 kohdan toiseen alakohtaan kirjattua 
erityistavoitetta, jolla annetaan ”alueille ja 
ihmisille mahdollisuus käsitellä 
yhteiskunnallisia, taloudellisia ja 
ympäristöön liittyviä haasteita ja 
mahdollisuuksia, joita on 
yhteiskunnallisesti oikeudenmukaisella 
siirtymisellä täysin uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvaan, erittäin 
resurssi- ja energiatehokkaaseen 
ilmastoneutraaliin kiertotalouteen, jonka 
tarkoituksena on saavuttaa 
kasvihuonekaasupäästöjen nettonollataso 
vuoteen 2040 mennessä”.

Or. en

Perustelu

It is deemed necessary to highlight what the main characteristics of a climate-neutral 
economy are, to bring clarity and common understanding. Therefore, the amendment 
modifying "Climate-neutral economy" into "fully renewables-based, highly resource and 
energy-efficient, climate-neutral and circular economy aimed at achieving net-zero GHG 
emissions by 2040", applies throughout the text and its approval would entail the 
modification of the entire text accordingly. Moreover, growing scientific evidence indicates 
that, in order to avoid the worst impacts of climate change, the EU should strive for a climate 
neutral economy by 2040. The latter is achievable in a cost-effective thanks to a highly-energy 
efficient and 100% renewable based energy system.

Tarkistus 302
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [4 artiklan 1 kohdan] 

Asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [4 artiklan 1 kohdan] 
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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”.

toisen alakohdan mukaisesti JTF-rahastolla 
on edistettävä yhtä ainoaa erityistavoitetta, 
”jolla tuetaan toimia, joilla pyritään 
oikeudenmukaiseen ja onnistuneeseen 
energiasiirtymään kohti ilmastoneutraalia 
taloutta, ja jolla annetaan alueille ja 
ihmisille mahdollisuus käsitellä siirtymän 
yhteiskunnallisia, taloudellisia ja 
ympäristöön liittyviä vaikutuksia”.

Or. en

Perustelu

Koska energiasiirtymään liittyy merkittäviä haasteita ja tarpeita ja tähän suunnitellut EU:n 
talousarviovarat ovat rajalliset, JTF-rahaston erityistavoitetta ei pitäisi suunnata vain 
siirtymän kielteisten sosioekonomisten vaikutusten lieventämiseen vaan ennen kaikkea itse 
energiasiirtymään.

Tarkistus 303
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
Javi López, César Luena, Clara Aguilera, Ibán García Del Blanco, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Eider 
Gardiazabal Rubial

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [4 artiklan 1 kohdan] 
toisen alakohdan mukaisesti JTF-rahastolla 
on edistettävä yhtä ainoaa erityistavoitetta, 
jolla annetaan ”alueille ja ihmisille 
mahdollisuus käsitellä yhteiskunnallisia, 
työllisiä, taloudellisia ja ympäristöön 
liittyviä vaikutuksia, joita 
ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisellä 
vuoteen 2050 mennessä on, mukaan 
lukien unionin tavoite vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2030 
mennessä”.

Or. es



PE652.417v01-00 36/166 AM\1205768FI.docx

FI

Tarkistus 304
Pascal Arimont

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [4 artiklan 1 kohdan] 
toisen alakohdan mukaisesti JTF-rahastolla 
on edistettävä yhtä ainoaa erityistavoitetta, 
jolla annetaan ”alueille ja ihmisille 
mahdollisuus käsitellä yhteiskunnallisia, 
taloudellisia ja ympäristöön liittyviä 
vaikutuksia, joita unionin vuodelle 2030 
asetettuun ilmastotavoitteeseen ja 
ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisellä 
vuoteen 2050 mennessä on”.

Or. en

Tarkistus 305
Tom Berendsen

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [4 artiklan 1 kohdan] 
toisen alakohdan mukaisesti JTF-rahastolla 
on edistettävä yhtä ainoaa erityistavoitetta, 
jolla annetaan ”alueille ja ihmisille 
mahdollisuus käsitellä yhteiskunnallisia, 
taloudellisia ja ympäristöön liittyviä 
vaikutuksia, joita asetuksen 
(EU) 2018/1999 2 artiklan 11 kohdassa 
vahvistettuun unionin 
ilmastotavoitteeseen vuodelle 2030 ja 
ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisellä 
vuoteen 2050 mennessä on”.

Or. en
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Tarkistus 306
Nora Mebarek

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [4 artiklan 1 kohdan] 
toisen alakohdan mukaisesti JTF-rahastolla 
on edistettävä yhtä ainoaa erityistavoitetta, 
jolla annetaan ”alueille ja ihmisille 
mahdollisuus käsitellä yhteiskunnallisia, 
taloudellisia ja ympäristöön liittyviä 
vaikutuksia, joita asetuksen 
(EU) 2018/1999 2 artiklan 11 kohdassa 
säädettyihin unionin tavoitteisiin ja 
ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisellä 
vuoteen 2050 mennessä on”.

Or. en

Perustelu

Sanamuotoa olisi selkeytettävä, jotta se vastaisi täysin unionin validoimia tavoitteita eli 
ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 mennessä ja asetuksessa 2018/1999 säilytettyjä tavoitteita, 
jotka päivitetään ilmastolailla vuonna 2030.

Tarkistus 307
Mathilde Androuët

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [4 artiklan 1 kohdan] 
toisen alakohdan mukaisesti JTF-rahastolla 
on edistettävä yhtä ainoaa erityistavoitetta, 
jolla annetaan ”alueille ja ihmisille 
mahdollisuus käsitellä yhteiskunnallisia, 
taloudellisia ja ympäristöön liittyviä 
vaikutuksia, joita ilmastoneutraaliin 
talouteen siirtymisellä ja covid-19-
terveyskriisillä on”.
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Or. fr

Tarkistus 308
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, 
Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, 
Tonino Picula

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 309
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 310
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 311
Niklas Nienaß

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [4 artiklan 1 kohdan] 
toisen alakohdan mukaisesti JTF-rahastolla 
on edistettävä yhtä ainoaa erityistavoitetta, 
jolla annetaan ”alueille ja ihmisille 
mahdollisuus käsitellä yhteiskunnallisia, 
taloudellisia ja ympäristöön liittyviä 
vaikutuksia, joita ilmastoneutraaliin 
talouteen siirtymisellä vuoteen 2040 
mennessä on”.

Or. en
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Tarkistus 312
Katalin Cseh

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

JTF-rahaston määrärahojen saannin 
edellytyksenä on, että jäsenvaltiot 
sitoutuvat ilmastoneutraaliutta 
vuoteen 2050 mennessä koskevaan 
tavoitteeseen.

Or. en

Tarkistus 313
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana 
Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino 
Picula

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 keskittymällä 
siirtymän yhteiskunnallisiin ja 
taloudellisiin vaikutuksiin alueilla, joihin 
se vaikuttaa eniten. JTF-rahaston käytön 
ehtona on ilmastoneutraaliutta 
vuoteen 2050 mennessä koskevan 
kansallisen tavoitteen sekä vuotta 2030 
koskevien välitavoitteiden hyväksyminen.

Or. en

Tarkistus 314
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

1. JTF-rahastosta tuetaan Investoinnit 
työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitetta 
kaikissa jäsenvaltioissa. Määrärahoja 
jaettaessa olisi asetettava etusijalle 
vahvasti hiili-intensiiviset alueet, 
erityisesti ne, jotka ovat vahvasti 
riippuvaisia hiilen louhinnasta (ja 
hiilivoimaloista) ja joiden 
asukaskohtainen BKT on alle EU:n 
keskiarvon, mutta myös Manner-
Euroopasta erillään olevat alueet, kuten 
saaret tai syrjäisimmät alueet.

Or. en

Perustelu

Funds should prioritise highly carbon-intensive regions, notably those heavily reliant on 
coal-mining (and coal power plants) and with a GDP per capita below the EU average, but 
also those isolated from continental Europe, such as islands or outermost regions (as of Art. 
349 of TFEU) which are often highly dependent on imported oil for electricity generation. It 
is in all the aforementioned regions where citizens are faced with the biggest challenges. The 
number of jobs in coal mining, energy use and in carbon intensive industries should be key 
eligibility criteria. The table with the national allocations circulated by the European 
Commission shows that the suggested methodology could end up prioritising areas that may 
need less external financing compared to those who need it the most.

Tarkistus 315
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez

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-rahastossa 
on asetettava etusijalle alueet, jotka ovat 
vahvasti riippuvaisia fossiilisista 
polttoaineista tai joilla on 
kasvihuonekaasuvaltaista teollista 
toimintaa tai teollista toimintaa, jonka 
tuotteisiin EU:n siirtyminen 
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ilmastoneutraaliuteen vaikuttaa.

Or. en

Tarkistus 316
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
César Luena, Javi López, Ibán García Del Blanco, Clara Aguilera, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. JTF-rahastosta tuetaan Investoinnit 
työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitetta 
kaikissa jäsenvaltioissa, jotka ovat 
tukeneet tavoitetta saavuttaa 
ilmastoneutraalius vuoteen 2050 
mennessä ja jotka osoittavat 
sitoumuksensa kansallisissa energia- ja 
ilmastosuunnitelmissaan ja tarvitsevat 
taloudellista tukea kestävän ja 
ilmastoneutraalin talouden 
saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä.

Or. es

Tarkistus 317
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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 täysin EU:n 
tavoitteen mukaisesti, joka koskee 
sellaisen täysin uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvan, erittäin 
resurssi- ja energiatehokkaan 
ilmastoneutraalin kiertotalouden 
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saavuttamista, jonka tavoitteena on 
saavuttaa kasvihuonekaasupäästöjen 
nettonollataso vuoteen 2040 mennessä.

Or. en

Tarkistus 318
Raffaele Fitto

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 
alueilla, joihin teollisuuslaitosten, 
energiantuotantolaitosten ja fossiilisten 
polttoaineiden louhinnan siirtymä 
ilmastoneutraaliin talouteen vaikuttaa 
kaikissa jäsenvaltioissa.

Or. en

Tarkistus 319
Krzysztof Hetman

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, kiinnittäen 
erityistä huomiota jäsenvaltioihin, jotka 
ovat riippuvaisia fossiilisista 
polttoaineista.

Or. en

Tarkistus 320
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. JTF-rahastosta tuetaan 
oikeudenmukaista siirtymää 
ilmastoneutraaliuteen kaikille 
vuoteen 2040 mennessä Investoinnit 
työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen 
puitteissa kaikissa jäsenvaltioissa.

Or. en

Tarkistus 321
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. JTF-rahastosta tuetaan 1 artiklan 
1 kohdassa mainittuja kaikkien 
jäsenvaltioiden alueita.

Or. en

Tarkistus 322
Erik Bergkvist

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 18,75 miljardia euroa vuoden 2018 
hintoina. Silloin kun se katsotaan 
tarpeelliseksi, budjettivallan käyttäjä voi 
tapauksen mukaan korottaa JTF-varojen 
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sovellettavan perussäädöksen mukaisesti. määrää kaudella 2021–2027 vuotuisessa 
talousarviomenettelyssä unionin 
talousarvioon osoitetuilla lisävaroilla. 
Lisäksi JTF-rahaston määrärahoja 
voidaan korottaa jäsenvaltioiden 
lisärahoitusosuuksilla ja muilla varoilla 
sovellettavan perussäädöksen mukaisesti, 
ja ne ovat ulkoisia käyttötarkoitukseensa 
sidottuja tuloja varainhoitoasetuksen 
21 artiklan 2 kohdan a alakohdassa 
lueteltujen tapausten lisäksi.

Or. en

Perustelu

This provision deletes the mandatory contributions from ERDF and ESF+. It allows MS, on a 
voluntary basis, to use part of their ERDF and ESF+ national envelopes to contribute to the 
JTF up to 60% of the amount of support from the JTF. If all MS were to fully use this 
provision and with a global JTF allocation of 18,75bn, 30bn could be mobilised under this 
Regulation. This is in line with the EC proposal where MS are allowed to transfer more than 
1.5 times the amount of support from the JTF but not exceed 3 times this amount. If all MS 
were to fully use this provision and with a global JTF allocation of 7.5bn, 30bn could be 
mobilised under this Regulation. This amendment should be read in conjunction with the 
amendment on Articles 3(2) and 6(2).

Tarkistus 323
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Irène Tolleret

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -
tavoitteen puitteissa JTF-rahaston 
talousarviositoumuksiin käytettävissä 
olevat määrärahat kaudella 20212027 ovat 
20 miljardia euroa vuoden 2018 hintoina, 
eikä niitä saa siirtää muiden asetuksen 
(EU) .../... [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] kattamien EU:n 
rahastojen määrärahoista. Niitä voidaan 
tapauksen mukaan korottaa unionin 
talousarvioon osoitetuilla lisävaroilla ja 
muilla varoilla sovellettavan 
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perussäädöksen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 324
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -
tavoitteen puitteissa JTF-rahaston 
talousarviositoumuksiin käytettävissä 
olevat määrärahat kaudella 2021–2027 
ovat 30 miljardin euron lisäsumma 
vuoden 2018 hintoina. Tätä summaa 
voidaan tapauksen mukaan korottaa 
unionin talousarvioon osoitetuilla 
lisävaroilla ja muilla varoilla sovellettavan 
perussäädöksen mukaisesti. Pakollisia 
määrärahojen siirtoja muista asetuksen 
(EU) …/…[uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] kattamista rahastoista ei 
ole tarkoitus toteuttaa.

Or. en

Tarkistus 325
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -
tavoitteen puitteissa JTF-rahaston 
talousarviositoumuksiin käytettävissä 
olevat määrärahat kaudella 2021–2027 
ovat 30 miljardia euroa vuoden 2018 
hintoina (”pääoman määrä”), eikä niitä 
saa siirtää asetuksen (EU) .../... [uusi 
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osoitetuilla lisävaroilla ja muilla varoilla 
sovellettavan perussäädöksen mukaisesti.

yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
kattamien rahastojen määrärahoista. 
Pääoman määrää voidaan tapauksen 
mukaan korottaa unionin talousarvioon 
osoitetuilla lisävaroilla ja muilla varoilla 
sovellettavan perussäädöksen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

On erittäin tärkeää, että JTF-rahasto varustetaan riittävällä talousarviolla, joka on oltava 
käytettävissä ”perinteisten” koheesiopolitiikan määrärahojen lisäksi ja jossa otetaan 
asianmukaisesti huomioon siirtymän aiheuttamien haasteiden ja mahdollisuuksien 
monialainen ulottuvuus.

Tarkistus 326
Stelios Kympouropoulos

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -
tavoitteen puitteissa JTF-rahaston 
talousarviositoumuksiin käytettävissä 
olevat määrärahat kaudella 2021–2027 
ovat 17,88 miljardia euroa vuoden 2018 
hintoina (”pääoman määrä”), eikä niitä 
saa siirtää asetuksen (EU) .../... [uusi 
yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
kattamien rahastojen määrärahoista. 
Pääoman määrää voidaan tapauksen 
mukaan korottaa unionin talousarvioon 
osoitetuilla lisävaroilla ja muilla varoilla 
sovellettavan perussäädöksen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 327
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

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

Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -
tavoitteen puitteissa JTF-rahaston 
talousarviositoumuksiin käytettävissä 
olevat määrärahat kaudella 2021–2027 
ovat [X] miljardia euroa vuoden 2018 
hintoina.

Or. it

Perustelu

Määrä liittyy monivuotista rahoituskehystä koskevaan päätöksentekoprosessiin. On kuitenkin 
tarkoituksenmukaisempaa esittää yleisempi viittaus määrärahoihin hakasulkeissa.

Tarkistus 328
Álvaro Amaro

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -
tavoitteen puitteissa JTF-rahaston 
talousarviositoumuksiin käytettävissä 
olevat määrärahat kaudella 2021–2027 
ovat 22,5 miljardia euroa vuoden 2018 
hintoina (”pääoman määrä”), ja niitä ei 
saa siirtää asetuksen (EU) .../... [uusi 
yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
soveltamisalaan kuuluvien rahastojen 
määrärahoista. Pääoman määrää voidaan 
tapauksen mukaan korottaa unionin 
talousarvioon osoitetuilla lisävaroilla ja 
muilla varoilla sovellettavan 
perussäädöksen mukaisesti.

Or. pt
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Tarkistus 329
Franc Bogovič

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -
tavoitteen puitteissa JTF-rahaston 
talousarviositoumuksiin käytettävissä 
olevat määrärahat kaudella 2021–2027 
ovat 7,( miljardia euroa vuoden 2018 
hintoina (”pääoman määrä”), ja niitä ei 
saa siirtää asetuksen (EU) .../... [uusi 
yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
soveltamisalaan kuuluvien rahastojen 
määrärahoista. Pääoman määrää voidaan 
tapauksen mukaan korottaa unionin 
talousarvioon osoitetuilla lisävaroilla ja 
muilla varoilla sovellettavan 
perussäädöksen mukaisesti.

Or. sl

Perustelu

Muiden koheesiorahastojen varoja ei saisi vaarantaa JTF-rahaston vuoksi.

Tarkistus 330
Krzysztof Hetman

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -
tavoitteen puitteissa JTF-rahaston 
talousarviositoumuksiin käytettävissä 
olevat määrärahat kaudella 2021–2027 
ovat 24,375 miljardia euroa vuoden 2018 
hintoina, ja niitä voidaan tapauksen 
mukaan korottaa unionin talousarvioon 
osoitetuilla lisävaroilla ja muilla varoilla 
sovellettavan perussäädöksen mukaisesti. 
Näitä varoja ei pidä leikata eikä siirtää 
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asetuksen (EU) .../... [uusi yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] kattamien 
rahastojen määrärahoista.

Or. en

Tarkistus 331
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, 
Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, 
Tonino Picula

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -
tavoitteen puitteissa JTF-rahaston 
talousarviositoumuksiin käytettävissä 
olevat määrärahat kaudella 2021–2027 
ovat 18,75 miljardia euroa vuoden 2018 
hintoina, ja niitä voidaan tapauksen 
mukaan korottaa unionin talousarvioon 
osoitetuilla lisävaroilla ja muilla varoilla 
sovellettavan perussäädöksen mukaisesti. 
JTF-rahaston rahoitus ei saa aiheuttaa 
leikkauksia monivuotisen 
rahoituskehyksen muiden rahastojen 
varoihin.

Or. en

Tarkistus 332
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -
tavoitteen puitteissa JTF-rahaston 
talousarviositoumuksiin käytettävissä 
olevat määrärahat kaudella 2021–2027 

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

ovat 20 miljardia euroa vuoden 2018 
hintoina, eikä niitä saa siirtää muiden 
nykyisten rahastojen määrärahoista. Tätä 
summaa voidaan tapauksen mukaan 
korottaa unionin talousarvioon osoitetuilla 
lisävaroilla ja muilla varoilla sovellettavan 
perussäädöksen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa on rahoitettava EU:n ”tuoreella rahalla”, ja sen on 
tarjottava merkittävämpää taloudellista tukea, huomattavasti enemmän kuin 7,5 miljardia 
euroa. Ehdotetusta siirtomekanismista, joka perustuu JTF-rahastosta saatujen varojen 
yhdistämiseen jäsenvaltioiden varoihin (omat varat tai koheesiomäärärahat), olisi tehtävä 
(pakollisen sijaan) vapaaehtoinen, jotta jäsenvaltiot voivat arvioida parhaan tavan varojen 
myöntämiseen. Näin vältetään se, että muihin merkittäviin hankkeisiin jo osoitetut varat 
jaettaisiin uudelleen JTF-toimiin, millä olisi tahattomia seurauksia.

Tarkistus 333
Rovana Plumb, Dan Nica, Petar Vitanov, Ivo Hristov

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 334
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Ehdotus asetukseksi
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3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -
tavoitteen puitteissa JTF-rahaston 
talousarviositoumuksiin käytettävissä 
olevat määrärahat kaudella 2021–2027 
ovat 18,75 miljardia euroa vuoden 2018 
hintoina, ja niitä voidaan tapauksen 
mukaan korottaa unionin talousarvioon 
osoitetuilla lisävaroilla ja muilla varoilla 
sovellettavan perussäädöksen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 335
Pascal Arimont

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 336
Niklas Nienaß

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 337
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru, Ondřej Knotek

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta 
määrästä on osoitettava 0,35 prosenttia 
tekniseen tukeen, jota tarjotaan komission 
aloitteesta.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta 
määrästä on osoitettava vähintään 
0,35 prosenttia tekniseen tukeen, jota 
tarjotaan komission aloitteesta, ja tätä 
osuutta voidaan korottaa jäsenvaltion 
pyynnöstä alueellisen oikeudenmukaista 
siirtymää koskevan suunnitelman 
erityispiirteiden perusteella.

Or. en

Tarkistus 338
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta 
määrästä on osoitettava 0,35 prosenttia 
tekniseen tukeen, jota tarjotaan komission 
aloitteesta.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta 
määrästä on osoitettava 0,20 prosenttia 
tekniseen tukeen, myös alustavaan 
suunnitteluun tarkoitettuun,, jota tarjotaan 
komission aloitteesta.

Or. it
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Tarkistus 339
Erik Bergkvist

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Komissio antaa 10 artiklan 
mukaisesti delegoidulla säädöksellä 
päätöksen, jossa vahvistetaan varojen, 
mukaan luettuna 2 kohdassa tarkoitetut 
mahdolliset lisävarat, vuotuinen 
jakautuminen jäsenvaltioittain liitteessä I 
vahvistetun menetelmän mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 340
Stelios Kympouropoulos

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Komissio antaa 10 artiklan 
mukaisesti delegoidulla säädöksellä 
päätöksen, jossa vahvistetaan varojen, 
mukaan luettuna 2 kohdassa tarkoitetut 
mahdolliset lisävarat, vuotuinen 
jakautuminen jäsenvaltioittain liitteessä I 
vahvistetun menetelmän mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 341
Nora Mebarek

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

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

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

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentille olisi annettava mahdollisuus täydelliseen demokraattiseen 
valvontaan varojen vuotuisen jakautumisen osalta.

Tarkistus 342
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

JTF-rahastosta myönnettävän tuen 
ehtona olisi oltava, että hyväksytään 
kunnianhimoinen pitkän aikavälin 
strategia, joka vastaa vuotta 2050 
koskevaa EU:n laajuista 
ilmastoneutraaliustavoitetta, asetuksen 
(EU) [2020/...] [uusi EU:n ilmastolaki] ja 
vuotta 2030 koskevien kansallisten 
välitavoitteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 343
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) 
[uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 

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

[21 a] artiklassa säädetään, 2 kohdassa 
tarkoitetut mahdolliset lisävarat, jotka 
osoitetaan JTF-rahastoon unionin 
talousarviossa tai myönnetään muista 
varoista, eivät saa edellyttää täydentävää 
tukea EAKR:sta tai ESR+:sta, tai muista 
Euroopan unionin rahoitusohjelmista.

Or. it

Tarkistus 344
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 345
Niklas Nienaß

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Nämä lisävarat osoitetaan ensisijaisesti 
alueille, jotka ovat suoriutuneet 
keskiarvoa paremmin unionin 
ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. 
Jäsenvaltioiden panos unionin 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen, kun perustasona pidetään 
huhtikuuta 2020, on otettava huomioon 
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lisävaroja jaettaessa.

Or. en

Tarkistus 346
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Lisäksi investoinnit ovat JTF-rahaston 
puitteissa tukikelpoisia vain, jos ne ovat 
unionin ilmasto- ja ympäristötavoitteiden, 
haittavaikutusten välttämistä koskevan 
periaatteen ja kestävää rahoitusta 
koskevan EU:n luokittelun mukaisia. 
Tukikelpoisia eivät ole toimet, jotka 
haittaisivat vähähiilisten vaihtoehtojen 
kehittämistä ja käyttöönottoa ja 
jäädyttäisivät omaisuuserät, jotka eivät 
sovi yhteen ilmastoneutraaliuden 
tavoitteen kanssa tai jotka heikentäisivät 
pitkän aikavälin ympäristö- ja 
ilmastotavoitteita, kun otetaan huomioon 
kyseisten omaisuuserien elinkaari.

Or. fr

Tarkistus 347
Hannes Heide

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

jotka liittyvät suoraan sen 2 artiklassa 
vahvistettuun erityistavoitteeseen ja joilla 
edistetään 7 artiklan mukaisesti laadittujen 
alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien täytäntöönpanoa 
tai jotka komissio on hyväksynyt 
7 a artiklassa tarkoitetun hätätilanteessa 
sovellettavan mekanismin mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 348
Erik Bergkvist, Eero Heinäluoma

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Vain jäsenvaltiot, jotka ovat 
sitoutuneet saavuttamaan EU:n 
vuotta 2050 koskevan 
ilmastoneutraaliustavoitteen ja 
noudattamaan unionin perusarvoja, 
voivat saada tukea JTF-rahastosta. JTF-
rahastosta tuetaan vain toimia, jotka 
liittyvät suoraan sen 2 artiklassa 
vahvistettuun erityistavoitteeseen ja joilla 
edistetään 7 artiklan mukaisesti laadittujen 
alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien täytäntöönpanoa.

Or. en

Tarkistus 349
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. JTF-rahastosta tuetaan vain toimia, 
jotka liittyvät suoraan sen 2 artiklassa 

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

erityistavoitteeseen ja joilla edistetään 
7 artiklan mukaisesti laadittujen 
alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien täytäntöönpanoa.

Or. en

Tarkistus 350
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. JTF-rahasto rahoittaa etupäässä 
toimintoja, joiden tavoitteena on 
monipuolistaa ja nykyaikaistaa paikallista 
taloutta sekä suojella ja hyödyntää 
paikallisia työpaikkoja.

Or. fr

Tarkistus 351
Erik Bergkvist

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. JTF-varat ovat täydentäviä, 
eivätkä ne korvaa EAKR:sta, ESR+:sta tai 
muista EU:n ohjelmista tuettuja toimia.

Or. en

Tarkistus 352
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

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

Edellä 1 kohdan ja kestävää sijoittamista 
helpottavasta kehyksestä ja asetuksen 
(EU) 2019/2088 muuttamisesta .... 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) 2020/... 
vahvistettujen kestävän rahoituksen 
luokitusjärjestelmän ympäristöön 
liittyvien tavoitteiden mukaisesti JTF-
rahastosta tuetaan yksinomaan seuraavia 
toimia:

Or. en

Perustelu

EU:n kestävän rahoituksen luokitusjärjestelmä tarjoaa viitekehyksen sen arvioimiselle, ovatko 
investoinnit ympäristön kannalta kestäviä, ja sellaisena sitä olisi käytettävä kaikkien 
oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta tehtävien investointien standardina, tämän 
vaikuttamatta investointeihin, jotka on 5 artiklassa suljettu asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle. Neuvosto on vahvistanut ensimmäisen käsittelyn kantansa 15. huhtikuuta 2020. 
Euroopan parlamentin on nyt hyväksyttävä asetus toisessa käsittelyssä, minkä jälkeen se 
voidaan julkaista Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se tulee voimaan.

Tarkistus 353
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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

Komission teksti Tarkistus

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

Edellä 1 kohdan mukaisesti JTF-rahastosta 
tuetaan yksinomaan seuraavia toimia: 
Mikään toimi ei saa merkittävästi haitata 
kestävän rahoituksen 
luokitusjärjestelmän ympäristöön 
liittyvien tavoitteiden saavuttamista.

Or. en

Tarkistus 354
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler
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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 vähintään seuraavia 
toimia:

Or. en

Tarkistus 355
Katalin Cseh

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

Komission teksti Tarkistus

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

Edellä 1 kohdan mukaisesti JTF-rahastosta 
tuetaan seuraavia toimia:

Or. en

Tarkistus 356
Franc Bogovič

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

Komission teksti Tarkistus

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

Edellä 1 kohdan mukaisesti JTF-rahastosta 
tuetaan seuraavia toimia:

Or. sl

Tarkistus 357
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

Ehdotus asetukseksi



PE652.417v01-00 62/166 AM\1205768FI.docx

FI

4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

Edellä 1 kohdan mukaisesti JTF-rahastosta 
tuetaan seuraavia toimia:

Or. en

Tarkistus 358
Raffaele Fitto

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

Komission teksti Tarkistus

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

Edellä 1 kohdan mukaisesti JTF-rahastosta 
tuetaan seuraavia toimia:

Or. en

Tarkistus 359
Stelios Kympouropoulos

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

Komission teksti Tarkistus

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

Edellä 1 kohdan mukaisesti JTF-rahastosta 
tuetaan seuraavia toimia:

Or. en

Tarkistus 360
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan mukaisesti JTF-rahastosta Edellä 1 kohdan mukaisesti JTF-rahastosta 



AM\1205768FI.docx 63/166 PE652.417v01-00

FI

tuetaan yksinomaan seuraavia toimia: tuetaan seuraavia toimia:

Or. en

Perustelu

”Yksinomaan” on liian joustamaton; joillain alueilla saattaa olla erityispiirteitä, jotka 
edellyttävät erityistoimia, jotka voidaan perustella komission hyväksymällä 
siirtymäsuunnitelmalla.

Tarkistus 361
Nora Mebarek

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;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Koska tämän rahaston koko on rajallinen ja EU:n talouden muuttamiseen hiilineutraaliksi 
taloudeksi tarvitaan suuria investointeja, JTF-rahaston investointiprioriteettien määrä olisi 
rajattava tiukasti sosiaaliseen tukeen ja maan saneeraukseen, kuten Euroopan parlamentti 
alun perin suunnitteli. JTF-rahasto ei ole oikea väline taloudellisten elvytysoperaatioiden 
rahoittamiseen; niitä tuetaan jo muilla EU:n rahoitusvälineillä (esimerkiksi EIM, EAKR ja 
Invest EU).

Tarkistus 362
Krzysztof Hetman

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 

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

Or. en

Tarkistus 363
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek

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

Komission teksti Tarkistus

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

a) pk-yrityksiin ja muihin yrityksiin, 
mukaan luettuina startup-yritykset, tehtävät 
tuotannolliset ja 
käyttöpääomainvestoinnit, jotka johtavat 
talouden monipuolistamiseen, 
nykyaikaistamiseen ja uudistamiseen;

Or. en

Tarkistus 364
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 365
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Komission teksti Tarkistus

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

a) pk-yrityksiin, mukaan luettuina 
startup-yritykset, tehtävät tuotannolliset ja 
ympäristön kannalta täysin kestävät 
investoinnit, jotka johtavat vihreiden, 
pysyvien ja laadukkaiden työpaikkojen 
luomiseen, talouden monipuolistamiseen ja 
uudistamiseen;

Or. en

Tarkistus 366
André Rougé

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

Tämän tarkistuksen tavoitteena on edistää paikallista tuotantoa, minkä ansiosta voidaan 
saavuttaa erityisesti 2 artiklassa mainittu erityistavoite.

Tarkistus 367
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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

Komission teksti Tarkistus

a) pk-yrityksiin, mukaan luettuna 
startup-yritykset, tehtävät tuotannolliset 

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

kestävät investoinnit, jotka johtavat 
ihmisarvoisten ja kestävien työpaikkojen 
luomiseen, talouden monipuolistamiseen ja 
uudistamiseen;

Or. en

Tarkistus 368
Erik Bergkvist

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 369
Pascal Arimont

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 370
Rovana Plumb, Dan Nica, Petar Vitanov, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 371
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Or. it

Tarkistus 372
Tamás Deutsch

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) muun muassa startup-yrityksiin ja 
pk-yrityksiin tehtävät tuotannolliset 
investoinnit, jotka johtavat talouden 
monipuolistamiseen ja uudistamiseen;

Or. en
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Tarkistus 373
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Rovana Plumb, 
Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 374
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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) muun muassa startup-yrityksiin ja 
pk-yrityksiin tehtävät tuotannolliset 
investoinnit, jotka johtavat talouden 
monipuolistamiseen ja uudistamiseen;

Or. en

Perustelu

Sanamuoto, joka mahdollistaa pk-yrityksiä suurempien yritysten toteuttamien hankkeiden 
rahoittamisen JTF-rahastosta, ei anna selkeitä signaaleja tarpeellisilla aloilla tehtävistä 
oikeista investoinneista. Suuret yritykset ovat suurimpia työnantajia talouden muuttuvilla 
aloilla, ja kaikilla yrityksillä pitäisi olla mahdollisuus edistää oikeudenmukaista siirtymää.

Tarkistus 375
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

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

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

Or. en

Tarkistus 376
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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

Komission teksti Tarkistus

a a) julkisiin ja sosiaalisiin 
infrastruktuureihin sekä yleishyödyllisiin 
palveluihin tehtävät investoinnit, mukaan 
luettuna kohdennetut toimenpiteet 
energiaköyhyyteen puuttumiseksi;

Or. en

Tarkistus 377
Stelios Kympouropoulos

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

Komission teksti Tarkistus

a a) yhteisöt, jotka perustuvat 
innovoinnin nelitahoisuuteen: valtioon, 
yrityksiin, korkeakoulutukseen ja 
tutkimuskeskuksiin;

Or. en

Tarkistus 378
Stelios Kympouropoulos



PE652.417v01-00 70/166 AM\1205768FI.docx

FI

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

Komission teksti Tarkistus

a b) uusiutuvaan energiaan, 
viherryttämiseen ja vihreän 
infrastruktuurin rakentamiseen sekä 
niihin liittyvien teknologioiden ylläpitoon 
ja kehittämiseen tehtävät investoinnit;

Or. en

Tarkistus 379
Nora Mebarek

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Koska tämän rahaston koko on rajallinen ja EU:n talouden muuttamiseen hiilineutraaliksi 
taloudeksi tarvitaan suuria investointeja, JTF-rahaston investointiprioriteettien määrä olisi 
rajattava tiukasti sosiaaliseen tukeen ja maan saneeraukseen, kuten Euroopan parlamentti 
alun perin suunnitteli. JTF-rahasto ei ole oikea väline taloudellisten elvytysoperaatioiden 
rahoittamiseen; niitä tuetaan jo muilla EU:n rahoitusvälineillä (esimerkiksi EIM, EAKR ja 
Invest EU).

Tarkistus 380
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
Javi López, Clara Aguilera, César Luena, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Juan Fernando López Aguilar

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

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

b) uusien yritysten perustamiseen ja 
nykyisten yritysten laajentamiseen 
tehtävät investoinnit, jotka johtavat 
laadukkaiden työpaikkojen luomiseen ja 
tukevat älykkään erikoistumisen 
strategioita, kuten innovointia, lento- ja 
meriliikenneyhteyksien tehokkuuden ja 
kestävyyden parantamista, matkailun 
muuttamista kohti kestävämpiä ja 
ympäristöystävällisempiä malleja, pk-
yritysten tukemista, ammattimaista 
kierrätystä, energiatehokkuuden 
edistämistä ja uusiutuvia energialähteitä 
sekä yrityshautomoita.

Or. es

Tarkistus 381
Vlad-Marius Botoş

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) uusien yritysten perustamiseen 
tehtävät investoinnit, myös talouden 
toimijoiden, kansalaisjärjestöjen ja 
erikoistuneiden yliopistojen perustamien 
ja hallinnoimien yrityshautomoiden sekä 
konsulttipalvelujen kautta;

Or. en

Tarkistus 382
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

Komission teksti Tarkistus

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

nykyisten monipuolistamiseen ja 
kehittämiseen tehtävät investoinnit, myös 
yrityshautomoiden ja konsulttipalvelujen 
kautta;

Or. en

Tarkistus 383
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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) kestävään kehitykseen siirtymisen 
kannalta merkityksellisten uusien yritysten 
perustamiseen tehtävät investoinnit, myös 
yrityshautomoiden ja konsulttipalvelujen 
kautta;

Or. en

Tarkistus 384
Niklas Nienaß

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) uusien yritysten perustamiseen 
tehtävät investoinnit, myös 
yrityshautomoiden ja konsulttipalvelujen 
kautta, hiilivapailla aloilla, jotka johtavat 
talouden monipuolistamiseen;

Or. en

Tarkistus 385
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Rovana Plumb, 
Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) uusien yritysten perustamiseen 
tehtävät investoinnit, jotka johtavat 
työpaikkojen luomiseen sekä talouden 
monipuolistamiseen ja uudistamiseen, 
myös yrityshautomoiden ja 
konsulttipalvelujen kautta;

Or. en

Tarkistus 386
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 387
Krzysztof Hetman

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 ja 
yhteiskunnallisten yritysten perustamiseen 
tehtävät investoinnit, myös 
yrityshautomoiden ja konsulttipalvelujen 
kautta;
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Or. en

Tarkistus 388
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 389
Katalin Cseh

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 390
Nora Mebarek

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Koska tämän rahaston koko on rajallinen ja EU:n talouden muuttamiseen hiilineutraaliksi 
taloudeksi tarvitaan suuria investointeja, JTF-rahaston investointiprioriteettien määrä olisi 
rajattava tiukasti sosiaaliseen tukeen ja maan saneeraukseen, kuten Euroopan parlamentti 
alun perin suunnitteli. JTF-rahasto ei ole oikea väline taloudellisten elvytysoperaatioiden 
rahoittamiseen; niitä tuetaan jo muilla EU:n rahoitusvälineillä (esimerkiksi EIM, EAKR ja 
Invest EU).

Tarkistus 391
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 392
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Mario Furore, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

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

Komission teksti Tarkistus

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

c) tutkimus- ja innovointitoimintaan 
tehtävät investoinnit, joilla edistetään 
edistyneen teknologian siirtoa, sillä 
edellytyksellä, että ne eivät perustu tai liity 
fossiilisiin polttoaineisiin;

Or. en

Tarkistus 393



PE652.417v01-00 76/166 AM\1205768FI.docx

FI

Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Tarkistus 394
Erik Bergkvist

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

Komission teksti Tarkistus

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

c) tutkimus- ja innovointitoimintaan 
muun muassa tutkimuslaitoksissa ja 
yliopistoissa tehtävät investoinnit, joilla 
edistetään edistyneen teknologian siirtoa;

Or. en

Tarkistus 395
Isabel Benjumea Benjumea, Francisco José Millán Mon

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

Komission teksti Tarkistus

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

c) tutkimus- ja innovointitoimintaan 
tehtävät investoinnit, joilla edistetään 
edistyneen teknologian siirtoa julkisella tai 
yksityisellä sektorilla;

Or. es
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Tarkistus 396
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
Javi López, Clara Aguilera, Ibán García Del Blanco, César Luena, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 397
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 398
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru

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

Komission teksti Tarkistus

c a) investoinnit, joilla on sosiaalinen 
vaikutus ja jotka edistävät sellaisten 
yritysten kehittymistä, joilla voi olla 
myönteinen sosiaalinen vaikutus niiden 
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välittömässä läheisyydessä ja jotka 
tarjoavat vaihtoehtoisia tulonlähteitä 
kansalaisille, joihin siirtyminen 
vihreämpään talouteen vaikuttaa;

Or. en

Tarkistus 399
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Komission teksti Tarkistus

c a) uusiutuvaan energiaan, 
sähköntuotantoon, infrastruktuurin 
rakentamiseen ja yläpitoon sekä niihin 
liittyvien teknologioiden kehittämiseen 
tehtävät investoinnit;

Or. it

Tarkistus 400
Erik Bergkvist

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

Komission teksti Tarkistus

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

d) teknologian ja infrastruktuurien 
käyttöönottoon tehtävät investoinnit, joilla 
edistetään kohtuuhintaista puhdasta ja 
kestävää energiaa, investoinnit, joilla 
vähennetään riippuvuutta hiili-
intensiivisestä energiasta ja 
energiaköyhyyttä, sekä investoinnit 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, 
mukaan luettuina kestävään liikenteeseen 
ja infrastruktuuriin tehtävät investoinnit, 
joilla muun muassa edistetään 
sähköistämistä ja biopolttoaineiden 
käyttöä, jotta fossiilisista polttoaineista 
voidaan luopua vaiheittain, sekä 
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varmistetaan energiatehokkuus ja 
uusiutuva energia;

Or. en

Tarkistus 401
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Komission teksti Tarkistus

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

d) teknologian ja tie- ja 
rautatieinfrastruktuurien käyttöönottoon 
niiden puuttuessa, vesi-infrastruktuurien 
käyttöönottoon niiden ollessa 
vanhentuneet, tehottomat tai 
riittämättömät estämään veden tuhlausta, 
tehtävät investoinnit, joilla edistetään 
kohtuuhintaista puhdasta energiaa, 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä, 
ympäristöystävällisten liikennevälineiden 
käyttöönotto mukaan lukien, ja 
energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa;

Or. it

Tarkistus 402
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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

Komission teksti Tarkistus

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

d) teknologian ja infrastruktuurien 
käyttöönottoon tehtävät investoinnit, joilla 
edistetään kohtuuhintaista, uusiutuvaa ja 
kestävää puhdasta energiaa, 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ja 
energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa, 
mukaan luettuna kohdennetut 
energiatehokkuutta parantavat 
jälkiasennustoimenpiteet 
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energiaköyhyyteen puuttumiseksi;

Or. en

Tarkistus 403
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Javi López, Clara Aguilera, César Luena, Ibán García Del Blanco, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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

Komission teksti Tarkistus

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

d) teknologian ja infrastruktuurien 
käyttöönottoon tehtävät investoinnit, joilla 
edistetään kohtuuhintaista ja kestävää 
puhdasta energiaa, 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä, 
energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa, 
myös varastointiteknologiaan tehtävät 
investoinnit, joilla mahdollistetaan 
vaihtoehdot, kuten kestävä liikkuvuus tai 
rakennusten kunnostaminen;

Or. es

Tarkistus 404
Josianne Cutajar

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

Komission teksti Tarkistus

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

d) teknologian ja infrastruktuurien 
käyttöönottoon tehtävät investoinnit, joilla 
edistetään kohtuuhintaista puhdasta 
energiaa, kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä, kestäviin 
liikkuvuuspalveluihin ja liikennealan 
hiilestä irrottamiseen tehtävät investoinnit 
mukaan luettuna, energiatehokkuutta 
ja/tai uusiutuvaa energiaa;
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Or. en

Tarkistus 405
Stelios Kympouropoulos

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

Komission teksti Tarkistus

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

d) teknologian ja infrastruktuurien 
käyttöönottoon tehtävät investoinnit, joilla 
edistetään kohtuuhintaista puhdasta 
energiaa, kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä, ympäristöystävällisten 
liikennevälineiden käyttöönotto mukaan 
lukien, lämmitys- ja 
jäähdytysjärjestelmien kehittämistä ja 
energiatehokkuutta;

Or. en

Tarkistus 406
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Komission teksti Tarkistus

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

d) teknologian ja infrastruktuurien 
käyttöönottoon tehtävät investoinnit, joilla 
edistetään kohtuuhintaista puhdasta 
energiaa, kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä, energiatehokkuutta ja 
uusiutuvaa energiaa, mukaan luettuna 
teknologisista prosesseista peräisin olevan 
lämmön käyttö hiilidioksidipäästöjä 
tuottavista laitoksista saatavan lämmön 
rajoittamisen sijaan;

Or. en
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Perustelu

Haluaisimme painottaa, että tarvitaan mahdollisuus rahoittaa investointeja JTF-rahastosta 
suhteessa kysymykseen energian alkuperästä, mukaan luettuna prosessit, joissa käytetään 
teknologisista prosesseista peräisin olevaa lämpöä hiilidioksidipäästöjä tuottavista laitoksista 
saatavan lämmön rajoittamisen sijaan. Tämän toimen vaikutus johtaisi hiilidioksidipäästöjen 
ja verkosta kulutettavan energian huomattavaan vähenemiseen.

Tarkistus 407
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek

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

Komission teksti Tarkistus

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

d) teknologian ja infrastruktuurien 
käyttöönottoon tehtävät investoinnit, joilla 
edistetään kohtuuhintaista puhdasta 
energiaa, kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä, energiatehokkuutta ja 
uusiutuvaa energiaa, mukaan luettuna pk-
yritykset ja niiden ihmisten kotitaloudet, 
joihin siirtymä vaikuttaa suoraan;

Or. en

Tarkistus 408
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Komission teksti Tarkistus

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

d) teknologian ja infrastruktuurien 
käyttöönottoon tehtävät investoinnit, joilla 
edistetään kohtuuhintaista uusiutuvaa 
energiaa, kasvihuonekaasupäästöjen 
merkittävää vähentämistä sekä resurssi- ja 
energiatehokkuutta;

Or. en
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Tarkistus 409
Niklas Nienaß

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 410
Tonino Picula

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 411
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

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

d) teknologian ja infrastruktuurien 
käyttöönottoon tehtävät investoinnit, joilla 
edistetään kohtuuhintaista puhdasta 
energiaa, kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä (mukaan luettuna 
päästöttömään liikenteeseen siirtymisen 
vauhdittaminen), varastointiratkaisuja, 
energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa;

Or. en

Perustelu

Supported activities under Article 4 of the draft JTF regulation must bring added value in 
comparison to the business-as-usual scenario. Beyond addressing the social impact on 
transitioning communities, it must support projects that offer economic opportunities. 
Crucially, it should finance re-skilling programmes for coal miners as well as investment in 
renewables, circular economy, environmental remediation, smart electricity solutions and 
enabling technologies and infrastructure. This would help address the economic and social 
impacts of the transition by creating job opportunities within the power sector. The current 
structure of the proposal does not seem to focus enough on the energy aspects of the 
transition. The mechanism should be as such that if, for instance, a coal power plant is closed 
down, the energy activity is still kept in the region. This applies above all in regions where a 
risk for the security of supply is identified, which could jeopardise their economic 
transformation.

Tarkistus 412
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek

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

Komission teksti Tarkistus

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

d) teknologian ja infrastruktuurien 
käyttöönottoon tehtävät investoinnit, joilla 
edistetään kohtuuhintaista puhdasta 
energiaa, kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä, energiatehokkuutta ja 
uusiutuvaa energiaa, mukaan luettuna 
esimerkiksi varastointiteknologiat tai 
rakennusten kunnostaminen;

Or. en
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Tarkistus 413
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, 
Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, 
Tonino Picula

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

Komission teksti Tarkistus

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

d) teknologian ja infrastruktuurien 
käyttöönottoon tehtävät investoinnit, joilla 
edistetään kohtuuhintaista puhdasta 
energiaa, kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä, energiatehokkuutta ja 
uusiutuvaa energiaa, jos nämä investoinnit 
johtavat työpaikkojen luomiseen tai 
työpaikkojen säilyttämiseen;

Or. en

Tarkistus 414
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 415
Mathilde Androuët

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

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

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

Or. fr

Tarkistus 416
Simone Schmiedtbauer

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 417
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Asger 
Christensen

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 418
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 419
Krzysztof Hetman

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Tarkistus 420
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. it

Perustelu

Keskipitkällä aikavälillä maakaasu on edellytys ilmastoneutraaliin talouteen siirtymiselle.

Tarkistus 421
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Komission teksti Tarkistus

d a) kohdennetut 
energiatehokkuustoimenpiteet ja -
ohjelmat, mukaan luettuna rakennusten 
kunnostaminen, myös energiaköyhyyden 
torjumiseksi;

Or. en

Tarkistus 422
Pascal Arimont

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

Komission teksti Tarkistus

d a) kestävään paikallisliikenteeseen 
tehtävät investoinnit, mukaan luettuna 
paikallisen liikennealan hiilestä 
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irrottaminen;

Or. en

Tarkistus 423
Tonino Picula

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

Komission teksti Tarkistus

d a) sähköinen liikenne ja siihen 
liittyvä vihreä infrastruktuuri;

Or. en

Tarkistus 424
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Komission teksti Tarkistus

d b) uusiutuviin energialähteisiin 
tehtävien investointien yhteydessä 
erityisesti toimet, joilla tavoitellaan 
pienten laitosten käyttöönottoa alueilla, 
jotta kehitetään yksityistä omaa kulutusta 
ja edistetään kollektiivista omaa kulutusta 
ja energiayhteisöjen perustamista;

Or. it

Tarkistus 425
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

d b) kohdennetut toimenpiteet 
kansalaisten osallistamiseksi aktiivisesti 
energiajärjestelmään uusiutuvaa energiaa 
tuottavina yhteisöinä, kansalaisten 
yhteisöinä, kollektiivisina tai yksittäisinä 
tuottajakuluttajina ja aktiivisina 
asiakkaina, myös energiaköyhyyden 
torjumiseksi;

Or. en

Perustelu

Citizens’ engagement in the energy system is key for ensuring a rapid and cost-efficient 
energy transition, while also providing direct benefits to end-users and communities, thus 
helping the transition to be just for all. In fact, citizens' participation in the energy system 
helps to reach a highly energy efficient and fully renewable based system, and brings many 
co-benefits such as: helping fighting energy poverty, reducing energy consumption and 
energy bills; stimulating local economy and jobs creation, increasing community acceptance 
of the transition, and related social benefits.

Tarkistus 426
Tonino Picula

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

Komission teksti Tarkistus

d b) puhtaat liikenneinfrastruktuurit ja 
älykkäät ratkaisut liikenteessä ja 
rahtilogistiikassa;

Or. en

Tarkistus 427
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen

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

Komission teksti Tarkistus
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d b) kaukolämpöön tehtävät 
investoinnit;

Or. en

Tarkistus 428
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Mauri Pekkarinen

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

Komission teksti Tarkistus

d c) energian toimitusvarmuuden 
turvaaminen;

Or. en

Tarkistus 429
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Asger 
Christensen, Mauri Pekkarinen

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

Komission teksti Tarkistus

d d) investoinnit teknologian ja 
infrastruktuurien, mukaan lukien 
sähköajoneuvojen latausinfrastruktuurit, 
käyttöönottoon sellaisen kohtuuhintaisen, 
puhtaan, älykkään ja kestävän 
liikkuvuuden mahdollistamiseksi, jolla 
edistetään kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä ja liikkuvuusratkaisujen 
monipuolistamista;

Or. en

Tarkistus 430
Nora Mebarek

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

Komission teksti Tarkistus

e) digitalisaatioon ja digitaaliseen 
liitettävyyteen tehtävät investoinnit;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Koska tämän rahaston koko on rajallinen ja EU:n talouden muuttamiseen hiilineutraaliksi 
taloudeksi tarvitaan suuria investointeja, JTF-rahaston investointiprioriteettien määrä olisi 
rajattava tiukasti sosiaaliseen tukeen ja maan saneeraukseen, kuten Euroopan parlamentti 
alun perin suunnitteli. JTF-rahasto ei ole oikea väline taloudellisten elvytysoperaatioiden 
rahoittamiseen; niitä tuetaan jo muilla EU:n rahoitusvälineillä (esimerkiksi EIM, EAKR ja 
Invest EU).

Tarkistus 431
Erik Bergkvist

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

Komission teksti Tarkistus

e) digitalisaatioon ja digitaaliseen 
liitettävyyteen tehtävät investoinnit;

e) digitalisaatioon ja digitaaliseen 
liitettävyyteen tehtävät investoinnit, 
mukaan luettuina uudet nopeat verkot, 
kuten valokuitukaapelit yksittäisille 
kotitalouksille saarialueilla, syrjäisillä 
alueilla ja harvaan asutuilla alueilla 
etätyön mahdollistamiseksi ja päästöjen 
vähentämiseksi;

Or. en

Tarkistus 432
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
Javi López, Clara Aguilera, César Luena, Ibán García Del Blanco, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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

e) digitalisaatioon ja digitaaliseen 
liitettävyyteen tehtävät investoinnit;

e) digitalisaatioon ja digitaaliseen 
liitettävyyteen tehtävät investoinnit, kuten 
laitteistojen ja laitteiden kuormituksen 
seurantaan sekä viestinnän tutkimukseen 
ja viestintäteknologiaan tehtävät 
investoinnit, joiden avulla kehitetään 
kysyntäpuolen toimia ja täsmäviljelyä;

Or. es

Tarkistus 433
Mathilde Androuët

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

Komission teksti Tarkistus

e) digitalisaatioon ja digitaaliseen 
liitettävyyteen tehtävät investoinnit;

e) digitalisaatioon, digitaaliseen 
liitettävyyteen ja laajakaistan ja 
kuituoptiikan käyttöönottoon 
syrjäisimmillä alueilla tai 
maaseutualueilla tehtävät investoinnit;

Or. fr

Tarkistus 434
Stelios Kympouropoulos

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

Komission teksti Tarkistus

e) digitalisaatioon ja digitaaliseen 
liitettävyyteen tehtävät investoinnit;

e) digitalisaatioon, digitaaliseen 
liitettävyyteen, tulevaisuuteen 
suuntautuvaan infrastruktuuriin ja 
digitaaliseen innovointiin tehtävät 
investoinnit;

Or. en
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Tarkistus 435
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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

Komission teksti Tarkistus

e) digitalisaatioon ja digitaaliseen 
liitettävyyteen tehtävät investoinnit;

e) digitalisaatioon ja digitaaliseen 
liitettävyyteen tehtävät investoinnit, jotka 
liittyvät suoraan ilmastoneutraaliin 
talouteen siirtymiseen vuoteen 2050 
mennessä;

Or. fr

Tarkistus 436
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Komission teksti Tarkistus

e) digitalisaatioon ja digitaaliseen 
liitettävyyteen tehtävät investoinnit;

e) digitalisaatioon ja digitaaliseen 
liitettävyyteen tehtävät investoinnit, 
erityisesti laajakaistan käyttöönottoon 
maaseudulla, saarialueilla ja syrjäisillä 
alueilla;

Or. it

Tarkistus 437
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Komission teksti Tarkistus

e) digitalisaatioon ja digitaaliseen 
liitettävyyteen tehtävät investoinnit;

e) uusiutuvaan energiaan, 
älykkäisiin sähköratkaisuihin ja niihin 
liittyvään infrastruktuuriin, 
kiertotalouteen ja ympäristövahinkojen 
korjaamiseen tehtävät investoinnit;
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Or. en

Perustelu

Supported activities under Article 4 of the draft JTF regulation must bring added value in 
comparison to the business-as-usual scenario. Beyond addressing the social impact on 
transitioning communities, it must support projects that offer economic opportunities. 
Crucially, it should finance re-skilling programmes for coal miners as well as investment in 
renewables, the circular economy, environmental remediation, smart electricity solutions and 
enabling technologies and infrastructure. This would help address the economic and social 
impacts of the transition by creating job opportunities within the power sector. The current 
structure of the proposal does not seem to focus enough on the energy aspects of the 
transition. The mechanism should be as such that if, for instance, a coal power plant is closed 
down, the energy activity is still kept in the region. This applies above all in regions where a 
risk for the security of supply is identified, which could jeopardise their economic 
transformation

Tarkistus 438
Franc Bogovič

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

Komission teksti Tarkistus

e) digitalisaatioon ja digitaaliseen 
liitettävyyteen tehtävät investoinnit;

e) digitalisaatioon ja digitaaliseen 
liitettävyyteen tehtävät investoinnit; 
digitaaliseen viljelyyn ja täsmäviljelyyn 
sekä älykkäitä kyliä koskevaan 
hankkeeseen tehtävät investoinnit;

Or. sl

Tarkistus 439
Niklas Nienaß

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

Komission teksti Tarkistus

e) digitalisaatioon ja digitaaliseen 
liitettävyyteen tehtävät investoinnit;

e) digitalisaatioon ja digitaaliseen 
liitettävyyteen tehtävät investoinnit, 
erityisesti maaseutuun ja syrjäisiin 
alueisiin kohdistettavat;
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Or. en

Tarkistus 440
Yana Toom, Viktor Uspaskich

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

Komission teksti Tarkistus

e a) sosiaali- ja 
terveydenhoitoinfrastruktuuriin ja 
korkealaatuisten, kestävien ja 
kohtuuhintaisten sosiaali- ja 
terveyspalvelujen yhdenvertaiseen ja 
oikea-aikaiseen saatavuuteen tehtävät 
investoinnit;

Or. en

Tarkistus 441
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Josianne Cutajar, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

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

Komission teksti Tarkistus

e a) sosiaalisiin infrastruktuureihin 
tehtävät investoinnit, jotka johtavat 
työpaikkojen luomiseen ja talouden 
monipuolistamiseen;

Or. en

Tarkistus 442
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea

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

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

f) laitosalueen ja hylättyjen 
teollisuusalueiden kunnostamiseen ja 
puhdistamiseen, maan saneeraukseen ja 
käyttötarkoituksen muuttamiseen liittyviin 
hankkeisiin, joita kehittävät ja toteuttavat 
ympäristöalan kansalaisjärjestöt tai 
erikoistuneet yritykset, tehtävät 
investoinnit, mukaan luettuna investoinnit 
niihin liittyvien tausta-asiakirjojen ja 
analyysien laatimiseen;

Or. en

Tarkistus 443
Erik Bergkvist

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 444
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen

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

Komission teksti Tarkistus

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

f) laitosalueen ja hylättyjen 
teollisuusalueiden kunnostamiseen ja 
puhdistamiseen, maan saneeraukseen ja 
käyttötarkoituksen muuttamiseen tehtävät 
investoinnit, mukaan lukien investoinnit 
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niihin liittyvien tausta-asiakirjojen ja 
analyysien laatimiseen;

Or. en

Tarkistus 445
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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

Komission teksti Tarkistus

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

f) laitosalueen kunnostamiseen ja 
puhdistamiseen, maan saneeraukseen ja 
käyttötarkoituksen muuttamiseen liittyviin 
hankkeisiin, jotka täydentävät saastuttaja 
maksaa -periaatetta ja ovat 
yhdenmukaisia sen kanssa, tehtävät 
investoinnit;

Or. en

Tarkistus 446
André Rougé

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

Komission teksti Tarkistus

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

f) laitosalueen kunnostamiseen ja 
puhdistamiseen, maan saneeraukseen, 
vesihuoltoon, vedenkäsittely- ja 
puhdistusjärjestelmien 
nykyaikaistamiseen sekä maan 
käyttötarkoituksen muuttamiseen tehtävät 
investoinnit;

Or. fr

Perustelu

Tämän tarkistuksen tavoitteena on juomavesiverkkojen nykyaikaistaminen ja vesihuoltoon 
liittyvien ongelmien ratkaiseminen.
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Tarkistus 447
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 448
Mathilde Androuët

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

Komission teksti Tarkistus

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

f) laitosalueen kunnostamiseen, 
uudistamiseen ja puhdistamiseen, maan 
saneeraukseen ja käyttötarkoituksen 
muuttamiseen, myös ydinenergian 
kierrätyksen alalla, tehtävät investoinnit;

Or. fr

Tarkistus 449
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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

Komission teksti Tarkistus

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

f) laitosalueen kunnostamiseen ja 
puhdistamiseen, maan saneeraukseen ja 
käyttötarkoituksen muuttamiseen tehtävät 
investoinnit silloin, kun saastuttaja 
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investoinnit; maksaa -periaatetta ei voida noudattaa;

Or. fr

Tarkistus 450
Nora Mebarek

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

Komission teksti Tarkistus

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

f) laitosalueen kunnostamiseen ja 
puhdistamiseen, maan saneeraukseen ja 
käyttötarkoituksen muuttamiseen liittyviin 
hankkeisiin, joissa saastuttaja maksaa -
periaatetta ei voitu soveltaa, tehtävät 
investoinnit;

Or. en

Perustelu

Maaperän kunnostamiseen ja laitosalueiden puhdistamiseen tehtävien investointien 
tukikelpoisuus ei saisi korvata saastuttaja maksaa -periaatteen soveltamista. JTF-rahaston 
tukea pitäisi käyttää vain tapauksissa, joissa saastuttaja maksaa -periaatteen soveltaminen ei 
ole (enää) mahdollista.

Tarkistus 451
André Rougé

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

Komission teksti Tarkistus

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

f) laitosalueen kunnostamiseen ja 
puhdistamiseen, myrkyllisten levien 
leviämisen torjumiseen, maan 
saneeraukseen ja käyttötarkoituksen 
muuttamiseen tehtävät investoinnit.

Or. fr
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Perustelu

Myrkyllisten levien, kuten sargassolevien, leviämistä on kaikin tavoin pyrittävä torjumaan, 
sillä ne aiheuttavat vakavia ympäristöhaittoja.

Tarkistus 452
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Rovana Plumb, 
Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 453
André Rougé

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

Komission teksti Tarkistus

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

f) laitosalueen, pohjamaan, 
maaperän, makean veden vesistöjen ja 
rannikkojen kunnostamiseen ja 
puhdistamiseen, maan saneeraukseen ja 
käyttötarkoituksen muuttamiseen tehtävät 
investoinnit.

Or. fr

Perustelu

On tärkeää ottaa käyttöön kaikki toimintakeinot, jotta voidaan puhdistaa Guadeloupella ja 
Martiniquella klordekonin saastuttamat maaperät.
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Tarkistus 454
Niklas Nienaß

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

Komission teksti Tarkistus

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

f) laitosalueen kunnostamiseen ja 
puhdistamiseen, maan saneeraukseen ja 
käyttötarkoituksen muuttamiseen tehtävät 
investoinnit saastuttaja maksaa -
periaatteen mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 455
André Rougé

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

Komission teksti Tarkistus

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

f) laitosalueen kunnostamiseen ja 
puhdistamiseen, maan saneeraukseen ja 
käyttötarkoituksen muuttamiseen ja 
laajamittaiseen hyönteisten hävittämiseen 
tehtävät investoinnit.

Or. fr

Perustelu

Tämän tarkistuksen tavoitteena on ottaa käyttöön kaikki keinot, joilla voidaan torjua 
denguekuume-epidemioita.

Tarkistus 456
Tonino Picula

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

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

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

Or. en

Tarkistus 457
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Komission teksti Tarkistus

f a) pilaantuneiden ekosysteemien 
ennallistaminen ja luontoon perustuvaa 
ilmastonmuutoksen vaikutusten 
lieventämistä ja sopeutumista edistävät 
hankkeet varmistaen samalla saastuttaja 
maksaa -periaatteen noudattamisen;

Or. en

Tarkistus 458
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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, resurssien tehokkaan ja 
vastuullisen käytön, uudelleenkäytön, 
korjauksen ja kierrätyksen kautta, tehtävät 
investoinnit;

Or. en
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Tarkistus 459
Tonino Picula

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 ja 
kierrätyksen, rakennusten ja tilojen 
uudelleenkäyttö mukaan luettuna, kautta, 
tehtävät investoinnit;

Or. en

Tarkistus 460
Niklas Nienaß

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 461
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
Javi López, Clara Aguilera, César Luena, Ibán García Del Blanco, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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

Komission teksti Tarkistus
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g a) siirtymäalueelle merkittävien 
alojen, kuten matkailun tai maatalouden, 
ympäristön muutokseen tehtävät 
investoinnit;

Or. es

Tarkistus 462
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, 
Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, 
Tonino Picula

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

Komission teksti Tarkistus

g a) kotitalouksien energiaköyhyyden 
torjumiseksi sekä energiatehokkuuden ja 
ilmastoneutraalin lähestymistavan 
edistämiseksi toteutettaviin hankkeisiin 
tehtävät investoinnit alueilla, joihin 
siirtymä vaikuttaa eniten;

Or. en

Tarkistus 463
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Komission teksti Tarkistus

g a) investoinnit hankkeisiin, joilla 
torjutaan energiaköyhyyttä ja tuetaan 
jätteestä peräisin olevaa 
energiantuotantoa;

Or. it

Tarkistus 464
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Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Komission teksti Tarkistus

g a) maakaasun tuotantoon, 
käsittelyyn, jakeluun, varastointiin tai 
polttamiseen liittyvät investoinnit;

Or. en

Perustelu

In order to speed up the transformation and reduce CO2 emissions, a very rapid development 
of RES and the transformation of the energy sector towards sources based on the combustion 
of natural gas is necessary during a transitional period. We suggest to extend the scope of 
JTF support by the inclusion of investments in natural gas infrastructure. Without these 
investments, many Member States and EU regions will not be able to make progress in the 
transformation process (for example, Poland's gasification rate is only 58%, and the country 
does not use nuclear energy like many other Member States do).

Tarkistus 465
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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 466
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels

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

Komission teksti Tarkistus
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g a) teollista perintöä, muun muassa 
kestävän matkailun muotoja, edistävät 
investoinnit;

Or. en

Tarkistus 467
Niklas Nienaß

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

Komission teksti Tarkistus

g a) biodiversiteettikeskusten 
perustamiseen tehtävät investoinnit, jotka 
hyödyttävät myös kestävää matkailua;

Or. en

Tarkistus 468
Krzysztof Hetman

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

Komission teksti Tarkistus

g a) sosiaalisiin innovaatioihin tehtävät 
investoinnit;

Or. en

Tarkistus 469
Niklas Nienaß

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

Komission teksti Tarkistus

g b) kulttuuriin, koulutukseen ja 
yhteisön rakentamiseen, mukaan luettuna 
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arvon antaminen kaivostoiminnan 
aineelliselle ja aineettomalle perinnölle ja 
yhteisökeskuksille, tehtävät investoinnit;

Or. en

Tarkistus 470
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Komission teksti Tarkistus

g b) energiatehokkuustoimenpiteisiin 
ja uusiutuvaan energiaan tehtävät 
investoinnit, mukaan luettuina 
investoinnit kaikentyyppiseen 
vähäpäästöiseen kaukolämmitykseen;

Or. en

Perustelu

Kaukolämpöverkostojen uudistamista voitaisiin tukea direktiivissä 2012/27/EU määriteltyjen 
tehokkaiden kaukolämmitysjärjestelmien energiatehokkuuden parantamiseksi kansallisissa 
energia- ja ilmastosuunnitelmissa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Tarkistus 471
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Komission teksti Tarkistus

g b) nykyisten maakaasuputkien 
muuntaminen ja mukauttaminen vedyn 
kuljetusta varten;

Or. it

Tarkistus 472
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Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, 
Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, 
Tonino Picula

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

Komission teksti Tarkistus

g b) yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
luominen ja kehittäminen;

Or. en

Tarkistus 473
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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 474
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
Javi López, Clara Aguilera, César Luena, Ibán García Del Blanco, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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

Komission teksti Tarkistus

g b) vihreät infrastruktuurit;

Or. es

Tarkistus 475
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Niklas Nienaß

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

Komission teksti Tarkistus

g c) sosiaaliseen infrastruktuuriin, 
osallistaviin ja laadukkaisiin palveluihin 
ja sosiaaliseen innovointiin tehtävät 
investoinnit;

Or. en

Tarkistus 476
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Komission teksti Tarkistus

g c) ydinvoimaloiden rakentamiseen 
tehtävät investoinnit;

Or. en

Tarkistus 477
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Komission teksti Tarkistus

g d) kaikkien liikennemuotojen 
päästöjen vähentämistä edistävät 
investoinnit;

Or. en

Tarkistus 478
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – g e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g e) kestävään multimodaaliseen 
kaupunkiliikenteeseen tehtävät 
investoinnit;

Or. en

Tarkistus 479
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek

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

Komission teksti Tarkistus

h) työntekijöiden uudelleenkoulutus ja 
uusien taitojen hankkiminen;

h) siirtymäprosessista johtuvia 
vakavia sosioekonomisia haasteita 
kohtaavilla toimialoilla työskentelevien tai 
työskennelleiden työntekijöiden ja 
työnhakijoiden uudelleenkoulutus ja 
uusien taitojen hankkiminen, mukaan 
luettuna suojatyöpaikat ja tuettu 
työllistyminen;

Or. en

Tarkistus 480
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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

Komission teksti Tarkistus

h) työntekijöiden uudelleenkoulutus ja 
uusien taitojen hankkiminen;

h) työntekijöiden ja työnhakijoiden 
sekä sellaisten entisten työntekijöiden 
uudelleenkoulutus, uusien taitojen 
hankkiminen ja koulutus, jotka ovat 
aikaisemmin työssä aloilla, jotka ovat 
kärsineet siirtymäprosessiin liittyvistä 
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vakavista sosioekonomisista haasteista;

Or. fr

Tarkistus 481
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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, mukaan 
luettuna neuvonta- ja tukipalvelut 
muutosprosessissa oleville työntekijöille 
työmarkkinaosapuolten toimien 
puitteissa;

Or. en

Tarkistus 482
Nora Mebarek

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

Komission teksti Tarkistus

h) työntekijöiden uudelleenkoulutus ja 
uusien taitojen hankkiminen;

h) työntekijöiden, työnhakijoiden ja 
entisten työntekijöiden, jotka 
työskentelivät aiemmin siirtymäprosessiin 
liittyviä vakavia sosioekonomisia haasteita 
kohtaavilla toimialoilla, uudelleenkoulutus 
ja uusien taitojen hankkiminen;

Or. en

Perustelu

Uudelleenkoulutus ja uusien taitojen hankkiminen ei saisi koskea vain ”työntekijöitä” vaan 
myös työnhakijoita, jotka työskentelivät aiemmin jollakin niistä aloista, joihin siirtymä 
vaikuttaa eniten.
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Tarkistus 483
Vlad-Marius Botoş

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 sekä teoria- 
että käytäntömoduuleja sisältävien EU-
sertifioitujen taitokurssien avulla;

Or. en

Tarkistus 484
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
Javi López, Clara Aguilera, César Luena, Ibán García Del Blanco, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs 
Ginel, Eider Gardiazabal Rubial

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 sekä 
haavoittuvimmassa asemassa olevien 
ryhmien uudelleenkoulutus ja uusien 
taitojen hankkiminen;

Or. es

Tarkistus 485
Katalin Cseh

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

Komission teksti Tarkistus

h) työntekijöiden uudelleenkoulutus ja 
uusien taitojen hankkiminen;

h) alueellisten työmarkkinoiden 
tarpeisiin sovitettu työntekijöiden 
uudelleenkoulutus ja uusien taitojen 
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hankkiminen;

Or. en

Tarkistus 486
Stelios Kympouropoulos

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 vastaavien 
alueellisten tarpeiden mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 487
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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;

Or. en

Tarkistus 488
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, 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 ja 
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koulutustoimenpiteet;

Or. en

Tarkistus 489
Pascal Arimont

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;

Or. en

Tarkistus 490
Niklas Nienaß

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;

Or. en

Tarkistus 491
Mathilde Androuët

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

Komission teksti Tarkistus

h) työntekijöiden uudelleenkoulutus ja 
uusien taitojen hankkiminen;

h) työntekijöiden uudelleenkoulutus, 
koulutus ja uusien taitojen hankkiminen;
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Or. fr

Tarkistus 492
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Josianne Cutajar, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica 
Silvana González, Tonino Picula

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

Komission teksti Tarkistus

h) työntekijöiden uudelleenkoulutus ja 
uusien taitojen hankkiminen;

h) työvoiman uudelleenkoulutus ja 
uusien taitojen hankkiminen;

Or. en

Tarkistus 493
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

Komission teksti Tarkistus

h a) työpaikkoihin 
uudelleenintegroitumisen tukemiseen 
sosiaalisen osallisuuden, koulutuksen ja 
aktiivisen ikääntymisen ohjelmien avulla 
tarvittavan sosiaalisen infrastruktuurin 
kehittäminen;

Or. en

Tarkistus 494
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Josianne Cutajar, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica 
Silvana González, Tonino Picula

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

h a) tulotuki koulutuksessa oleville 
työttömille työntekijöille;

Or. en

Tarkistus 495
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Rovana Plumb, 
Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

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

Komission teksti Tarkistus

h b) neuvonta- ja tukipalvelut 
muutosprosessissa oleville työntekijöille 
työmarkkinaosapuolten toimien 
puitteissa;

Or. en

Tarkistus 496
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

Komission teksti Tarkistus

h b) avaintyöntekijöiden 
asianmukainen suojelu taloudenaloilla, 
joihin kriisi vaikuttaa;

Or. en

Tarkistus 497
Nora Mebarek

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

i) työnhakuneuvonta työnhakijoille; i) työnhakuneuvonta työnhakijoille, 
erityisesti sellaisten toiminta-alojen 
entisille työntekijöille, joihin kohdistuu 
siirtymäprosessiin liittyviä vakavia 
sosioekonomisia haasteita, muun muassa 
maantieteellisen liikkuvuustuen kautta;

Or. en

Perustelu

Jotta vältettäisiin päällekkäisyyttä ESR+-rahaston soveltamisalan kanssa, olisi tehtävä 
selväksi, että neuvonta työnhakijoille on tarkoitettu niillä aloilla työskenteleville ihmisille, 
joihin siirtymä vaikuttaa, tai ihmisille, jotka ovat menettäneet työpaikkansa siirtymän 
tuloksena toteutetun toimipaikan sulkemisen takia.

Tarkistus 498
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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

Komission teksti Tarkistus

i) työnhakuneuvonta työnhakijoille; i) työnhakuneuvonta työnhakijoille 
jotka ovat aikaisemmin olleet työssä 
aloilla, jotka ovat kärsineet 
siirtymäprosessiin liittyvistä vakavista 
sosioekonomisista haasteista, sekä tuki 
maantieteelliselle liikkuvuudelle;

Or. fr

Tarkistus 499
Stelios Kympouropoulos

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

Komission teksti Tarkistus

i) työnhakuneuvonta työnhakijoille; i) työnhakuneuvonta ja elinikäisen 



AM\1205768FI.docx 119/166 PE652.417v01-00

FI

oppimisen mahdollisuudet työnhakijoille;

Or. en

Tarkistus 500
Krzysztof Hetman

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

Komission teksti Tarkistus

i) työnhakuneuvonta työnhakijoille; i) ohjaus, tukipalvelut ja 
työnhakuneuvonta työnhakijoille;

Or. en

Tarkistus 501
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

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

Komission teksti Tarkistus

i) työnhakuneuvonta työnhakijoille; i) työnhakuneuvonta työnhakijoille ja 
aktiivisen ikääntymisen tuki;

Or. en

Tarkistus 502
Álvaro Amaro

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

Komission teksti Tarkistus

i) työnhakuneuvonta työnhakijoille; i) työnhakuneuvonta ja startup-
yritysten neuvonta;
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Or. pt

Tarkistus 503
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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

Komission teksti Tarkistus

j) työnhakijoiden aktiivinen 
osallistaminen;

j) sellaisten työnhakijoiden aktiivinen 
osallistaminen , jotka ovat aikaisemmin 
olleet työssä aloilla, jotka ovat kärsineet 
siirtymäprosessiin liittyvistä vakavista 
sosioekonomisista haasteista, mukaan 
lukien liitännäistoimenpiteet ja toimet, 
joilla pyritään voittamaan näitä sivuavat 
esteet, kuten liikkuvuus, sosiaaliset ja 
terveydenhuoltoon liittyvät sosiaaliset 
ongelmat; erityistä huomiota on 
kiinnitettävä naisiin;

Or. fr

Tarkistus 504
Nora Mebarek

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

Komission teksti Tarkistus

j) työnhakijoiden aktiivinen 
osallistaminen;

j) työnhakijoiden aktiivinen 
osallistaminen, erityisesti aiemmin 
sellaisilla toiminta-aloilla 
työskennelleiden, joihin kohdistuu 
siirtymäprosessiin liittyviä vakavia 
sosioekonomisia haasteita, muun muassa 
suoran tulotuen kautta;

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon erittäin vaikea sosioekonominen tilanne, jossa JTF-rahasto 
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toteutetaan, sosiaalisen osallisuuden tukemiseen pitäisi sisältyä myös suora tulotuki kyseisten 
alueiden työnhakijoille.

Tarkistus 505
Katalin Cseh

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 506
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

Komission teksti Tarkistus

j) työnhakijoiden aktiivinen 
osallistaminen;

j) työnhakijoiden aktiivinen 
osallistaminen ja ohjelmat uusille 
työllisyyden aloille 
uudelleenintegroitumiseksi;

Or. en

Tarkistus 507
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Komission teksti Tarkistus

j) työnhakijoiden aktiivinen 
osallistaminen;

j) työnhakijoiden aktiivinen 
osallistaminen, erityisesti naisia ja 
vammaisia koskeva;
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Or. it

Tarkistus 508
Yana Toom, Viktor Uspaskich

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

Komission teksti Tarkistus

j) työnhakijoiden aktiivinen 
osallistaminen;

j) ihmisten ja yhteisöjen aktiivinen 
osallistaminen ja sosioekonominen 
integroiminen;

Or. en

Tarkistus 509
Rovana Plumb, Dan Nica, Petar Vitanov, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova

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

Komission teksti Tarkistus

j a) kaikki muut asianomaisen alueen 
paikallisten, alueellisten ja kansallisten 
viranomaisten, jäsenvaltion ja komission 
sopimat erityistoimet, jotka ovat 
paikallisten tai alueellisten 
kehitysstrategioiden mukaisia ja edistävät 
siirtymistä hiilineutraaliin EU:n talouteen 
vuoteen 2050 mennessä;

Or. en

Perustelu

Uudelleenkoulutusta ja uusien taitojen hankkimista ei pitäisi rajoittaa työntekijöihin, vaan 
sen olisi katettava myös muun muassa työttömien ja työnhakijoiden kouluttaminen vihreään 
talouteen liittyviin työpaikkoihin. Olisi taattava suurempi jousto tuettavien hankkeiden 
valinnassa, jos paikallis- ja alueviranomaiset asianomaisella alueella, jäsenvaltiot ja 
Euroopan komissio hyväksyvät ne.

Tarkistus 510
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Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Komission teksti Tarkistus

j a) kaikki muut erityistoimet, jotka 
edistävät JTF-rahaston yhtä ainoaa 
erityistavoitetta ja jotka sisältyvät 
alueellisiin oikeudenmukaista siirtymää 
koskeviin suunnitelmiin, joista sovitaan 
jäsenvaltion ja asiaankuuluvien 
viranomaisten välillä ja jotka Euroopan 
komissio hyväksyy;

Or. en

Perustelu

Nopeasti muuttuvassa maailmassa ja teknologinen edistys huomioon ottaen on sallittava 
jonkinlainen jousto JTF-rahaston tuen laajuudessa. Tämä joustomarginaali on joka 
tapauksessa rajallinen, koska komission on hyväksyttävä se siirtymäsuunnitelmissa.

Tarkistus 511
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek

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

Komission teksti Tarkistus

j a) innovatiiviset 
infrastruktuurihankkeet, jotka johtavat 
suoraan alueelliseen kasvuun ja edistävät 
talouden monipuolistamista, 
tarkoituksena ilmastoneutraaliuden 
saavuttaminen;

Or. en

Tarkistus 512
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j a) tulotukitoimenpiteet työnhakijoille 
sekä työntekijöille, jotka siirtyvät työn, 
koulutuksen ja itsenäisen 
ammatinharjoittamisen välillä;

Or. en

Tarkistus 513
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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

Komission teksti Tarkistus

j a) yhteisön rakentamista, paikallista 
kehitystä, sosiaalipalveluita ja 
kansalaisten osallistumista edistävät 
toimenpiteet ja aloitteet;

Or. en

Tarkistus 514
Stelios Kympouropoulos

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

Komission teksti Tarkistus

j a) paikallis- ja aluehallinnon 
investoinnit, jotka edistävät siirtymistä 
kohti ilmastoneutraaleja alueita;

Or. en

Tarkistus 515
Daniel Buda, Iuliu Winkler
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j a) investoinnit alueiden, joihin 
siirtymä vaikuttaa, ja maaseutualueiden 
väestökadon välttämiseksi ja suuntauksen 
kääntämiseksi;

Or. en

Tarkistus 516
Niklas Nienaß

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

Komission teksti Tarkistus

j a) sosiaalinen osallisuus;

Or. en

Tarkistus 517
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Komission teksti Tarkistus

j b) tulotukitoimenpiteet työntekijöiden 
varhaiseläkettä varten työllisyystason 
ylläpitämiseksi, myös palkkaamalla uusia 
työntekijöitä tällaisesta tulotuesta 
hyötyvien työntekijöiden korvaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 518
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Niklas Nienaß

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

Komission teksti Tarkistus

j b) sukupuolten tasa-arvon, 
tasaveroisten mahdollisuuksien ja naisten 
työmarkkinoille osallistumisen ja 
yrittäjyyden edistäminen;

Or. en

Tarkistus 519
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Komission teksti Tarkistus

k) teknisen avun toimet. k) teknisen avun toimet, mukaan 
lukien alustava suunnittelu.

Or. it

Tarkistus 520
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
Javi López, Clara Aguilera, César Luena, Ibán García Del Blanco, Jonás Fernández, 
Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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

Komission teksti Tarkistus

k a) kaikki muut asianomaisen alueen 
paikallisten ja alueellisten yhteisöjen, 
jäsenvaltion ja Euroopan komission 
sopimat erityistoimet, jotka ovat 
paikallisten kehitysstrategioiden mukaisia 
ja edistävät siirtymistä hiilineutraaliin 
EU:n talouteen vuoteen 2050 mennessä;
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Or. es

Tarkistus 521
Krzysztof Hetman

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

Komission teksti Tarkistus

k a) kaikki muut kyseisen alueen 
asiaankuuluvien paikallisten ja 
alueellisten viranomaisten, jäsenvaltion ja 
komission sopimat erityistoimet, jotka ovat 
alueellisten kehitysstrategioiden mukaisia 
ja edistävät siirtymistä EU:n 
ilmastoneutraaliuteen vuoteen 2050 
mennessä.

Or. en

Tarkistus 522
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru

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

Komission teksti Tarkistus

k a) yhdennetty sosiaalituki 
työntekijöille, joihin siirtymä vaikuttaa, ja 
heidän perheilleen sosiaalisten häiriöiden 
ja työpaikkojen menetykseen liittyvien 
muiden kielteisten seurausten 
ehkäisemiseksi ja heidän auttamisekseen 
selviämään siirtymäkaudesta.

Or. en

Tarkistus 523
Katalin Cseh

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

Komission teksti Tarkistus

k a) toimet, jotka tukevat alueiden 
valmiuksia kerätä ja yhdenmukaistaa 
työllisyystietoja, jotta voidaan kartoittaa, 
mitä taitoja tarvitaan ja mistä työntekijät 
voisivat löytää vaihtoehtoisia työpaikkoja.

Or. en

Tarkistus 524
Stelios Kympouropoulos

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

Komission teksti Tarkistus

k a) olemassa olevien uusiutuvien 
energiavarojen hyödyntäminen.

Or. en

Tarkistus 525
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru, Ondřej Knotek

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

Komission teksti Tarkistus

k b) koulutustoimenpiteet, mukaan 
luettuna ohjelmat vaikutusten kohteeksi 
joutuneiden perheiden lasten 
koulunkäynnin keskeyttämisen 
ehkäisemiseksi, sekä investoinnit 
ammatilliseen koulutukseen ja 
korkeakoulutukseen nuorten 
valmistamiseksi vaikutusten alaisten 
alueiden uuteen sosioekonomiseen 
tilanteeseen.

Or. en
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Tarkistus 526
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez

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

Komission teksti Tarkistus

Investointien olisi lisäksi myös annettava 
mahdollisuus rahoittaa asiantuntija-
arviot ja analyysit, joilla autetaan 
saavuttamaan onnistuneen muutoksen 
tavoitteet jo olemassa olevissa tai 
vakiintuneissa yrityksissä c–g alakohtien 
osalta.

Or. en

Tarkistus 527
Niklas Nienaß

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 
ja SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklaan 
sisältyvien unionin valtiontukisääntöjen 
mukaisesti muihin yrityksiin kuin pk-
yrityksiin tehtäviä tuotannollisia 
investointeja, edellyttäen että:

i) tällaiset investoinnit ovat asetuksen 
(EU) 2020/... [luokitusjärjestelmäasetus] 
[x artiklassa] vahvistettujen perusteiden 
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mukaisia; 
ii) tällaiset yritykset julkistavat koko 
yritystä koskevat päästötavoitteet ja 
sitovan suunnitelman toimintansa 
saattamisesta ilmastoneutraaliksi 
viimeistään vuonna 2040 ja antavat kaikki 
asiaankuuluvat tiedot, jotta voidaan 
luotettavasti määrittää, onko niiden 
toiminta mukautettu 
hiilidioksidipäästöjen vähentämistä 
koskevaan tavoitteeseen kansallisen 
vähentämisaikataulun ja Pariisin 
ilmastosopimuksen tavoitteiden 
mukaisesti; 
iii) tällaisista investoinneista teetetään 
kestävyysarviointi sen määrittämiseksi, 
onko niillä haitallisia ympäristö-, ilmasto- 
tai sosiaalisia vaikutuksia. Tässä 
tarkoituksessa yritysten on annettava 
luotettavia ja julkisesti saatavilla olevia 
tietoja;
iv) 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 528
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Asger Christensen, Mauri Pekkarinen, Irène Tolleret

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-

Muihin yrityksiin kuin pk-yrityksiin 
tehtäviä tuotannollisia investointeja 
voidaan tukea, edellyttäen että tällaiset 
investoinnit on hyväksytty osana alueellista 
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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.

oikeudenmukaista siirtymää koskevaa 
suunnitelmaa 7 artiklan 2 kohdan 
h alakohdassa vaadittujen tietojen 
perusteella, ne ovat yhdenmukaisia 
työpaikkojen luomiseen, sukupuolten 
tasa-arvoon ja samapalkkaisuuteen 
liittyvien sosiaalisten tavoitteiden ja 
ympäristötavoitteiden kanssa eivätkä 
johdu tuotannon siirtämisestä asetuksen 
(EU) .../... [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] mukaisesti. Tällaiset 
investoinnit ovat tukikelpoisia, jos ne ovat 
tarpeen alueellisen oikeudenmukaista 
siirtymää koskevan suunnitelman 
täytäntöönpanoa varten.

Or. en

Tarkistus 529
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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, kun ne edistävät siirtymistä kohti 
ilmastoneutraalia taloutta ja eivät aiheuta 
toiminnan siirtämistä, kuten vaaditaan 
asetuksen N:o ../... [yhteisiä säännöksiä 
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koskeva asetus] 60 artiklassa.

Or. es

Tarkistus 530
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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, luovat merkittävän määrän 
ihmisarvoisia työpaikkoja eivätkä johda 
tuotannon siirtämiseen tai ole seurausta 
siitä.

Or. en

Tarkistus 531
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Mónica 
Silvana González, Tonino Picula, Tsvetelina Penkova, Isabel García Muñoz, Rovana 
Plumb

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

JTF-rahastosta voidaan tukea lisäksi 
SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan a 

JTF-rahastosta voidaan tukea lisäksi 
SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan a 
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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 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 ja että ne ovat tarpeen uusien 
työpaikkojen luomiseksi tai olemassa 
olevien työpaikkojen säilyttämiseksi. 
Tällaiset investoinnit ovat tukikelpoisia 
vain, jos ne edistävät alueellisen 
oikeudenmukaista siirtymää koskevan 
suunnitelman täytäntöönpanoa.

Or. en

Tarkistus 532
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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 ja että ne toteutetaan siten, että 
taataan kattava ympäristöön liittyvä 
kestävyys ja ehkäistään kielteiset 
vaikutukset työllisyyteen. Tällaiset 
investoinnit ovat tukikelpoisia vain, jos ne 
ovat tarpeen alueellisen oikeudenmukaista 
siirtymää koskevan suunnitelman 
täytäntöönpanoa varten.

Or. en
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Tarkistus 533
Christian Doleschal

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 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 534
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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 

JTF-rahastosta voidaan tukea lisäksi 
asianomaisilla alueilla muihin yrityksiin 
kuin mikroyrityksiin ja 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 
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tukikelpoisia vain, jos ne ovat tarpeen 
alueellisen oikeudenmukaista siirtymää 
koskevan suunnitelman täytäntöönpanoa 
varten.

alueellisen oikeudenmukaista siirtymää 
koskevan suunnitelman täytäntöönpanoa 
varten.

Or. it

Tarkistus 535
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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 määritellyillä 
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 536
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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-

Tuettavia toimia on aina harkittava 
seuraavien kriteerien avulla:



PE652.417v01-00 136/166 AM\1205768FI.docx

FI

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.

– miten toimet edistävät uusien 
työpaikkojen luomista;
– hiilidioksidipäästöjen vähentämisen 
edistäminen;
– toimitusvarmuuden edistäminen 
(esimerkiksi jos toimia tarvitaan asteittain 
käytöstä poistetun 
sähköntuotantokapasiteetin 
korvaamiseen);
– kiertotalouden, ilmanlaadun, 
laitosalueiden kunnostamisen sekä 
työntekijöiden uudelleenkoulutuksen ja 
uusien taitojen hankkimisen edistäminen.

Or. en

Perustelu

Amendment linked to the amendments suggested to Article 4(2). Supported activities under 
Article 4 of the draft JTF regulation must bring added value in comparison to the business-
as-usual scenario. Beyond addressing the social impact on transitioning communities, it must 
support projects that offer economic opportunities. Crucially, it should finance re-skilling 
programmes for coal miners, as well as investment in renewables, the circular economy, 
environmental remediation, smart electricity solutions and enabling technologies and 
infrastructure. This would help address the economic and social impacts of the transition by 
creating job opportunities within the power sector. The current structure of the proposal does 
not seem to focus enough on the energy aspects of the transition. The mechanism should be as 
such that if, for instance, a coal power plant is closed down, the energy activity is still kept in 
the region. This applies above all in regions where a risk for the security of supply is 
identified, which could jeopardise their economic transformation. Moreover, the wording on 
the possibility for projects put forward by enterprises bigger than SMEs to be considered 
under the JTF does not provide clear signals for the right investments to be made in the 
needed areas. Large enterprises are the biggest employers in transforming sectors of the 
economy and all companies should have the possibility to contribute to the just transition.
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Tarkistus 537
Niklas Nienaß

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

Komission teksti Tarkistus

JTF-varoja ei pidä käyttää 
kompensoimaan voittoja, joita yritykset 
ovat menettäneet toimintansa asteittaisen 
lopettamisen seurauksena, eikä yrityksen 
veloista johtuvien kulujen korvaamiseen.

Or. en

Tarkistus 538
Niklas Nienaß

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.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 539
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Constanze Krehl, Nora Mebarek, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula
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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.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 540
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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 

Poistetaan.
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täytäntöönpanoa varten.

Or. en

Perustelu

JTF-varojen käytön tarkoituksena on vauhdittaa fossiilisista polttoaineista riippuvaisten 
toimintojen muuntamista täysin ympäristön kannalta kestäviksi toiminnoiksi sen tavoitteen 
mukaisesti, että täysin uusiutuviin energialähteisiin perustuva, erittäin resurssi- ja 
energiatehokas, ilmastoneutraali kiertotalous saavutetaan vuoteen 2040 mennessä. Sen sijaan 
EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvilla aloilla kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen 
käytettäviä teknologioita voidaan rahoittaa monista muista EU:n rahastoista, kuten 
seuraavista: EU: innovointirahasto, InvestEU-ohjelma ja EU:n modernisaatiorahasto.

Tarkistus 541
Martina Michels, Niyazi Kizilyürek

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, jos niillä ei lisätä tai säilytetä 
riippuvuutta fossiilisista polttoaineista 
eivätkä ne johda biomassan 
kestämättömään käyttöön tai 
ravintokasvien mahdolliseen käyttöön 
energiantuotantoa varten. Kaikki tällaiset 
investoinnit ovat täydentäviä, ja ensin 
olisi tutkittava muita 
investointivaihtoehtoja.

Or. en
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Tarkistus 542
Tom Berendsen

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, jos ne edistävät osaltaan 
siirtymistä ilmastoneutraaliin talouteen 
vuoteen 2050 mennessä ja jos ne eivät 
johda tuotannon siirtämiseen, kuten 
asetuksen (EU) .../... [uusi yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 
[60] artiklassa edellytetään.

Or. en

Tarkistus 543
Erik Bergkvist

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 

JTF-rahastosta voidaan tukea myös 
investointeja, joilla pyritään vähentämään 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/87/EY liitteessä I 
luetellusta toiminnasta syntyviä 
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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.

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, ne ovat kestäviä eikä niitä tehdä 
fossiilisiin polttoaineisiin perustuviin ja 
ilmastotoimien tavoitteiden vastaisiin 
energiahankkeisiin. 

Or. en

Tarkistus 544
Niklas Nienaß

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

Komission teksti Tarkistus

Edellä a–g b kohdassa tarkoitetut toimet 
ovat tukikelpoisia vain silloin, kun ne 
katsotaan asetuksen .../... 
[kestävyysluokitusjärjestelmää koskeva 
asetus] 3 artiklan mukaisesti ympäristön 
kannalta kestäviksi.

Or. en

Tarkistus 545
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ydinvoimaloiden käytöstä poistoa 
tai rakentamista;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 546
Ondřej Knotek

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ydinvoimaloiden käytöstä poistoa 
tai rakentamista;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 547
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana Plumb, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana 
González, Tonino Picula

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ydinvoimaloiden käytöstä poistoa 
tai rakentamista;

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

Or. en

Tarkistus 548
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ydinvoimaloiden käytöstä poistoa 
tai rakentamista;

a) ydinvoimaloiden käytöstä poistoa, 
rakentamista tai niiden käyttöiän 
pidentämistä, ydinjätteen käsittelyä tai 
varastointia tai muunlaista ydinvoimaan 
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investointia;

Or. en

Tarkistus 549
Niklas Nienaß

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ydinvoimaloiden käytöstä poistoa 
tai rakentamista;

a) ydinvoimaloiden käytöstä poistoa, 
rakentamista tai niiden käyttöiän 
pidentämistä;

Or. en

Tarkistus 550
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ydinvoimaloiden käytöstä poistoa 
tai rakentamista;

a) ydinvoimaloiden rakentamista;

Or. fr

Tarkistus 551
Niklas Nienaß

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

Komission teksti Tarkistus

a a) investoinnit, joilla pyritään 
vähentämään Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2003/87/EY1 a 
liitteessä I luetelluista toiminnoista 
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aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä;
_________________
1 aEuroopan 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 552
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Asger Christensen, Mauri Pekkarinen, Irène Tolleret

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 553
Isabel García Muñoz, Jonás Fernández, Ibán García Del Blanco, Cristina Maestre 
Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) komission asetuksen (EU) 
N:o 651/2014 2 artiklan 18 kohdassa 
määriteltyjä vaikeuksissa olevia 
yrityksiä16;

Poistettu

_________________



AM\1205768FI.docx 145/166 PE652.417v01-00

FI

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. es

Perustelu

Koronaviruksen aiheuttama terveyskriisi on ollut shokki yrityksille, jotka eivät olleet aiemmin 
kriisissä. Meidän on otettava huomioon tilanteen poikkeuksellisuus ja oltava rankaisematta 
yrityksiä, jotka olivat kestäviä ennen covid-19-kriisiä.

Tarkistus 554
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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. it

Tarkistus 555
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus



PE652.417v01-00 146/166 AM\1205768FI.docx

FI

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 556
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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 557
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) komission asetuksen (EU) Poistetaan.
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N:o 651/201416 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

Perustelu

Vaikeuksissa olevien yritysten sulkeminen tuen ulkopuolelle voi vaikuttaa moniin aiemmin 
hiilivetoisiin alueisiin, joilla ei olisi yrityksiä, jotka voisivat hakea JTF-rahaston tukea. Tämä 
johtuu siitä, että monilla alueilla paikallinen talous liittyy kaivokseen tai voimalaitokseen tai 
energiaintensiivisiin teollisuuslaitoksiin. Niiden selvitystila aiheuttaisi vaikean tilanteen myös 
muille niihin yhteydessä oleville paikallisille yrityksille. Jos taas näitä yrityksiä tuetaan JTF-
varoilla, monet niistä voisivat käydä läpi monipuolistamis- ja nykyaikaistamisprosessin.

Tarkistus 558
Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Mauri 
Pekkarinen

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
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Tarkistus 559
Raffaele Fitto

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 560
Stelios Kympouropoulos

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 561
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Daniel Buda, Iuliu Winkler

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) komission asetuksen (EU) 
N:o 651/201416 2 artiklan 18 kohdassa 
määriteltyjä vaikeuksissa olevia yrityksiä, 
lukuun ottamatta yrityksiä, jotka 
toteuttavat kestäviä investointeja, ottavat 
käyttöön uutta teknologiaa tai uutta 
infrastruktuuria, jotka voisivat edistää 
päästöjen vähentämistä ja lisätä 
energiatehokkuutta ja/tai uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian 
tuotantoa;

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

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

Or. en

Tarkistus 562
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula, 
Tsvetelina Penkova, Rovana Plumb

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) komission asetuksen (EU) N:o 651/ 
201416 2 artiklan 18 kohdassa määriteltyjä 
vaikeuksissa olevia yrityksiä, lukuun 
ottamatta tapauksia, joissa vaikeudet 
johtuvat covid-19-kriisistä tai 
energiasiirtymästä;

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

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

Or. en

Tarkistus 563
Mathilde Androuët

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) komission asetuksen (EU) 
N:o 651/201416 2 artiklan 18 kohdassa 
määriteltyjä vaikeuksissa olevia yrityksiä, 
lukuun ottamatta niitä, jotka noudattavat 
ilmastoneutraaliuden tavoitteita ja jotka 
ovat vaikeuksissa terveyskriisin vuoksi;

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

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

Or. fr

Tarkistus 564
Pascal Arimont

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) komission asetuksen (EU) 
N:o 651/201416 2 artiklan 18 kohdassa 
määriteltyjä vaikeuksissa olevia yrityksiä, 
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ellei tukea ole hyväksytty sovellettavien 
valtiontukisääntöjen nojalla;

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

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

Or. en

Tarkistus 565
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

We suggest to extend the scope of JTF support by the inclusion of investments in natural gas 
infrastructure. Without these investments, many Member States and EU regions will not be 
able to make progress in the transformation process (for example, Poland's gasification rate 
is only 58%, and the country does not use nuclear energy like many other Member States do). 
Moreover, we would like to point that the construction of the article makes it impossible to 
invest in the development of new technologies related to carbon, for instance hydrogen. It is 
profitable to further develop technologies and solutions in the area of carbon chemistry which 
would be in line with circular economy provisions as well as a reduction of CO2 emissions.

Tarkistus 566
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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 seuraavia:

i) investoinnit olemassa olevien 
lämmityslaitteiden korvaamiseksi 
kaasulämmityslaitteilla;
ii) investoinnit hiilen korvaavan 
maakaasun kuljetukseen ja jakeluun; 
iii) investoinnit Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2009/33/EY1 a 
määriteltyihin puhtaisiin autoihin;
_________________
1 aEuroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2009/33/EY, annettu 23 päivänä 
huhtikuuta 2009, puhtaiden ja 
energiatehokkaiden tieliikenteen 
moottoriajoneuvojen edistämisestä 
(EUVL L 120, 15.5.2009, s. 5).

Or. en

Tarkistus 567
Dimitrios Papadimoulis

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

d) fossiilisten polttoaineiden 
tuotantoon, käsittelyyn, jakeluun, 
varastointiin, kuljettamiseen, siirtämiseen 
tai polttamiseen liittyviä investointeja, 
mukaan luettuna uudet kaivokset tai 
vanhentuneiden voimaloiden tilalle 
tarkoitetut fossiilisia polttoaineita 
käyttävät voimalat, lukuun ottamatta 
kaukolämpölaitoksia siirtymävaiheessa 
olevilla hiilialueilla;

Or. en
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Tarkistus 568
Martina Michels, Niyazi Kizilyürek

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

d) fossiilisten polttoaineiden 
tuotantoon, käsittelyyn, jakeluun, 
varastointiin, kuljettamiseen, siirtämiseen 
tai polttamiseen liittyviä investointeja, 
mukaan luettuna uudet kaivokset tai 
vanhentuneiden voimaloiden tilalle 
tarkoitetut fossiilisia polttoaineita 
käyttävät voimalat;

Or. en

Tarkistus 569
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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, jotka liittyvät maakaasun 
jakeluun tai polttamiseen siirtymäkauden 
aikana;

Or. en

Tarkistus 570
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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 näillä 
aloilla toimivia yrityksiä, joiden 
hiilidioksidipäästöt ovat vähäiset 
verrattuna EU:n 
päästökauppajärjestelmän vertailuarvoon;

Or. en

Perustelu

We would welcome this addition in Article 5 that would clarify the inclusions in the scope of 
support, so as not to exclude companies that carry out activities in the broadly understood 
sector of the processing of products derived from fossil fuels. For instance, if a company 
dealing with propane processing, which has low CO2 emissions in its production technology, 
would like to implement an investment, e.g. in renewable energy sources: due to the wording 
of the proposed regulation, the operation in this sector could be excluded, which would not be 
conducive to low-emission transformation. Therefore, we would like to propose modifying this 
provision or clarifying it to the effect that companies operating in this sector that are 
characterised by low CO2 emissions (low GHG index) are not excluded from the scope of 
support.

Tarkistus 571
Isabel García Muñoz, Jonás Fernández, Ibán García Del Blanco, Mónica Silvana 
González

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, joilla ei vähennetä 
kasvihuonekaasupäästöjä 
nettomääräisesti;

Or. es

Tarkistus 572
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Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez

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 4 artiklan 
2 kohdan d a alakohdassa määriteltyjä 
investointeja;

Or. en

Tarkistus 573
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Ibán García Del 
Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González Casares, Lina 
Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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 
hankintaan, tuotantoon, käsittelyyn, 
jakeluun, varastointiin tai polttamiseen, 
myös uusien kaivosten avaamiseen, 
liittyviä investointeja;

Or. es

Tarkistus 574
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) fossiilisten polttoaineiden 
tuotantoon, käsittelyyn, jakeluun, 

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

jakeluun, kuljetukseen, varastointiin tai 
polttamiseen suoraan tai välillisesti 
liittyviä investointeja;

Or. en

Tarkistus 575
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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, paitsi 
maakaasun, tuotantoon, käsittelyyn, 
jakeluun, varastointiin tai polttamiseen 
liittyviä investointeja;

Or. it

Tarkistus 576
Niklas Nienaß

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, siirtämiseen, 
jakeluun, varastointiin tai polttamiseen 
liittyviä investointeja;

Or. en

Tarkistus 577
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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, kuljetukseen, käsittelyyn, 
jakeluun, varastointiin tai polttamiseen 
liittyviä investointeja;

Or. fr

Tarkistus 578
Krzysztof Hetman

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 579
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula, Isabel García Muñoz

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, 
kuljetukseen, varastointiin tai polttamiseen 
liittyviä investointeja;

Or. en

Tarkistus 580
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
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Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Komission teksti Tarkistus

d a) sellaisten biopolttoaineiden 
tuotantoon, käsittelyyn, jakeluun, 
varastointiin tai polttamiseen liittyviä 
investointeja, joita ei katsota direktiivin 
(EU) 2018/2001 mukaisesti ’kehittyneiksi 
biopolttoaineiksi’;

Or. en

Tarkistus 581
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Komission teksti Tarkistus

d a) fossiilisten polttoaineiden 
käsittelyä, jakelua, varastointia tai 
polttamista, lukuun ottamatta 4 artiklan 
2 kohdan g a – g e alakohdassa 
tarkoitettuja toimintoja;

Or. en

Perustelu

We suggest to extend the scope of JTF support by the inclusion of investments in natural gas 
infrastructure. Without these investments, many Member States and EU regions will not be 
able to make progress in the transformation process (for example, Poland's gasification rate 
is only 58%, and the country does not use nuclear energy like many other Member States do). 
Moreover, we would like to point that the construction of the article makes it impossible to 
invest in the development of new technologies related to carbon, for instance hydrogen. It is 
profitable to further develop technologies and solutions in the area of carbon chemistry which 
would be in line with circular economy provisions as well as reduction of CO2 emissions.

Tarkistus 582
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) investointeja, jotka pidentäisivät 
tai ylläpitäisivät riippuvuutta fossiilisista 
polttoaineista;

Or. fr

Tarkistus 583
Niklas Nienaß

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

Komission teksti Tarkistus

d a) investointeja biomassaan, kuten 
puupelletteihin, perustuvaan 
energiantuotantoon;

Or. en

Tarkistus 584
Isabel García Muñoz, Jonás Fernández, Ibán García Del Blanco, Mónica Silvana 
González

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistettu

Or. es

Tarkistus 585
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Franc Bogovič

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. sl

Tarkistus 586
Erik Bergkvist

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

e) investointeja 
laajakaistainfrastruktuuriin alueilla, joilla 
on vähintään kaksi vastaavaan luokkaan 
kuuluvaa laajakaistaverkkoa. Tätä 
poikkeusta ei sovelleta saarialueisiin, 
syrjäisiin alueisiin ja harvaan asuttuihin 
alueisiin, joilla tarvitaan yksittäisiä 
suurten nopeuksien infrastruktuureja 
yksittäisten kotitalouksien tavoittamiseksi.

Or. en

Tarkistus 587
Nora Mebarek

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

e) investointeja 
laajakaistainfrastruktuuriin.
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kuuluvaa laajakaistaverkkoa.

Or. en

Perustelu

Jotta tämä kohta olisi johdonmukainen 4 artiklan 2 kohdan a, b, c ja e alakohtaan ehdotetun 
tarkistuksen kanssa, ehdotetaan talouden elvyttämistoimien jättämistä tuen ulkopuolelle, jotta 
JTF:n varat voitaisiin keskittää siirtymän aiheuttamiin sosiaalisiin ja ympäristöön liittyviin 
kysymyksiin. Talouden elvyttämistoimet tarvitsevat suurempaa rahoitustukea kuin JTF-
rahaston ennakoitu talousarvio, ja niitä voidaan tukea muilla EU:n rahoitusvälineillä 
(esimerkiksi EIM, EAKR ja Invest EU).

Tarkistus 588
Rovana Plumb, Dan Nica, Petar Vitanov, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova

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

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä 5 artiklan 
d alakohdassa säädetään, ja komission 
antaman hyväksynnän jälkeen 
maakaasun tuotantoon, käsittelyyn, 
jakeluun, kuljetukseen, 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

Perustelu

To ensure security of supply we need more investments for a smooth and just transition from 
carbon to green electricity production. During this transitional period, it seems impossible to 
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rely only on renewable energy production, and consequently we have to ensure that the 
natural gas might be used only for the transitional period as an energy source. In order to 
decrease emissions in the transport sector, we have to switch both passenger and freight 
transport to e-mobility and alternative fuels. Insofar as transport becomes more dependent on 
electricity production, we need a security of energy supply.

Tarkistus 589
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula, Rovana Plumb

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

Komission teksti Tarkistus

Tukea ei myönnetä toimiin NUTS 2 -
alueella, jolla ohjelman aikana 
suunnitellaan uuden kivihiili-, ruskohiili- 
tai öljyliuskekaivoksen tai 
turpeennostokentän avaamista tai 
tilapäisesti käytöstä poistetun kivihiili-, 
ruskohiili- tai öljyliuskekaivoksen tai 
turpeennostokentän uudelleen avaamista.

Or. en

Tarkistus 590
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
Javi López, Clara Aguilera, César Luena, Ibán García Del Blanco, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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

Komission teksti Tarkistus

e a) tuottavat investoinnit pk-yritysten 
erilaisiin liiketoimintoihin, jotka johtavat 
työpaikkojen, pääoman ja 
tuotantoprosessien siirtymiseen 
jäsenvaltiosta toiseen.

Or. es



AM\1205768FI.docx 163/166 PE652.417v01-00

FI

Perustelu

JTF-rahasto ei saa johtaa taloudellisen toiminnan siirtämiseen.

Tarkistus 591
Erik Bergkvist

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

Komission teksti Tarkistus

e a) investointeja hankkeisiin, joissa ei 
noudateta työntekijöiden työterveyttä ja -
turvallisuutta koskevia normeja;

Or. en

Tarkistus 592
Niklas Nienaß

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

Komission teksti Tarkistus

e a) investointeja jäännösjätteen 
käsittelylaitoksiin, mukaan luettuna 
jätteen hyödyntäminen energiana;

Or. en

Tarkistus 593
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Komission teksti Tarkistus

e a) investointeja jäännösjätteen 
käsittelylaitoksiin;
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Or. en

Tarkistus 594
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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

Komission teksti Tarkistus

e a) investointeja jäännösjätteen 
käsittelylaitoksiin;

Or. en

Tarkistus 595
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Ibán García Del 
Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González Casares, Lina 
Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Minkäänlaista tukea ei myönnetä toimille 
sellaisilla NUTS-tason 2 alueilla, joilla 
suunnitellaan ohjelman 
voimassaoloaikana ja alueellisen 
oikeudenmukaista siirtymää koskevan 
suunnitelman perusteella uuden hiili-, 
ruskohiili- tai öljyliuskekaivoksen tai 
turvetuotantolaitoksen avaamista tai 
tilapäisesti käytöstä poistetun hiili-, 
ruskohiili- tai öljyliuskekaivoksen tai 
turvetuotantolaitoksen 
uudelleenavaamista.

Or. es

Tarkistus 596
Niklas Nienaß
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kolmen kuukauden kuluessa asetuksen 
(EU) 2020/... 
[kestävyysluokitusjärjestelmää koskeva 
asetus] soveltamisalan laajentamisesta 
kattamaan ympäristökestävyyttä 
merkittävästi vahingoittava toiminta 
komissio ehdottaa tämän artiklan 
tarkistamista sen varmistamiseksi, että 
JTF-rahastosta ei tueta mitään 
ympäristökestävyyttä merkittävästi 
vahingoittavaa toimintaa.

Or. en

Tarkistus 597
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Komission teksti Tarkistus

e b) mitään toimia, joihin liittyy uusia 
fossiilisten polttoaineiden louhintatoimia 
tai turpeentuotantokenttiä, mukaan 
luettuna tilapäisesti käytöstä poistetun 
louhintalaitoksen uudelleenavaaminen;

Or. en

Perustelu

Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta ei pitäisi tukea investointeja fossiilisten 
polttoaineiden elinkaaren missään vaiheessa.

Tarkistus 598
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo



PE652.417v01-00 166/166 AM\1205768FI.docx

FI

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

Komission teksti Tarkistus

e c) investointeja hankkeisiin, joissa ei 
noudateta työntekijöiden työterveyttä ja -
turvallisuutta koskevia normeja;

Or. en


