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Tarkistus 599
Erik Bergkvist

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

JTF-varat kohdennetaan alueluokkiin, 
joihin asianomaiset alueet kuuluvat, 
7 artiklan mukaisesti laadittujen 
alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien perusteella, jotka 
komissio on hyväksynyt osana ohjelmaa tai 
ohjelman muutosta. Kohdennetut varat 
asetetaan saataville ohjelman yhdessä tai 
useammassa toimintalinjassa, joita tuetaan 
Euroopan aluekehitysrahastosta 
(jäljempänä ’EAKR’), Euroopan 
sosiaalirahasto plussasta (jäljempänä 
’ESR+’), tai koheesiorahastosta, tai 
yhdessä tai useammassa 
erityisohjelmassa, jos näin toimiminen on 
objektiivisten olosuhteiden vuoksi 
perusteltua. JTF-varojen 
ohjelmasuunnittelussa on noudatettava 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 6 artiklaa ja varmistettava 
kohdealueiden viranomaisten suora 
osallistuminen NUTS 2- tai NUTS 3 -
tasolla, kohdentamalla varoja alueellisten 
ohjelmien kautta, jos tällaisia ohjelmia on 
käytössä, tai hyödyntämällä 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 22–28 artiklassa 
tarkoitettuja yhdennettyjä alueellisia 
välineitä.

Or. en

Tarkistus 600
Tonino Picula

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

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

JTF-varat kohdennetaan alueluokkiin, 
joihin asianomaiset alueet kuuluvat, 
7 artiklan mukaisesti laadittujen 
alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien perusteella, jotka 
komissio on hyväksynyt osana ohjelmaa tai 
ohjelman muutosta. Kohdennetut varat 
asetetaan saataville yhdessä tai 
useammassa erityisohjelmassa tai ohjelman 
yhdessä tai useammassa toimintalinjassa. 
JTF-varojen ohjelmasuunnittelussa on 
noudatettava asetuksen (EU) [uusi 
yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
6 artiklaa ja varmistettava kohdealueiden 
viranomaisten suora osallistuminen 
NUTS 2- tai NUTS 3 -tasolla, 
kohdentamalla varoja alueellisten 
ohjelmien kautta, jos tällaisia ohjelmia on 
käytössä, tai hyödyntämällä 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 22–28 artiklassa 
tarkoitettuja yhdennettyjä alueellisia 
välineitä.

Or. en

Tarkistus 601
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

JTF-varat kohdennetaan alueluokkiin, 
joihin asianomaiset alueet kuuluvat, 
7 artiklan mukaisesti laadittujen 
alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien perusteella, jotka 
komissio on hyväksynyt osana ohjelmaa tai 
ohjelman muutosta, lukuun ottamatta 
muutoksia, jotka koskevat 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin 
toista tai kolmatta pilaria. Kohdennetut 
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varat asetetaan saataville yhdessä tai 
useammassa erityisohjelmassa tai ohjelman 
yhdessä tai useammassa toimintalinjassa.

Or. en

Perustelu

Ei pidä sulkea pois mahdollisuutta tarkistaa suunnitelmaa sen täytäntöönpanon aikana, 
erityisesti oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin toista ja kolmatta pilaria.

Tarkistus 602
Maria Spyraki

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

JTF-varat kohdennetaan alueluokkiin, 
joihin asianomaiset alueet kuuluvat, 
7 artiklan mukaisesti laadittujen 
alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien perusteella, jotka 
komissio on hyväksynyt kuullen EIP:tä 
liittyen sen rooliin oikeudenmukaisen 
siirtymän mekanismin muissa pilareissa, 
osana ohjelmaa tai ohjelman muutosta. 
Kohdennetut varat asetetaan saataville 
yhdessä tai useammassa erityisohjelmassa 
tai ohjelman yhdessä tai useammassa 
toimintalinjassa.

Or. en

Tarkistus 603
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

JTF-varat kohdennetaan alueluokkiin, 
joihin asianomaiset alueet kuuluvat, 7 

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

artiklan mukaisesti laadittujen alueellisten 
oikeudenmukaista siirtymää koskevien 
suunnitelmien perusteella, jotka komissio 
on hyväksynyt osana ohjelmaa tai 
ohjelman muutosta. Kohdennetut varat 
asetetaan saataville yhdessä tai 
useammassa erityisohjelmassa tai ohjelman 
yhdessä tai useammassa asetuksen (EU) 
.../... [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] soveltamisalaan kuuluvassa 
toimintalinjassa.

Or. it

Tarkistus 604
Stelios Kympouropoulos

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

JTF-varat kohdennetaan alueluokkiin, 
joihin asianomaiset alueet kuuluvat, 
7 artiklan mukaisesti laadittujen 
alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien perusteella, jotka 
komissio on hyväksynyt osana ohjelmaa tai 
ohjelman muutosta. Kohdennetut varat 
asetetaan saataville yhdessä tai 
useammassa erityisohjelmassa tai ohjelman 
yhdessä tai useammassa asetuksen 
(EU) .../... [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] soveltamisalaan 
kuuluvassa toimintalinjassa.

Or. en

Tarkistus 605
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

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

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

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

Or. en

Tarkistus 606
Pascal Arimont

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Komissio hyväksyy ohjelman tai sen 
muutoksen vain sillä ehdolla, että

– alueiden, joihin siirtymäprosessin 
vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin ja 
jotka sisältyvät alueelliseen 
oikeudenmukaista siirtymää koskevaan 
suunnitelmaan, yksilöinti on perusteltu 
asianmukaisesti ja
– asiaan liittyvä alueellinen 
oikeudenmukaista siirtymää koskeva 
suunnitelma on johdonmukainen kyseisen 
jäsenvaltion kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman kanssa ja
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– asianomainen jäsenvaltio on 
sisällyttänyt kansalliseen energia- ja 
ilmastosuunnitelmaansa tavoitteita tai 
visioita, jotka koskevat 
ilmastoneutraaliuden saavuttamista 
vuoteen 2050 mennessä tai sitä ennen.

Or. en

Tarkistus 607
Niklas Nienaß

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Komissio hyväksyy vain ohjelman, jossa 
alueiden, joihin siirtymäprosessin 
vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin ja 
jotka sisältyvät alueelliseen 
oikeudenmukaista siirtymää koskevaan 
suunnitelmaan, yksilöinti on perusteltu 
asianmukaisesti ja asiaan liittyvässä 
alueellisessa oikeudenmukaista siirtymää 
koskevassa suunnitelmassa asetetaan 
oikeudellisesti sitova määräaika 
vaiheittaiselle käytöstä poistamiselle ja se 
on johdonmukainen maapallon 
keskilämpötilan nousun rajoittamista 
1,5 celsiusasteeseen esiteollisella kaudella 
vallinneeseen tasoon verrattuna koskevan 
unionin ja jäsenvaltioiden sitoumuksen, 
asetuksessa (EU) 2020/... [eurooppalainen 
ilmastolaki] määritetyn unionin 
ilmastoneutraaliustavoitteen sekä 
kyseisen jäsenvaltion kansallisen energia- 
ja ilmastosuunnitelman kanssa.

Or. en

Tarkistus 608
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Ehdotus asetukseksi
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6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Komissio hyväksyy vain ohjelman, jossa 
alueiden, joihin siirtymäprosessin 
vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin ja 
jotka sisältyvät alueelliseen 
oikeudenmukaista siirtymää koskevaan 
suunnitelmaan, yksilöinti on perusteltu 
asianmukaisesti ja asiaan liittyvässä 
alueellisessa oikeudenmukaista siirtymää 
koskevassa suunnitelmassa sitoudutaan 
Pariisin sopimuksen tavoitteisiin ja 
vuotta 2040 koskevaan EU:n 
ilmastoneutraaliustavoitteeseen ja se on 
johdonmukainen kyseisen jäsenvaltion 
kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman sekä Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin kanssa.

Or. en

Tarkistus 609
Nora Mebarek

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Komissio hyväksyy vain ohjelman, jossa 
alueiden, joihin siirtymäprosessin 
vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin ja 
jotka sisältyvät alueelliseen 
oikeudenmukaista siirtymää koskevaan 
suunnitelmaan, yksilöinti on perusteltu 
asianmukaisesti ja asiaan liittyvä 
alueellinen oikeudenmukaista siirtymää 
koskeva suunnitelma on johdonmukainen 
kyseisen jäsenvaltion kansallisen energia- 
ja ilmastosuunnitelman ja niiden 
vertailuarvojen kanssa, jotka liittyvät 
asetuksen (EU) 2018/1999 2 artiklan 
11 kohdassa tarkoitettujen, unionin 
vuotta 2030 koskevien ilmastotavoitteiden 
saavuttamiseen ja ilmastoneutraaliuden 
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saavuttamiseen vuoteen 2050 mennessä, 
mukaan lukien fossiilisista polttoaineista 
riippuvaisten toimien vaiheittaisen 
käytöstä poistamisen aikataulu.

Or. en

Perustelu

Alueellisissa oikeudenmukaista siirtymää koskevissa suunnitelmissa ei pitäisi ennen 
kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien väliarviointia voida hyödyntää 
satunnaisvaikutuksia, joita saavutetaan laskemalla sellaisten kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmien varaan, jotka eivät ole ilmastoneutraaliuteen siirtymistä koskevien 
unionin tavoitteiden mukaisia. Fossiilisista polttoaineista riippuvaisen toiminnan vaiheittanen 
käytöstä poistaminen ja/tai hiilestä irtautumisen odotettu taso olisi kuvailtava riittävän 
tarkasti, jotta varmistetaan seuranta sekä toimien tavoitteiden ja tulosten välinen 
johdonmukaisuus.

Tarkistus 610
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Komissio hyväksyy vain ohjelman, jossa 
alueiden, joihin siirtymäprosessin 
vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin ja 
jotka sisältyvät alueelliseen 
oikeudenmukaista siirtymää koskevaan 
suunnitelmaan, yksilöinti on perusteltu 
asianmukaisesti ja asiaan liittyvä 
alueellinen oikeudenmukaista siirtymää 
koskeva suunnitelma on johdonmukainen 
kyseisen jäsenvaltion kansallisen energia- 
ja ilmastosuunnitelman kanssa, ja jos 
siihen sisältyvät siirtymävaiheet, jotka 
mahdollistavat unionin 
ilmastotavoitteiden saavuttamisen vuonna 
2030 ja ilmastoneutraaliuuden vuoteen 
2050 mennessä, mukaan luettuna 
aikataulu fossiilisista polttoaineista 
riippuvaisten toimintojen päättämiseksi.

Or. fr
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Tarkistus 611
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Komissio hyväksyy vain ohjelman tai sen 
muutoksen, jossa alueiden, joihin 
siirtymäprosessin vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin ja jotka sisältyvät 
alueelliseen oikeudenmukaista siirtymää 
koskevaan suunnitelmaan, yksilöinti on 
perusteltu asianmukaisesti ja asiaan liittyvä 
alueellinen oikeudenmukaista siirtymää 
koskeva suunnitelma on johdonmukainen 
kyseisen jäsenvaltion kansallisen energia- 
ja ilmastosuunnitelman, kaikkien 
energiaunionin ja ilmastotoimien 
hallinnosta annetun 
asetuksen (EU) 2018/1999 5 luvun 
mukaisten komission suositusten ja 
kyseisen jäsenvaltion pitkän aikavälin 
strategioiden kanssa.

Or. en

Perustelu

On tärkeää täsmentää, että oikeudenmukaisen siirtymän rahaston on oltava yhteensopiva 
kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien ja niihin liittyvien pitkän aikavälin 
strategioiden kanssa, ottaen huomioon, että tarkastelemme vuotta 2040 koskevaa skenaariota. 
Yhteensopivuuden ei pitäisi perustua ainoastaan suunnitelman uusimpaan versioon vaan 
myös näitä suunnitelmia koskeviin komission suosituksiin, jolleivät suunnitelmat ole riittävän 
kunnianhimoisia niille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi energiaunionin hallinnossa 
määritetyn reiteratiivisen prosessin mukaisesti.

Tarkistus 612
Erik Bergkvist

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

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

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

Or. en

Tarkistus 613
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Mónica 
Silvana González, Tonino Picula, Isabel García Muñoz

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Komissio hyväksyy vain ohjelman, jossa 
alueiden, joihin siirtymäprosessin 
vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin ja 
jotka sisältyvät alueelliseen 
oikeudenmukaista siirtymää koskevaan 
suunnitelmaan, yksilöinti on perusteltu 
asianmukaisesti ja asiaan liittyvä 
alueellinen oikeudenmukaista siirtymää 
koskeva suunnitelma on johdonmukainen 
kyseisen jäsenvaltion kansallisen energia- 
ja ilmastosuunnitelman, vuotta 2050 
koskevan ilmastoneutraaliustavoitteen, 
vuodelle 2030 asetettujen välitavoitteiden 
ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien 
pilarin kanssa.

Or. en
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Tarkistus 614
Franc Bogovič

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Komissio hyväksyy ohjelman, jossa 
tunnistetaan alueet, joihin 
siirtymäprosessin vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin, ja jotka sisältyvät asiaan 
liittyvään alueelliseen oikeudenmukaista 
siirtymää koskevaan suunnitelmaan ja 
jossa tämä suunnitelma on 
johdonmukainen kyseisen jäsenvaltion 
kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman kanssa. Jos komissio 
hylkää ohjelman, sen on aina 
asianmukaisesti perusteltava ja selitettävä 
päätöksensä hylkäämisen syystä 
riippumatta.

Or. sl

Perustelu

Toistuva asiakirjojen perusteleminen ja hyväksyminen on vain hallinnollinen lisätaakka, joka 
pidentää toimenpiteitä, viivyttää rahoituksen saamista ja tukahduttaa toimenpiteiden 
vaikutuksen.

Tarkistus 615
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy vain ohjelman, jossa 
alueiden, joihin siirtymäprosessin 
vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin ja 
jotka sisältyvät alueelliseen 
oikeudenmukaista siirtymää koskevaan 
suunnitelmaan, yksilöinti on perusteltu 
asianmukaisesti ja asiaan liittyvä 
alueellinen oikeudenmukaista siirtymää 

Komissio hyväksyy vain ohjelman tai 
ohjelman tarkistuksen, jossa alueiden, 
joihin siirtymäprosessi vaikuttaa eniten ja 
jotka sisältyvät alueelliseen 
oikeudenmukaista siirtymää koskevaan 
suunnitelmaan, yksilöinti on perusteltu 
asianmukaisesti ja asiaan liittyvä 
alueellinen oikeudenmukaista siirtymää 
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koskeva suunnitelma on johdonmukainen 
kyseisen jäsenvaltion kansallisen energia- 
ja ilmastosuunnitelman kanssa.

koskeva suunnitelma on johdonmukainen 
kyseisen jäsenvaltion kansallisen energia- 
ja ilmastosuunnitelman ja pitkän aikavälin 
strategian kanssa.

Or. it

Tarkistus 616
Mathilde Androuët

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Komissio hyväksyy vain ohjelman, jossa 
alueiden, joihin siirtymäprosessin 
vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin, 
yksilöinti on johdonmukainen kyseisen 
jäsenvaltion kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman kanssa.

Or. fr

Tarkistus 617
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy vain ohjelman, jossa 
alueiden, joihin siirtymäprosessin 
vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin ja 
jotka sisältyvät alueelliseen 
oikeudenmukaista siirtymää koskevaan 
suunnitelmaan, yksilöinti on perusteltu 
asianmukaisesti ja asiaan liittyvä 
alueellinen oikeudenmukaista siirtymää 

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

koskeva suunnitelma on kyseisen 
jäsenvaltion kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman mukainen.

Or. en

Perustelu

Yhtäältä jäsenvaltioiden oli toimitettava kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman 
lopullinen versio Euroopan komissiolle vuoden 2019 loppuun mennessä, ja toisaalta 
JTF-asetus julkistettiin tammikuussa. Kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman lopullisen 
version muutokset aiheuttavat viivästymistä JTF:n rahoituksella tuettujen ohjelmien 
täytäntöönpanossa.

Tarkistus 618
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Komission teksti Tarkistus

Sellaisten jäsenvaltioiden kohdalla, joilla 
ei ole pitkän aikavälin strategiaa, jossa 
vahvistetaan vuotta 2040 koskeva 
ilmastoneutraaliustavoite, kansallisista 
määrärahoista asetetaan käyttöön 
ainoastaan 50 prosenttia ja loput 
50 prosenttia sitten, kun jäsenvaltiot ovat 
hyväksyneet tavoitteen.

Or. en

Perustelu

Selkeän aikataulun vahvistaminen on olennainen edellytys suunnittelulle ja oikeudenmukaisen 
siirtymän varmistamiselle. Ilman selkeää sitoutumista Pariisin sopimuksen tavoitteiden 
mukaiseen ilmastoneutraaliuteen on kuitenkin olemassa suuri riski, että vallitsevaa tilannetta 
pyritään yhä vahvistamaan tai siirtymää viivästyttämään, mikä on ristiriidassa 
oikeudenmukaisen siirtymän ja talouden monipuolistamisen varmistamisen kanssa.

Tarkistus 619
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Sellaisten jäsenvaltioiden kohdalla, joilla 
ei ole pitkän aikavälin strategiaa, jossa 
vahvistetaan vuotta 2050 koskeva 
ilmastoneutraaliustavoite, kansallisista 
määrärahoista asetetaan käyttöön 
ainoastaan 50 prosenttia ja loput 
50 prosenttia sitten, kun jäsenvaltiot ovat 
hyväksyneet tavoitteen.

Or. en

Tarkistus 620
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio rajoittaa 50 prosenttiin niiden 
jäsenvaltioiden kansalliset määrärahat, 
jotka eivät ole vielä sitoutuneet 
vuotta 2050 koskevaan kansalliseen 
ilmastoneutraaliustavoitteeseen, ja 
kyseiset jäsenvaltiot saavat loput 
50 prosenttia käyttöönsä heti, kun tavoite 
on hyväksytty.

Or. en

Tarkistus 621
Niklas Nienaß

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

Komission teksti Tarkistus

Tukea voidaan myöntää ainoastaan 
yksilöidyllä alueella toteutettaville 
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toimille.

Or. en

Tarkistus 622
Erik Bergkvist

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. JTF-toimintalinjan tai -
toimintalinjojen on sisällettävä JTF-varat, 
jotka koostuvat kokonaan tai osittain 
jäsenvaltioiden JTF-määrärahoista ja 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [21 a] artiklan mukaisesti 
vapaaehtoisesti siirretyistä varoista. JTF-
toimintalinjaan siirrettyjen EAKR- ja 
ESR+ -varojen määrä on oltava enintään 
60 prosenttia toimintalinjaan JTF-
rahastosta myönnetyn tuen määrästä. 
Siirto toteutetaan vaikuttamatta EAKR:n 
ja ESR+:n toimintalinjojen riittävän 
rahoituksen varmistamiseen. EAKR:sta ja 
ESR+:sta siirrettävät varat eivät saa 
missään oloissa ylittää 20:tä prosenttia 
kyseisen jäsenvaltion EAKR- ja ESR+-
määrärahoista.

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).
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Tarkistus 623
Stelios Kympouropoulos

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. JTF-toimintalinjan tai -
toimintalinjojen on sisällettävä JTF-varat, 
jotka koostuvat kokonaan tai osittain 
jäsenvaltioiden JTF-määrärahoista.

Or. en

Tarkistus 624
Raffaele Fitto

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. JTF-toimintalinjan tai -
toimintalinjojen on sisällettävä JTF-varat, 
jotka koostuvat kokonaan tai osittain 
jäsenvaltioiden JTF-määrärahoista.

Or. en
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Tarkistus 625
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. JTF-toimintalinjan tai -
toimintalinjojen on sisällettävä JTF-varat, 
jotka koostuvat kokonaan tai osittain 
jäsenvaltioiden JTF-määrärahoista.

Or. en

Tarkistus 626
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. JTF-toimintalinjan tai -
toimintalinjojen on sisällettävä JTF-varat, 
jotka koostuvat kokonaan tai osittain 
jäsenvaltioiden JTF-määrärahoista.
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Or. it

Tarkistus 627
Franc Bogovič

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. JTF-toimintalinjan tai -
toimintalinjojen on sisällettävä JTF-varat, 
jotka koostuvat kokonaan tai osittain 
jäsenvaltioiden JTF-määrärahoista.

Or. sl

Perustelu

JTF-varojen sisällyttämisen on oltava joustavampaa. Tällä tavalla tarpeisiin ja 
mahdollisuuksiin on helpompi mukautua ja ennalta määriteltyjen hiili-intensiivisten alueiden 
absorptiokykyä voidaan helpottaa.

Tarkistus 628
Christian Doleschal

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. JTF-toimintalinja tai -
toimintalinjat voivat sisältää JTF-varat, 
jotka koostuvat kokonaan tai osittain 
jäsenvaltioiden JTF-määrärahoista. 
Varojen siirto EAKR:sta ja ESR+:sta 
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siirretyistä varoista. JTF-toimintalinjaan 
siirrettyjen EAKR- ja ESR+ -varojen 
määrän on oltava yhteensä vähintään 
puolitoistakertainen mutta enintään 
kolminkertainen toimintalinjaan JTF-
rahastosta myönnetyn tuen määrään 
nähden.

JTF-rahastoon on suljettava pois.

Or. en

Tarkistus 629
Isabel García Muñoz, Jonás Fernández, Ibán García Del Blanco, Mónica Silvana 
González

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. JTF-toimintalinjan tai -
toimintalinjojen on sisällettävä JTF-varat, 
jotka koostuvat kokonaan tai osittain 
jäsenvaltioiden JTF-määrärahoista ja 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [21 a] artiklan mukaisesti 
siirretyistä varoista. JTF-toimintalinjaan 
siirrettyjen EAKR- ja ESR+ -varojen 
määrän on oltava yhteensä vähintään 
puolitoistakertainen mutta enintään 
kolminkertainen toimintalinjaan JTF-
rahastosta myönnetyn tuen määrään 
nähden. Näin varmistetaan, että JTF-
varat täydentävät niitä varoja, joita kukin 
alue saa tavallisesti EAKR:stä ja 
ESR+:sta.

Or. es

Tarkistus 630
Tom Berendsen

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 631
Josianne Cutajar

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 632
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Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 633
Krzysztof Hetman

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. JTF-toimintalinjan tai -
toimintalinjojen on sisällettävä JTF-varat, 
jotka koostuvat kokonaan tai osittain 
jäsenvaltioiden JTF-määrärahoista. 
Jäsenvaltiot voivat halutessaan täydentää 
niitä EAKR- ja ESR+ -varoillaan. Varat 
olisi tällaisissa tapauksissa sisällytettävä 
EAKR:n ja ESR+:n temaattisen 
keskittämisen tasoihin.

Or. en
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Tarkistus 634
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Pakolliset siirrot koheesiopolitiikasta hyötyviltä köyhimmiltä alueilta niille alueille, joihin 
siirtymä vaikuttaa eniten, vähentää kohtuuttomasti koheesiopolitiikan määrärahoja. Siirtojen 
olisi oltava vapaaehtoisia ja niiden määrää olisi vähennettävä samalle tasolle JTF:n 
määrärahojen kanssa.

Tarkistus 635
Niklas Nienaß

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

siirrettyjen EAKR- ja ESR+ -varojen 
määrän on soveltuvilta osin oltava 
yhteensä yhtä suuri kuin toimintalinjaan 
JTF-rahastosta myönnetyn tuen määrä. 
ESR+:n osuuden kaikista siirretyistä 
varoista on oltava enintään 20 prosenttia.

Or. en

Tarkistus 636
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 637
Pascal Arimont

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. JTF-toimintalinjan tai -
toimintalinjojen on sisällettävä JTF-varat, 
jotka koostuvat kokonaan tai osittain 

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

jäsenvaltioiden JTF-määrärahoista ja 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [21 a] artiklan mukaisesti 
siirretyistä varoista. JTF-toimintalinjaan 
siirrettyjen EAKR- ja ESR+ -varojen 
määrän on oltava yhteensä vähintään 0,8-
kertainen mutta enintään kaksinkertainen 
toimintalinjaan JTF-rahastosta myönnetyn 
tuen määrään nähden.

Or. en

Tarkistus 638
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Mónica 
Silvana González, Tonino Picula, Tsvetelina Penkova, Rovana Plumb

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 639
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Ehdotetusta siirtomekanismista, joka perustuu JTF-rahastosta saatujen varojen 
yhteensovittamiseen jäsenvaltioiden varojen (omat varat tai koheesiomäärärahat) kanssa, 
olisi tehtävä (pakollisen sijaan) vapaaehtoinen, jotta jäsenvaltiot voivat arvioida, mikä on 
paras tapa myöntää varoja. Näin vältetään se, että muihin merkittäviin hankkeisiin jo 
osoitetut varat jaettaisiin uudelleen JTF-toimiin, millä voisi olla tahattomia seurauksia.

Tarkistus 640
Yana Toom, Viktor Uspaskich

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 641
Pascal Arimont

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämän artiklan 1 kohdasta poiketen JTF-
toimintalinjaan siirretyt EAKR:n ja 
ESR+:n varat voidaan 
kokonaisuudessaan tai osittain kohdentaa 
myös muihin kuin sellaisiin yksilöityihin 
alueisiin, joihin vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin, edellyttäen, että tuetut 
toimet
– liittyvät suoraan 2 artiklassa 
vahvistettuun JTF:n erityistavoitteeseen 
ja niillä edistetään 7 artiklan mukaisesti 
laadittujen alueellisten oikeudenmukaista 
siirtymää koskevien suunnitelmien 
täytäntöönpanoa
– on lueteltu 4 artiklan 2 kohdassa ja
– liittyvät suoraan sellaisia yksilöityjä 
alueita hyödyttäviin toimiin, joihin 
vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin.

Or. en

Tarkistus 642
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Oikeudenmukaisen siirtymän 
rahaston olisi toiminnassaan 
noudatettava samaa tuki-intensiteetin 
periaatetta kuin Euroopan 
investointipankin 
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energiasiirtymäpaketissa. 
Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta 
rahoitettavien 2 artiklassa vahvistettua 
erityistavoitetta edistävien tukikelpoisten 
hankkeiden asiaankuuluvista 
kustannuksista voidaan korvata enintään 
75 prosenttia.

Or. en

Perustelu

Euroopan investointipankin energiasiirtymäpaketissa hyväksyttyjä tuki-intensiteettiä koskevia 
sääntöjä olisi sovellettava oikeudenmukaisen siirtymän rahastoon johdonmukaisuuden 
nimissä ja rahaston tehostamiseksi. Näin tuen enimmäismäärä vastaa rahoituksen 
enimmäistasoa, joka on 75 prosenttia. Koheesiopolitiikan tuki-intensiteettiä koskevat säännöt 
vaihtelevat laajasti saman jäsenvaltion alueelta toiselle ja saattavat lisätä menetelmän 
alttiutta tahattomille haitallisille seurauksille.

Tarkistus 643
Raffaele Fitto

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden varat, joilla 
rahoitetaan alueellisia oikeudenmukaista 
siirtymää koskevia suunnitelmia, 
suljetaan vakaus- ja kasvusopimuksen 
alijäämälaskelmien ulkopuolelle.

Or. en

Tarkistus 644
Krzysztof Hetman

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Oikeudenmukaisen siirtymän 
rahastosta rahoitettavien 2 artiklassa 
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vahvistettua erityistavoitetta edistävien 
tukikelpoisten hankkeiden 
asiaankuuluvista kustannuksista voidaan 
korvata enintään 80 prosenttia.

Or. en

Tarkistus 645
Erik Bergkvist

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
liitteessä II esitetyn mallin mukaisesti 
yhdessä kaikkien asianomaisten alueiden 
viranomaisten ja työmarkkinaosapuolien 
kanssa etenkin paikallisella ja alueellisella 
tasolla asetuksen (EU) [uusi yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 6 artiklan 
mukaisesti yksi tai useampia alueellisia 
oikeudenmukaista siirtymää koskevia 
suunnitelmia, jotka kattavat yhden tai 
useamman vaikutusten kohteeksi joutuneen 
alueen, joka vastaa yhteisen tilastollisten 
alueyksiköiden nimikkeistön tasoa 3, 
jäljempänä ’NUTS 3 -tason alueet’, 
sellaisena kuin se on määritelty Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 1059/200317, sellaisena kuin se on 
muutettuna komission asetuksella (EY) 
N:o 868/2014, tai sen osia. Tuettavien 
alueiden on oltava alueita, joihin siirtymän 
taloudelliset ja yhteiskunnalliset 
vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin, 
etenkin siltä osin kuin on kyse fossiilisten 
polttoaineiden tuotannossa odotetuista 
työpaikkojen menetyksistä ja 
kasvihuonekaasuvaltaisimpien 
teollisuuslaitosten tuotantoprosessien 
muuttamistarpeista. Kohdealueiden 
määrittelyssä ja rahoituksen jakamisessa 
niiden kesken on käytettävä objektiivisia 
ja avoimia kriteerejä. Oikeudenmukaista 
siirtymää koskevilla suunnitelmilla on 
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varmistettava johdonmukaisuus 
asiaankuuluvien strategia-asiakirjojen 
kanssa, erityisesti älykkään 
erikoistumisen strategioiden (S3) kanssa, 
joissa mieluiten määritellään 
painopisteiden ja 
täytäntöönpanoprosessien puitteet, sekä 
kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmien, Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin ja 
olemassa olevien alueellisten ja 
paikallisten strategioiden kanssa. 

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

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

Or. en

Tarkistus 646
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska, Raffaele Fitto

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
yhdessä asianomaisten alueiden 
viranomaisten kanssa yksi tai useampia 
alueellisia oikeudenmukaista siirtymää 
koskevia suunnitelmia, jotka kattavat 
yhden tai useamman vaikutusten kohteeksi 
joutuneen alueen, joka vastaa yhteisen 
tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistön 
tasoa 3, jäljempänä ’NUTS 3 -tason 
alueet’, sellaisena kuin se on määritelty 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1059/200317, 
sellaisena kuin se on muutettuna yhteisestä 
tilastollisten alueyksiköiden 
nimikkeistöstä (NUTS) annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1059/2003 liitteiden 
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yhteiskunnalliset vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin, etenkin siltä osin kuin on 
kyse fossiilisten polttoaineiden tuotannossa 
odotetuista työpaikkojen menetyksistä ja 
kasvihuonekaasuvaltaisimpien 
teollisuuslaitosten tuotantoprosessien 
muuttamistarpeista.

muuttamisesta 21 päivänä 
marraskuuta 2016 annetulla 
asetuksella (EU) 2016/2066. Tuettavien 
alueiden on oltava alueita, joihin siirtymän 
taloudelliset ja yhteiskunnalliset 
vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin, 
etenkin siltä osin kuin on kyse fossiilisten 
polttoaineiden tuotannossa odotetuista 
työpaikkojen menetyksistä ja 
kasvihuonekaasuvaltaisimpien 
teollisuuslaitosten tuotantoprosessien 
muuttamistarpeista.

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

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

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

Or. en

Perustelu

Yhteisen tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistön tason 3 alueiden asianmukaiseksi 
määrittämiseksi on käytettävä uusimpia tietoja alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/2003 liitteiden muuttamisesta 
21 päivänä marraskuuta 2016 annetun asetuksen (EU) 2016/2066 mukaisesti.

Tarkistus 647
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
liitteessä II esitetyn mallin mukaisesti 
yhdessä asianomaisten alueiden 

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

viranomaisten, myös kuntien ja 
työmarkkinaosapuolien sekä mahdollisen 
valvovan keskusministeriön tai muun 
asiaankuuluvan elimen, kanssa yksi tai 
useampia alueellisia oikeudenmukaista 
siirtymää koskevia suunnitelmia, jotka 
kattavat yhden tai useamman vaikutusten 
kohteeksi joutuneen alueen, joka vastaa 
yhteisen tilastollisten alueyksiköiden 
nimikkeistön tasoa 3, jäljempänä ’NUTS 3 
-tason alueet’, sellaisena kuin se on 
määritelty Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 1059/200317, sellaisena kuin se on 
muutettuna komission asetuksella (EY) 
N:o 868/2014, tai sen osia. Tuettavien 
alueiden on oltava alueita, joihin siirtymän 
taloudelliset ja yhteiskunnalliset 
vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin, 
etenkin siltä osin kuin on kyse fossiilisten 
polttoaineiden tuotannossa odotetuista 
työpaikkojen menetyksistä ja 
kasvihuonekaasuvaltaisimpien 
teollisuuslaitosten tuotantoprosessien 
muuttamistarpeista. Alueet voivat ulottua 
sitä aluetta laajemmalle, joka on suoraan 
kytköksissä laitoksen tai teollisen 
prosessin uudistamiseen, edellyttäen, että 
kytkös määritetään selvästi 
suunnitelmassa.

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

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen viimeisen osan taustalla on ajatus siitä, että on tarpeen varautua 
sijaintipaikkaan liittyvä mahdollinen yhteensopimattomuus, joka johtuu alueellisista 
kerrannaisvaikutuksista.

Tarkistus 648
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Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
liitteessä II esitetyn mallin mukaisesti 
yhdessä asianomaisten alueiden 
viranomaisten kanssa yksi tai useampia 
alueellisia oikeudenmukaista siirtymää 
koskevia suunnitelmia, jotka kattavat 
yhden tai useamman vaikutusten kohteeksi 
joutuneen alueen, joka vastaa yhteisen 
tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistön 
tasoa 3, jäljempänä ’NUTS 3 -tason 
alueet’, sellaisena kuin se on määritelty 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1059/200317, 
sellaisena kuin se on muutettuna komission 
asetuksella (EY) N:o 868/2014, tai sen 
osia. Tuettavien alueiden on oltava alueita, 
joihin siirtymän taloudelliset ja 
yhteiskunnalliset vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin, mukaan lukien SEUT-
sopimuksen 349 artiklan määritelmän 
mukaiset syrjäisemmät alueet, etenkin 
siltä osin kuin on kyse fossiilisten 
polttoaineiden tuotannossa odotetuista 
työpaikkojen menetyksistä ja 
kasvihuonekaasuvaltaisimpien 
teollisuuslaitosten tuotantoprosessien 
muuttamistarpeista. Jokaisella 
syrjäisimmällä alueella on SEUT-
sopimuksen 349 artiklan nojalla 30 
miljoonan euron lisämääräraha 
alueellista siirtymää koskevan 
suunnitelman toteuttamiseksi.

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

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

Or. fr
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Tarkistus 649
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Irène Tolleret

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
liitteessä II esitetyn mallin mukaisesti 
yhdessä asianomaisten alueiden, jotka on 
määritetty asetuksen (EU) [uusi yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 6 artiklassa 
tarkoitetun kumppanuusperiaatteen 
mukaisesti, viranomaisten kanssa yksi tai 
useampia alueellisia oikeudenmukaista 
siirtymää koskevia suunnitelmia, jotka 
kattavat yhden tai useamman vaikutusten 
kohteeksi joutuneen alueen, joka vastaa 
yhteisen tilastollisten alueyksiköiden 
nimikkeistön tasoa 3, jäljempänä ’NUTS 3 
-tason alueet’, sellaisena kuin se on 
määritelty Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 1059/200317, sellaisena kuin se on 
muutettuna komission asetuksella (EY) 
N:o 868/2014, tai sen osia. Tuettavien 
alueiden on oltava alueita, joihin siirtymän 
taloudelliset ja yhteiskunnalliset 
vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin, 
etenkin siltä osin kuin on kyse fossiilisten 
polttoaineiden tuotannossa odotetuista 
työpaikkojen menetyksistä, 
kasvihuonekaasuvaltaisimpien 
teollisuuslaitosten tuotantoprosessien 
muuttamistarpeista ja siirtymisestä 
vaihtoehtoiseen teollisuuteen aloilla, 
joiden tuotteisiin EU:n siirtyminen 
ilmastoneutraaliuuteen vaikuttaa.

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

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

Tarkistus 650
Tamás Deutsch

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Euroopan komission vuoden 2020 
maaraporttien liitteessä D ehdottamat 
investointiohjeet eivät saisi estää 
jäsenvaltioita ehdottamasta aloja ja 
alueita, joille myönnetään JTF-tukea.

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

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

Perustelu

Jäsenvaltioiden toimivaltaan olisi kuuluttava sellaisten alueiden yksilöiminen, joita ne 
haluaisivat tukea JTF:stä. Jäsenvaltioilla on paljon yksityiskohtaisempaa tietoa alueidensa 
tilanteesta.

Tarkistus 651
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
liitteessä II esitetyn mallin mukaisesti 
yhdessä asianomaisten alueiden 
viranomaisten ja paikallisten toimijoiden 
kanssa yksi tai useampia alueellisia 
oikeudenmukaista siirtymää koskevia 
suunnitelmia, jotka kattavat yhden tai 
useamman vaikutusten kohteeksi joutuneen 
alueen, joka vastaa yhteisen tilastollisten 
alueyksiköiden nimikkeistön tasoa 3, 
jäljempänä ’NUTS 3 -tason alueet’, 
sellaisena kuin se on määritelty Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 1059/2003, sellaisena kuin se on 
muutettuna komission asetuksella (EY) 
N:o 868/2014, tai sen osia. Tuettavien 
alueiden on oltava alueita, joihin siirtymän 
taloudelliset ja yhteiskunnalliset 
vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin, 
etenkin siltä osin kuin on kyse fossiilisten 
polttoaineiden tuotannossa odotetuista 
työpaikkojen menetyksistä ja 
kasvihuonekaasuvaltaisimpien 
teollisuuslaitosten tuotantoprosessien 
muuttamistarpeista. Alueellisen 
oikeudenmukaista siirtymää koskevan 
suunnitelman on oltava vuotta 2050 
koskevan ilmastoneutraaliustavoitteen ja 
vuodelle 2030 asetettujen välitavoitteiden 
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mukainen, ja siihen on sisällyttävä 
konkreettinen suunnitelma hiilivaltaisen 
ja muun kasvihuonekaasuvaltaisen 
toiminnan vaiheittaisesta käytöstä 
poistamisesta.

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

Or. en

Tarkistus 652
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

Or. es

Tarkistus 653
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru, Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
liitteessä II esitetyn mallin mukaisesti 
yhdessä asianomaisten alueiden 
viranomaisten kanssa sekä Euroopan 
investointipankin avustuksella – jotta 
voidaan tarvittaessa varmistaa 
täydentävyys oikeudenmukaisen siirtymän 
mekanismin muiden pilarien kanssa – 
yksi tai useampia alueellisia 
oikeudenmukaista siirtymää koskevia 
suunnitelmia, jotka kattavat yhden tai 
useamman vaikutusten kohteeksi joutuneen 
alueen, joka vastaa yhteisen tilastollisten 
alueyksiköiden nimikkeistön tasoa 3, 
jäljempänä ’NUTS 3 -tason alueet’, 
sellaisena kuin se on määritelty Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 1059/200317, sellaisena kuin se on 
muutettuna komission asetuksella (EY) 
N:o 868/2014, tai sen osia. Tuettavien 
alueiden on oltava alueita, joihin siirtymän 
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kasvihuonekaasuvaltaisimpien 
teollisuuslaitosten tuotantoprosessien 
muuttamistarpeista.

taloudelliset ja yhteiskunnalliset 
vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin, 
etenkin siltä osin kuin on kyse fossiilisten 
polttoaineiden tuotannossa odotetuista 
työpaikkojen menetyksistä ja 
kasvihuonekaasuvaltaisimpien 
teollisuuslaitosten tuotantoprosessien 
muuttamistarpeista.

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

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

Or. en

Tarkistus 654
Maria Spyraki

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
liitteessä II esitetyn mallin mukaisesti 
yhdessä asianomaisten alueiden 
viranomaisten kanssa sekä EIP:n 
avustuksella – jotta voidaan tarvittaessa 
varmistaa täydentävyys 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin 
muiden pilarien kanssa – yksi tai 
useampia alueellisia oikeudenmukaista 
siirtymää koskevia suunnitelmia, jotka 
kattavat yhden tai useamman vaikutusten 
kohteeksi joutuneen alueen, joka vastaa 
yhteisen tilastollisten alueyksiköiden 
nimikkeistön tasoa 3, jäljempänä ’NUTS 3 
-tason alueet’, sellaisena kuin se on 
määritelty Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 1059/200317, sellaisena kuin se on 
muutettuna komission asetuksella (EY) 
N:o 868/2014, tai sen osia. Tuettavien 
alueiden on oltava alueita, joihin siirtymän 
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kasvihuonekaasuvaltaisimpien 
teollisuuslaitosten tuotantoprosessien 
muuttamistarpeista.

taloudelliset ja yhteiskunnalliset 
vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin, 
etenkin siltä osin kuin on kyse fossiilisten 
polttoaineiden tuotannossa odotetuista 
työpaikkojen menetyksistä ja 
kasvihuonekaasuvaltaisimpien 
teollisuuslaitosten tuotantoprosessien 
muuttamistarpeista.

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

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

Or. en

Tarkistus 655
Mathilde Androuët

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

polttoaineiden tuotannossa odotetuista 
työpaikkojen menetyksistä ja 
kasvihuonekaasuvaltaisimpien 
teollisuuslaitosten tuotantoprosessien 
muuttamistarpeista.

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

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

Or. fr

Tarkistus 656
Nora Mebarek

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

Or. en

Perustelu

Jotta varmistetaan JTF:n tuen oikeudenmukaisuus ja avoimuus, alueelliset, paikalliset ja 
kaupunkien viranomaiset, ammattijärjestöt, työnantajat, kansalaisjärjestöt ja muut 
kansalaisyhteiskunnan elimet, jotka edistävät sosiaalisen osallisuuden, sukupuolten tasa-
arvon ja syrjimättömyyden kaltaisia kysymyksiä, on otettava mukaan alueellisten 
oikeudenmukaista siirtymää koskevien suunnitelmien suunnittelun, täytäntöönpanon ja 
seurannan kaikkiin vaiheisiin. Lisäksi olisi myös arvioitava JTF:n yhteiskunnallisen 
tavoitteen painotusta työpaikkojen hiilestä irtautumisen eikä ainoastaan niiden tuhoamisen 
kannalta.

Tarkistus 657
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

osia. Tuettavien alueiden on oltava alueita, 
joihin siirtymän taloudelliset ja 
yhteiskunnalliset vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin, etenkin siltä osin kuin on 
kyse mukauttamistarpeista, 
nykyaikaistamisesta tai 
uudelleenjärjestelystä, tai fossiilisten 
polttoaineiden tuotannossa odotetuista 
työpaikkojen menetyksistä ja 
kasvihuonekaasuvaltaisimpien 
teollisuuslaitosten tuotantoprosessien 
muuttamistarpeista.

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

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

Or. fr

Tarkistus 658
Hannes Heide

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

alueiden on oltava alueita, joihin siirtymän 
taloudelliset, työmarkkinoihin liittyvät ja 
yhteiskunnalliset vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin, etenkin siltä osin kuin on 
kyse fossiilisten polttoaineiden tuotannossa 
odotetuista työpaikkojen menetyksistä ja 
kasvihuonekaasuvaltaisimpien 
teollisuuslaitosten tuotantoprosessien 
muuttamistarpeista.

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

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

Or. en

Tarkistus 659
Niklas Nienaß

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden viranomaisten on 
laadittava liitteessä II esitetyn mallin 
mukaisesti yhdessä asianomaisten alueiden 
kumppanien kanssa asetuksen (EU) [uusi 
yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
[6] artiklan mukaisesti yksi tai useampia 
alueellisia oikeudenmukaista siirtymää 
koskevia suunnitelmia, jotka kattavat 
yhden tai useamman vaikutusten kohteeksi 
joutuneen alueen, joka vastaa yhteisen 
tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistön 
tasoa 3, jäljempänä ’NUTS 3 -tason 
alueet’, sellaisena kuin se on määritelty 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1059/200317, 
sellaisena kuin se on muutettuna komission 
asetuksella (EY) N:o 2016/2066, tai sen 
osia. Tuettavien alueiden on oltava alueita, 
joihin siirtymän taloudelliset, 
yhteiskunnalliset ja ympäristöön liittyvät 
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odotetuista työpaikkojen menetyksistä ja 
kasvihuonekaasuvaltaisimpien 
teollisuuslaitosten tuotantoprosessien 
muuttamistarpeista.

vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin, 
etenkin siltä osin kuin on kyse fossiilisten 
polttoaineiden tuotannossa odotetuista 
työpaikkojen menetyksistä ja 
kasvihuonekaasuvaltaisimpien 
teollisuuslaitosten tuotantoprosessien 
muuttamistarpeista.

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

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

Or. en

Tarkistus 660
Álvaro Amaro

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

polttoaineiden tuotannossa odotetuista 
työpaikkojen menetyksistä ja 
kasvihuonekaasuvaltaisimpien 
teollisuuslaitosten tuotantoprosessien 
muuttamistarpeista.

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

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

Or. pt

Tarkistus 661
Stelios Kympouropoulos

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

Or. en

Tarkistus 662
Pascal Arimont

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

Or. en

Tarkistus 663
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

_________________ _________________
17 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 

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

26 päivänä toukokuuta 2003, yhteisestä 
tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä 
(NUTS) (EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1).

Or. en

Tarkistus 664
Krzysztof Hetman

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

Tarkistus 665
Franc Bogovič

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
liitteessä II esitetyn mallin mukaisesti 
yhdessä asianomaisten alueiden 
paikallisten ja alueellisten viranomaisten 
kanssa yksi tai useampia alueellisia 
oikeudenmukaista siirtymää koskevia 
suunnitelmia, jotka kattavat yhden tai 
useamman vaikutusten kohteeksi joutuneen 
alueen, joka vastaa yhteisen tilastollisten 
alueyksiköiden nimikkeistön tasoa 3, 
jäljempänä ’NUTS 3 -tason alueet’, 
sellaisena kuin se on määritelty Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 1059/200317, sellaisena kuin se on 
muutettuna komission asetuksella (EY) 
N:o 868/201417, tai sen osia. Tuettavien 
alueiden on oltava alueita, joihin siirtymän 
taloudelliset ja yhteiskunnalliset 
vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin, 
etenkin siltä osin kuin on kyse fossiilisten 
polttoaineiden tuotannossa odotetuista 
työpaikkojen menetyksistä ja 
kasvihuonekaasuvaltaisimpien 
teollisuuslaitosten tuotantoprosessien 
muuttamistarpeista.

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

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

Or. sl
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Tarkistus 666
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Eider Gardiazabal Rubial

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

Or. es

Tarkistus 667



AM\1205769FI.docx 53/166 PE652.418v01-00

FI

Katalin Cseh

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

Or. en

Tarkistus 668
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

Or. en

Perustelu

In line with Article 7(2)a, such plans should contain a description of the transition process at 
national level towards a climate-neutral economy, including a timeline for key transition steps 
which are consistent with the latest version of the National Energy and Climate Plan (NECP). 
It has to be noted that the preparation of the NECP is a central competence. Thus, given the 
fact that the national government leads the development of NECP projects, and has the 
benefit of the oversight of regional transformation challenges, it may materialise this 
knowledge in governing the Just Transition Plans. Given the short timeline from the onset to 
implementation of this Regulation, as well as the two-year cycles of NECPs, the most efficient 
(also time-wise) and coherent approach may be to leave the coordination of these overlapping 
processes with the central government.
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Tarkistus 669
Raffaele Fitto

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

Or. en

Tarkistus 670
Josianne Cutajar
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

Or. en

Tarkistus 671
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta



AM\1205769FI.docx 57/166 PE652.418v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

Or. it

Tarkistus 672
Pascal Arimont

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kumppaneita on kuultava 
alueellista oikeudenmukaista siirtymää 
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koskevasta suunnitelmasta. 
Seurantakomitean on hyväksyttävä 
suunnitelma ennen sen toimittamista 
komissiolle.

Or. en

Tarkistus 673
Pascal Arimont

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a. Jäsenvaltioiden on esitettävä 
alueellisen oikeudenmukaista siirtymää 
koskevan suunnitelman täytäntöönpanoa 
koskeva vuotuinen edistymiskertomus 
seurantakomitealle ja komissiolle.

Or. en

Tarkistus 674
Mathilde Androuët

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Alueellisen oikeudenmukaista 
siirtymää koskevan suunnitelman on 
sisällettäväseuraavat seikat :

2. Alueellinen oikeudenmukaista 
siirtymää koskeva suunnitelma voi sisältää 
useita täydentäviä seikkoja, mukaan lukien:

Or. fr

Tarkistus 675
Francesca Donato, Mathilde Androuët, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo 
Sofo, Rosanna Conte

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

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

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 676
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) kuvaus kansallisen tason 
siirtymäprosessista täysin uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvaan, erittäin 
resurssi- ja energiatehokkaaseen 
ilmastoneutraaliin ja kiertotalouteen 
kasvihuonekaasujen nollanettopäästöjen 
saavuttamiseksi vuoteen 2040 mennessä, 
sekä yksityiskohtainen ja täsmällinen 
aikataulu keskeisille siirtymävaiheille – 
mukaan luettuna fossiilisten 
polttoaineiden käytöstä poistamisen 
määräajat ja tähän liittyvä laitosten 
käytöstä poistaminen – jotka ovat 
kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman tuoreimman version, 
kaikkien Euroopan komission suositusten 
ja asiaan liittyvän pitkän aikavälin 
strategian mukaisia;

Or. en

Tarkistus 677
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) kuvaus kansallisen tason 
siirtymäprosessista kestävään, 
ilmastoneutraaliin, yhteiskunnallisesti 
tasapainoiseen ja osallistavaan talouteen 
vuoteen 2040 mennessä, mukaan luettuna 
aikataulu keskeisille siirtymävaiheille – 
kuten fossiilisia polttoaineita käyttävien 
laitosten käytöstä poistamiselle ja yleiset 
määräajat vaiheittaiselle käytöstä 
poistamiselle, mukaan lukien hiilen 
vaiheittainen käytöstä poistaminen 
vuoteen 2030 mennessä alueilla, joilla 
hiiltä käytetään – jotka ovat kansallisen 
energia- ja ilmastosuunnitelman 
tuoreimman version ja EU:n ilmastolain 
[2020/...] mukaisia;

Or. en

Tarkistus 678
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) kuvaus kansallisen tason 
siirtymäprosessista ilmastoneutraaliin 
talouteen, mukaan luettuna aikataulu 
keskeisille siirtymävaiheille, jotta 
saavutetaan unionin ilmastotavoitteet 
vuonna 2030 ja ilmastoneutraaliutta 
koskeva tavoite vuonna 2050, mukaan 
luettuna aikataulu fossiilisesta energiasta 
riippuvaisten toimintojen vähittäisestä 
päättämisestä, kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman tuoreimman version 
mukaisesti;

Or. fr
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Tarkistus 679
Niklas Nienaß

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) kuvaus kansallisen tason 
siirtymäprosessista ilmastoneutraaliin 
talouteen vuoteen 2040 mennessä, mukaan 
luettuna aikataulu keskeisille 
siirtymävaiheille 
asetuksen (EU) 2018/1999 2 artiklan 
11 kohdassa mainittujen, vuotta 2030 
koskevien unionin ilmastotavoitteiden 
saavuttamiseksi, mukaan luettuna 
oikeudellisesti sitova käytöstä poistamisen 
määräaika, joka on kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman tuoreimman version 
mukainen;

Or. en

Tarkistus 680
Nora Mebarek

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) kuvaus kansallisen tason 
siirtymäprosessista ilmastoneutraaliin 
talouteen, mukaan luettuna aikataulu 
keskeisille siirtymävaiheille, jotka liittyvät 
asetuksen (EU) N:o 2018/1999 2 artiklan 
11 kohdassa tarkoitettujen EU:n 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen ja 
ilmastoneutraaliuden saavuttamiseen 
vuoteen 2050 mennessä, mukaan luettuna 
aikataulu fossiilisista polttoaineista 
riippuvaisen toiminnan käytöstä 
poistamiseksi, ja jotka ovat kansallisen 
energia- ja ilmastosuunnitelman 
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tuoreimman version mukaisia;

Or. en

Perustelu

Koska alueellisten oikeudenmukaista siirtymää koskevien suunnitelmien on oltava 
kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien mukaisia, on tärkeää varmistaa, että niissä ei 
hyödynnetä satunnaisvaikutuksia, joita saavutetaan laskemalla sellaisten kansallisten 
energia- ja ilmastosuunnitelmien varaan, jotka on laadittu aikaisemmassa vaiheessa ja joissa 
ei oteta huomioon unionin kunnianhimoisempia ilmastotavoitteita.

Tarkistus 681
Tom Berendsen

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) kuvaus kansallisen tason 
siirtymäprosessista 
asetuksen (EU) 2018/1999 2 artiklan 
11 kohdassa vahvistetun vuotta 2030 
koskevan unionin ilmastotavoitteen 
saavuttamiseen ja ilmastoneutraaliin 
talouteen vuoteen 2050 mennessä, mukaan 
luettuna aikataulu keskeisille 
siirtymävaiheille, jotka ovat kansallisen 
energia- ja ilmastosuunnitelman 
tuoreimman version mukaisia;

Or. en

Tarkistus 682
Pascal Arimont

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kuvaus kansallisen tason 
siirtymäprosessista ilmastoneutraaliin 
talouteen, mukaan luettuna aikataulu 

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

keskeisille siirtymävaiheille, jotka liittyvät 
vuotta 2030 koskevan unionin 
ilmastotavoitteen saavuttamiseen ja 
ilmastoneutraaliuden saavuttamiseen 
vuoteen 2050 mennessä ja jotka ovat 
kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman tuoreimman version 
mukaisia;

Or. en

Tarkistus 683
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 684
Katalin Cseh

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kuvaus kansallisen tason 
siirtymäprosessista ilmastoneutraaliin 
talouteen, mukaan luettuna aikataulu 
keskeisille siirtymävaiheille, jotka ovat 
kansallisen energia- ja 

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

kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman tuoreimman version 
mukaisia;

Or. en

Tarkistus 685
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
7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 686
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en



AM\1205769FI.docx 65/166 PE652.418v01-00

FI

Perustelu

Yhtäältä jäsenvaltioiden oli toimitettava kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman 
lopullinen versio Euroopan komissiolle vuoden 2019 loppuun mennessä, ja toisaalta JTF-
asetus julkistettiin tammikuussa. Kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman lopullisen 
version muutokset aiheuttavat viivästymistä JTF:n rahoituksella tuettujen ohjelmien 
täytäntöönpanossa.

Tarkistus 687
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) perustelu alueiden yksilöimiseksi a 
alakohdassa tarkoitetuiksi alueiksi, joihin 
siirtymäprosessin vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin ja joita olisi tuettava JTF-
rahastosta 1 kohdan mukaisesti, mukaan 
lukien indikaattorit, kuten työttömyysaste 
ja väestökadon taso sekä alueella 
aikaisemmin toteutetut toimet hiilestä 
irtautumisen edistämiseksi keskeisillä 
toimialoilla ja keskeisissä toiminnoissa.

Or. es

Tarkistus 688
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) perustelu alueiden yksilöimiseksi 
kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman tuoreimmassa 
versiossa tarkoitetuiksi alueiksi, joihin 
siirtymäprosessi vaikuttaa eniten ja joita 
olisi tuettava JTF-rahastosta 1 kohdan 
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mukaisesti;

Or. it

Tarkistus 689
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 690
Niklas Nienaß

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 691
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo



AM\1205769FI.docx 67/166 PE652.418v01-00

FI

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 692
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
7 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) selvä sitoumus sosiaalisesti 
oikeudenmukaiseen ja tasa-arvoiseen 
vihreään siirtymään Pariisin sopimuksen 
soveltamisessa;

Or. es

Tarkistus 693
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
7 artikla – 2 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) selvä sitoumus pyrkiä siihen, että 
EU on ilmastoneutraali vuoteen 2050 
mennessä ja että vuoden 2030 
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vähentämistavoitteet saavutetaan;

Or. es

Tarkistus 694
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) arviointi siirtymähaasteista ja -
mahdollisuuksista alueilla ja aloilla, joihin 
vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin, 
mukaan luettuna ilmastoneutraaliin 
talouteen siirtymisen yhteiskunnalliset, 
taloudelliset ja ympäristöön liittyvät 
vaikutukset; arvioinnissa olisi yksilöitävä 
niiden työpaikkojen ja työpaikkojen 
menetysten määrä, joihin vaikutus 
mahdollisesti kohdistuu, vaikutuksesta 
kärsineiden yritysten määrä ja odotetut 
tulonmenetykset, kehitystarpeet sekä 
tavoitteet, jotka olisi saavutettava 
vuoteen 2030 mennessä ja jotka liittyvät 
energia- ja hiilidioksidivaltaisten 
teollisuudenalojen ja maatalouden 
muuttamiseen ilmastoneutraaliuden 
saavuttamiseksi sen tavoitteen mukaisesti, 
joka koskee maapallon keskilämpötilan 
nousun rajoittamista 1,5 celsiusasteeseen, 
poistamalla fossiiliset polttoaineet 
käytöstä ja muuttamalla 
kasvihuonekaasuvaltaista toimintaa tai 
lopettamalla sen näillä alueilla;

Or. en

Perustelu

Tässä esitetään, että työpaikkojen menetyksen ohella olisi otettava huomioon odotettujen 
tulonmenetysten ja vaikutuksesta kärsineiden yritysten määrän kaltaiset indikaattorit, koska 
pääoman ja työvoiman välinen suhdeluku on primäärienergian absorboijiin liittyvillä aloilla 
tyypillisesti hyvin korkea, mistä saattaisi seurata (suhteellisen) alhainen työvoimavaltaisuus 
tulojen, tuotosten tai lisäarvon kannalta.
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Tarkistus 695
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Mauri Pekkarinen

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) vaikutustenarviointi 
siirtymähaasteista alueilla, joihin 
vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin, 
mukaan luettuna ilmastoneutraaliin 
talouteen siirtymisen yhteiskunnalliset, 
taloudelliset ja ympäristöön liittyvät 
vaikutukset; 

Or. en

Tarkistus 696
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) arviointi siirtymähaasteista alueilla, 
joihin vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin, mukaan luettuna 
ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisen 
yhteiskunnalliset, taloudelliset ja 
ympäristöön liittyvät vaikutukset; 
arvioinnissa olisi yksilöitävä niiden 
työpaikkojen ja työpaikkojen menetysten 
määrä, joihin vaikutus mahdollisesti 
kohdistuu, kehitystarpeet sekä tavoitteet, 

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

kohdistuu, väestötiheys, väestökatoaste 
viimeisten 10 vuoden aikana, 
kehitystarpeet ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen liittyvät tarpeet sekä 
tavoitteet, jotka olisi saavutettava vuoteen 
2030 mennessä ja jotka liittyvät 
kasvihuonekaasuvaltaisen toiminnan 
muuttamiseen tai lopettamiseen näillä 
alueilla;

Or. es

Tarkistus 697
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 698
Nora Mebarek

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

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

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

Or. en

Perustelu

Fossiilisista polttoaineista riippuvaisen toiminnan vaiheittainen käytöstä poistaminen ja/tai 
hiilestä irtautumisen odotettu taso olisi otettava huomioon rahaston sisältöä määritettäessä, 
jotta varmistetaan seuranta sekä toimien tavoitteiden ja tulosten välinen johdonmukaisuus.

Tarkistus 699
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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



PE652.418v01-00 72/166 AM\1205769FI.docx

FI

kohdistuu, kehitystarpeet sekä tavoitteet, 
jotka olisi saavutettava vuoteen 2030 
mennessä ja jotka liittyvät 
kasvihuonekaasuvaltaisen toiminnan 
muuttamiseen tai lopettamiseen näillä 
alueilla;

kohdistuu, väestökadon riski alueilla, 
joihin vaikutukset kohdistuvat, 
kehitystarpeet sekä tavoitteet, jotka olisi 
saavutettava vuoteen 2030 mennessä ja 
jotka liittyvät kasvihuonekaasuvaltaisen 
toiminnan muuttamiseen tai lopettamiseen 
näillä alueilla;

Or. en

Tarkistus 700
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Tarkistus 701
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini

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

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

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

Or. en

Tarkistus 702
Stelios Kympouropoulos

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 703
Niklas Nienaß

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 704
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, Tsvetelina Penkova

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) arviointi siirtymähaasteista alueilla, 
joihin vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin, mukaan luettuna 
ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisen 
yhteiskunnalliset, taloudelliset ja 
ympäristöön liittyvät vaikutukset; 

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

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

Or. en

Tarkistus 705
Álvaro Amaro

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pt

Tarkistus 706
Pascal Arimont

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

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

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

Or. en

Tarkistus 707
Josianne Cutajar

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 708
Niklas Nienaß

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 709
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 710
Franc Bogovič

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

panoksesta ilmastoneutraaliin talouteen 
siirtymisen yhteiskunnallisten, 
taloudellisten, terveydellisten ja 
ympäristöön liittyvien vaikutusten 
käsittelyyn;

Or. sl

Tarkistus 711
Pascal Arimont

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 712
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Rovana Plumb, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino 
Picula, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro

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

Komission teksti Tarkistus

d a) selkeä tavoite, joka koskee 
kasvihuonekaasupäästöjen odotettua 
vähentämistä, hiilestä irtautumista, 
energiatehokkuuden parantamista ja 
uusiutuvan energian lisäämistä kyseisellä 
alueella;

Or. en
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Tarkistus 713
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 714
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 715
Stelios Kympouropoulos

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 716
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

f) kuvaus hallinnointijärjestelystä, 
joka sisältää kumppanuussopimukset, 
suunnitellut seuranta- ja 
arviointitoimenpiteet sekä asiasta vastaavat 
elimet Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoissa harjoitettavaa 
kumppanuutta koskevista 
eurooppalaisista käytännesäännöistä 
7 päivänä tammikuuta 2014 annetun 
komission delegoidun asetuksen (EU) 
N:o 240/2014 mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 717
Pascal Arimont

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

f) kuvaus hallinnointijärjestelystä, 
joka sisältää kattavat 
kumppanuussopimukset monitasoista 
hallintoa koskevan periaatteen ja alhaalta 
ylöspäin suuntautuvan lähestymistavan 
mukaisesti, suunnitellut seuranta- ja 
arviointitoimenpiteet sekä asiasta vastaavat 
elimet;

Or. en

Tarkistus 718
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Katalin Cseh

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

f) kuvaus hallinnointijärjestelystä, 
joka sisältää kumppanuussopimukset, 
suunnitellut seuranta- ja 
arviointitoimenpiteet sekä asiasta vastaavat 
elimet, mukaan lukien valtiosta 
riippumattomia elimiä ja toimielimiä 
koskeva mahdollisuus toteuttaa 
arviointeja;

Or. en

Tarkistus 719
Niklas Nienaß

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

f) kuvaus hallinnointijärjestelystä, 
joka sisältää kumppanuussopimukset ja 
3 kohdassa tarkoitettujen asiaan liittyvien 
kumppanien luettelon, suunnitellut 
seuranta- ja arviointitoimenpiteet sekä 
asiasta vastaavat elimet;

Or. en

Tarkistus 720
Katalin Cseh

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) kuvaus suunnitelluista 
toimintatyypeistä ja niiden odotetusta 

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

toteuttamisaikataulusta sekä odotetusta 
panoksesta siirtymän taloudellisen, 
yhteiskunnallisen ja ympäristöön liittyvän 
paikallisen ja alueellisen tason sekä 
soveltuvilta osin jäsenvaltion tason 
vaikutuksen lieventämiseen;

Or. en

Tarkistus 721
Pascal Arimont

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

g) kuvaus suunnitelluista 
toimintatyypeistä ja niiden odotetusta 
panoksesta siirtymän vaikutuksen 
lieventämiseen sekä kustannus-
hyötyanalyysi, josta ilmenee investoinnin 
tuottama lisäarvo;

Or. en

Tarkistus 722
Krzysztof Hetman

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en



AM\1205769FI.docx 83/166 PE652.418v01-00

FI

Tarkistus 723
Tamás Deutsch

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Suuret yritykset ovat suurimpia työnantajia talouden muuttuvilla toiminta-aloilla. Ei pitäisi 
velvoittaa esittämään kattavaa luetteloa toimista ja yrityksistä, jotka ovat muita yrityksiä kuin 
pk-yrityksiä, alueellisissa oikeudenmukaista siirtymää koskevissa suunnitelmissa. Tarpeet 
muuttuvat jatkuvasti alueilla, joihin vaikutukset kohdistuvat, ja niitä on mahdoton määrittää 
ennalta. Kaikista alueellisten oikeudenmukaista siirtymää koskevien suunnitelmien 
muutoksista aiheutuu hallinnollinen lisärasite, ja se olisi estettävä sallimalla jouston 
lisääminen.

Tarkistus 724
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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ylittäisi odotetun uusien työpaikkojen 
määrän;

Or. en

Tarkistus 725
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska, Raffaele Fitto

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

The wording about 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. There should be no obligation to state an exhaustive list of operations 
and enterprises other than SMEs in the territorial just transition plans. The needs of affected 
regions change continuously, it is impossible to set them ex ante. Any change in the territorial 
just transition plans brings additional administrative burdens, which should be eliminated by 
allowing for more flexibility.

Tarkistus 726
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – h alakohta

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

h) jos tukea myönnetään muihin 
yrityksiin kuin mikroyrityksiin ja pk-
yrityksiin tehtäviin tuotannollisiin 
investointeihin, kattava luettelo tällaisista 
toimista ja yrityksistä;

Or. it

Tarkistus 727
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Constanze Krehl, Rovana Plumb, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula, Tsvetelina Penkova

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 728
Pascal Arimont

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviin 
tuotannollisiin investointeihin, kattava 
luettelo tällaisista toimista ja yrityksistä 
sekä perustelu tällaisen tuen 
tarpeellisuudesta puuteanalyysillä, jossa 
osoitetaan, että jos investointia ei tehdä, 
odotettu työpaikkojen menetysten määrä 
ylittäisi odotetun uusien työpaikkojen 
määrän, kuten puuteanalyysi ja 
kustannus-hyötyanalyysi osoittavat;

Or. en

Tarkistus 729
Stelios Kympouropoulos

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 730
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Mauri Pekkarinen

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

tuotannollisiin investointeihin, luettelo 
tällaisista yrityksistä sekä perustelu 
tällaisen tuen tarpeellisuudesta, jossa 
osoitetaan, että tukea tarvitaan 
työpaikkojen määrän suojelemiseksi;

Or. en

Tarkistus 731
Niklas Nienaß

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 732
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 733
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana 
Plumb, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 734
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

i) jos tukea myönnetään 
investointeihin, joilla pyritään 
vähentämään direktiivin 2003/87/EY 
liitteessä I luetellusta toiminnasta syntyviä 
kasvihuonekaasupäästöjä, suuntaa-antava 
luettelo tuettavasta toiminnasta ja 
perustelut, jotka osoittavat, että toiminta 
edistää direktiivin 2003/87/EY mukaisten 
ilmaisjaon laskemiseen käytettävien 
vertailuarvojen noudattamista;

Or. it

Tarkistus 735
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Mauri Pekkarinen

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) jos tukea myönnetään 
investointeihin, joilla pyritään 
vähentämään direktiivin 2003/87/EY 
liitteessä I luetellusta toiminnasta syntyviä 
kasvihuonekaasupäästöjä, kattava luettelo 
tuettavasta toiminnasta ja perustelut, jotka 
osoittavat, että toiminta edistää siirtymistä 
ilmastoneutraaliin talouteen ja johtaa 

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

työpaikkoja;

Or. en

Tarkistus 736
Stelios Kympouropoulos

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 737
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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

Komission teksti Tarkistus
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i a) jos tukea myönnetään 
liikenneinfrastruktuuriin tehtäviin 
investointeihin, luettelo tällaisista toimista 
ja vaikutustenarviointi, josta käy ilmi 
houkuteltujen investointien määrä ja 
rakennetun infrastruktuurin 
vaikutuksesta odotettavissa olevat 
työpaikat;

Or. en

Tarkistus 738
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 739
Niklas Nienaß

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

j) synergia ja täydentävyys muiden 
unionin ohjelmien kanssa ja myös 
johdonmukaisuus oikeudenmukaisen 
siirtymän mekanismin pilarien kanssa, jotta 
voidaan käsitellä yksilöityjä 
kehitystarpeita ja helpottaa sujuvaa 
rahoituksen myöntämistä sellaisille 
uusille kestäville energiajärjestelmille, 
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jotka ulottuvat suunnitelman kattamaa 
yksilöityä aluetta laajemmalle.

Or. en

Tarkistus 740
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
2 artikla – 2 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

j) synergia ja täydentävyys muiden 
unionin ohjelmien ja oikeudenmukaisen 
siirtymän mekanismin pilarien sekä 
InvestEU-ohjelmaan ja 
modernisaatiorahastoon liittyvien 
rahoitusmahdollisuuksien kanssa 
yksilöityjen kehitystarpeiden käsittelyssä.

Or. en

Tarkistus 741
Erik Bergkvist

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 742
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Daniel Buda, Iuliu Winkler

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 743
Pascal Arimont

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

j) synergia ja täydentävyys muiden 
asiaankuuluvien unionin ohjelmien kanssa 
yksilöityjen kehitystarpeiden käsittelyssä.

Or. en

Tarkistus 744
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

Komission teksti Tarkistus

j a) synergia ja täydentävyys 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin 
muista pilareista saatavan suunnitellun 
tuen kanssa.

Or. en
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Tarkistus 745
Pascal Arimont

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

Komission teksti Tarkistus

j a) synergia ja täydentävyys 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin 
muista pilareista saatavan suunnitellun 
tuen kanssa.

Or. en

Tarkistus 746
Pascal Arimont

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Investoinneista, jotka kuuluvat h ja 
i alakohdan soveltamisalaan, voidaan 
todeta, että tukea myönnetään ainoastaan 
sellaisille investoinneille, jotka on 
sisällytetty komission hyväksymään 
alueelliseen oikeudenmukaista siirtymää 
koskevaan suunnitelmaan.

Or. en

Tarkistus 747
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru, Vlad-Marius Botoş

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Alueellisten oikeudenmukaista 
siirtymää koskevien suunnitelmien 
valmisteluun ja täytäntöönpanoon on 

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

otettava mukaan asiaan liittyvät kumppanit 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [6] artiklan mukaisesti. 
Oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa 
täytäntöön panevien 
hallintoviranomaisten on toteutettava 
koordinointitoimia täytäntöön panevien 
kumppanien ja rahoituskumppanien 
kanssa muiden oikeudenmukaisen 
siirtymän mekanismin pilarien kehyksessä 
soveltuvilta osin.

Or. en

Tarkistus 748
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että työmarkkinaosapuolet ja 
kansalaisjärjestöt sekä muut asiaan 
liittyvät kumppanit osallistuvat 
merkityksellisellä, osallistavalla ja 
kaikkien saavutettavissa olevalla tavalla 
alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien valmisteluun ja 
täytäntöönpanoon asetuksen (EU) [uusi 
yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
[6] artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 749
Maria Spyraki

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

siirtymää koskevien suunnitelmien 
valmisteluun ja täytäntöönpanoon on 
otettava mukaan asiaan liittyvät kumppanit 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [6] artiklan mukaisesti, 
samoin kuin EIP-ryhmä liittyen sen 
rooliin oikeudenmukaisen siirtymän 
mekanismin muiden pilarien kehyksessä.

Or. en

Tarkistus 750
Stelios Kympouropoulos

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Alueellisten oikeudenmukaista 
siirtymää koskevien suunnitelmien 
valmisteluun, täytäntöönpanoon ja 
seurantaan on otettava mukaan asiaan 
liittyvät kumppanit asetuksen (EU) [uusi 
yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
[6] artiklan mukaisesti, erityisesti paikallis- 
ja aluehallintojen edustajat, kun 
suunnitelmat pannaan täytäntöön.

Or. en

Tarkistus 751
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Tarkistus 752
Maria Spyraki

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

Komission teksti Tarkistus

JTF:n täytäntöönpanosta vastaavien 
hallintoviranomaisten on soveltuvilta osin 
koordinoitava toimia täytäntöönpano- ja 
rahoituskumppanien kanssa muiden 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin 
pilarien kehyksessä.

Or. en

Tarkistus 753
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru, Vlad-Marius Botoş

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 754
Franc Bogovič

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. sl

Tarkistus 755
Josianne Cutajar

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 756
Stelios Kympouropoulos

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 757
Pascal Arimont

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 758
Daniel Buda, Iuliu Winkler
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman tarkistaminen 
asetuksen (EU) 2018/1999 14 artiklan 
nojalla edellyttää alueellisen 
oikeudenmukaista siirtymää koskevan 
suunnitelman tarkistamista, 
tarkistaminen on tehtävä osana 
väliarviointia asetuksen (EU) [uusi 
yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
14 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 759
Katalin Cseh

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman tarkistaminen 
asetuksen (EU) 2018/1999 14 artiklan 
nojalla edellyttää alueellisen 
oikeudenmukaista siirtymää koskevan 
suunnitelman tarkistamista, tarkistaminen 
on tehtävä osana väliarviointia 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 14 artiklan mukaisesti.

Jos kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman tarkistaminen 
asetuksen (EU) 2018/1999 14 artiklan 
nojalla edellyttää alueellisen 
oikeudenmukaista siirtymää koskevan 
suunnitelman tarkistamista, tarkistaminen 
on tehtävä osana väliarviointia 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 14 artiklan mukaisesti. 
Alueelliset oikeudenmukaista siirtymää 
koskevat suunnitelmat ja niihin liittyvä 
jäsenvaltioiden viranomaisten ja 
komission välinen viestintä on asetettava 
julkisesti saataville. 

Or. en

Tarkistus 760
Francesca Donato, Mathilde Androuët, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo 
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Sofo, Rosanna Conte

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman tarkistaminen 
asetuksen (EU) 2018/1999 14 artiklan 
nojalla edellyttää alueellisen 
oikeudenmukaista siirtymää koskevan 
suunnitelman tarkistamista, 
tarkistaminen on tehtävä osana 
väliarviointia asetuksen (EU) [uusi 
yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 14 
artiklan mukaisesti.

Alueellinen oikeudenmukaista siirtymää 
koskeva suunnitelma voidaan tarkistaa 
vain perustelluista syistä, kuten 
kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman tarkistamisen vuoksi.

Or. it

Tarkistus 761
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Mario Furore, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman tarkistaminen 
asetuksen (EU) 2018/1999 14 artiklan 
nojalla edellyttää alueellisen 
oikeudenmukaista siirtymää koskevan 
suunnitelman tarkistamista, 
tarkistaminen on tehtävä osana 
väliarviointia asetuksen (EU) [uusi 
yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
14 artiklan mukaisesti.

Alueellisen oikeudenmukaista siirtymää 
koskevan suunnitelman tarkistaminen 
voidaan toteuttaa asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa, myös silloin, 
jos kansallista energia- ja 
ilmastosuunnitelmaa tarkistetaan.

Or. en

Perustelu

Jos on järkevää ja perusteltua muuttaa alueellista oikeudenmukaista siirtymää koskevaa 
suunnitelmaa, katsomme, että on epäasianmukaista vahvistaa sen tarkistamista varten yksi 
ainoa mahdollinen määräaika, joka sijoittuu väliarvioinnin yhteyteen.
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Tarkistus 762
Maria Spyraki

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

Komission teksti Tarkistus

Suunnitelmissa on myös annettava tietoa 
muista oikeudenmukaisen siirtymän 
mekanismin pilareista tavalla, jota 
säännellään vastaavissa 
oikeusperustoissa.

Or. en

Tarkistus 763
Niklas Nienaß

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Alueellisen oikeudenmukaista 
siirtymää koskevan suunnitelman on 
oltava johdonmukainen maapallon 
keskilämpötilan nousun rajoittamista 
1,5 celsiusasteeseen esiteollisella kaudella 
vallinneeseen tasoon verrattuna koskevan 
tavoitteen sekä luonnon 
monimuotoisuuden vähenemisen 
pysäyttämistä ja tämän suuntauksen 
kääntämistä vuoteen 2030 mennessä 
koskevan tavoitteen kanssa. 
Suunnitelman mukaiset investoinnit eivät 
saa johtaa ympäristön kannalta 
haitallisiin lukkiutumisvaikutuksiin, 
varsinkaan hiilivaltaisiin 
lukkiutumisvaikutuksiin. Suunnitelmassa 
on tarjottava mahdollisuuksia lisätä 
kestävien paikallistalouksien, paikallisten 
toimitusketjujen ja siirtotoimien 
vahvistamista.
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Or. en

Tarkistus 764
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jos jäsenvaltiot haluavat 
hyödyntää mahdollisuutta saada tukea 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin 
toisen tai kolmannen pilarin kehyksessä, 
alueellisessa oikeudenmukaista siirtymää 
koskevassa suunnitelmassa on 
määritettävä alat, joita on tarkoitus tukea 
näiden pilarien kehyksessä.

Or. en

Tarkistus 765
Pascal Arimont

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jos jäsenvaltiot haluavat 
hyödyntää mahdollisuutta saada tukea 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin 
toisen tai kolmannen pilarin kehyksessä, 
alueellisessa oikeudenmukaista siirtymää 
koskevassa suunnitelmassa on 
määritettävä alat, joita on tarkoitus tukea 
näiden pilarien kehyksessä.

Or. en

Tarkistus 766
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
7 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Alueellisiin oikeudenmukaista 
siirtymää koskeviin suunnitelmiin ei saa 
sisältyä investointeja mihinkään 
fossiilisiin polttoaineisiin liittyviin 
infrastruktuureihin tai sovelluksiin.

Or. en

Tarkistus 767
Pascal Arimont

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Seurantakomitea tarkastaa 
vähintään kerran vuodessa niiden 
alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien 
täytäntöönpanon edistymisen, joita on 
valmisteltu ohjelman kattamia yksilöityjä 
alueita varten.

Or. en

Tarkistus 768
Hannes Heide

Ehdotus asetukseksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Hätätilanteessa sovellettava mekanismi

Sellaisissa tilanteissa, jotka liittyvät 
ilmastoneutraaliin talouteen siirtymiseen 
ja joilla on lyhyellä aikavälillä kielteisiä 
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vaikutuksia työntekijöihin jonkin 
jäsenvaltion alueella, kyseinen jäsenvaltio 
voi pyytää aktivoimaan hätätilanteessa 
sovellettavan mekanismin. Jäsenvaltion 
on selitettävä, miksi on perusteltua 
myöntää oikeudenmukaisen siirtymän 
rahaston tukea 4 artiklan 2 kohdan 
mukaisille toimille, jotka ovat suoraan 
sidoksissa sen 2 artiklassa määritettyihin 
erityistavoitteisiin, jotta lievennetään 
lyhyen aikavälin kielteisiä vaikutuksia 
työntekijöihin. Komissio tutkii pyyntöä 
ottaen sen kiireellisyyden asianmukaisesti 
huomioon.

Or. en

Tarkistus 769
Krzysztof Hetman

Ehdotus asetukseksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Kumppanuus

Asetuksen (EU) .../... [uusi yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 6 artiklan ja 
delegoidun asetuksen (EU) N:o 240/2014 
mukaisesti kaikkien jäsenvaltioiden on 
varmistettava työmarkkinaosapuolien, 
kansalaisjärjestöjen ja muiden 
asiaankuuluvien järjestöjen tai 
etujärjestöjen merkityksellinen 
osallistuminen oikeudenmukaisen 
siirtymän rahastosta tuettujen toimien 
ohjelmasuunnitteluun ja toteuttamiseen. 
Tällaisen merkityksellisen osallistumisen 
on oltava osallistavaa ja kaikkien 
ulottuvilla. 

Or. en
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Tarkistus 770
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteiset tuotos- ja 
tulosindikaattorit, sellaisina kuin ne on 
esitetty liitteessä III, ja jos se on 
asianmukaisesti perusteltua, 
ohjelmakohtaiset tuotos- ja 
tulosindikaattorit on vahvistettava 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [12 artiklan 1 kohdan 
toisen alakohdan a alakohdan], [17 artiklan 
3 kohdan d alakohdan ii alakohdan] ja 
[37 artiklan 2 kohdan b alakohdan] 
mukaisesti.

1. Asiaankuuluvat yhteiset tuotos- ja 
tulosindikaattorit, sellaisina kuin ne on 
esitetty liitteessä III, ja jos se on 
asianmukaisesti perusteltua, 
ohjelmakohtaiset tuotos- ja 
tulosindikaattorit on vahvistettava 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [12 artiklan 1 kohdan 
toisen alakohdan a alakohdan], [17 artiklan 
3 kohdan d alakohdan ii alakohdan] ja 
[37 artiklan 2 kohdan b alakohdan] 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Ehdotamme indikaattoreita koskevien säännösten mukauttamista säännöksiin, joita odotetaan 
esitettävän Euroopan aluekehitysrahastoa ja koheesiorahastoa sekä ESR:ää koskevassa 
asetusehdotuksessa.

Tarkistus 771
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska, Raffaele Fitto

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Katsomme, että tavoitteita ei pitäisi ”jäädyttää” väliarvioinnin jälkeen. Väliarvioinnin ja 
vuoden 2029 (tavoitteet on asetettu vuoteen 2029) välinen aika on liian pitkä, jotta nämä 
toimenpideohjelman tärkeät osatekijät voitaisiin ”jäädyttää”.

Tarkistus 772
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 773
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, Tsvetelina 
Penkova, Rovana Plumb

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tuotosindikaattoreiden lähtötasona 
käytetään nollaa. Vuodelle 2024 asetetut 
välitavoitteet ja vuodelle 2029 asetetut 
tavoitteet ovat kumulatiivisia. Tavoitteita ei 
saa tarkistaa sen jälkeen, kun komissio on 

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

perusteltavissa olevissa oloissa sen 
jälkeen, kun komissio on hyväksynyt 
ohjelman muuttamista koskevan pyynnön, 
joka on toimitettu asetuksen (EU) [uusi 
yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
[14 artiklan 2 kohdan] mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 774
Pascal Arimont

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 775
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tuotosindikaattoreiden lähtötasona 
käytetään nollaa. Vuodelle 2024 asetetut 
välitavoitteet ja vuodelle 2029 asetetut 
tavoitteet ovat kumulatiivisia. Tavoitteita ei 
saa tarkistaa sen jälkeen, kun komissio on 
hyväksynyt ohjelman muuttamista 

2. Tuotosindikaattoreiden lähtötasona 
käytetään nollaa. Vuodelle 2025 asetetut 
välitavoitteet ja vuodelle 2029 asetetut 
tavoitteet ovat kumulatiivisia. Tavoitteita ei 
saa tarkistaa sen jälkeen, kun komissio on 
hyväksynyt ohjelman muuttamista 
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koskevan pyynnön, joka on toimitettu 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [14 artiklan 2 kohdan] 
mukaisesti.

koskevan pyynnön, joka on toimitettu 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [14 artiklan 2 kohdan] 
mukaisesti.

Or. it

Tarkistus 776
Raffaele Fitto

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Tuotosindikaattoreiden lähtötasona 
käytetään nollaa. Vuodelle 2025 asetetut 
välitavoitteet ja vuodelle 2030 asetetut 
tavoitteet ovat kumulatiivisia. Tavoitteita ei 
saa tarkistaa sen jälkeen, kun komissio on 
hyväksynyt ohjelman muuttamista 
koskevan pyynnön, joka on toimitettu 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [14 artiklan 2 kohdan] 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 777
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Irène Tolleret

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 778
Tonino Picula

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 779
Josianne Cutajar

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Sukupuolen mukaan eriteltyjä 
indikaattoreita on myös asetettava 
saataville.

Or. en

Tarkistus 780
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 10 artiklan 

Poistetaan.
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mukaisesti liitteen III muuttamiseksi, jotta 
käytettävien indikaattoreiden luetteloon 
voidaan tehdä tarvittavat mukautukset.

Or. it

Tarkistus 781
Simone Schmiedtbauer

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 782
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Indikaattorit ovat tämän asetuksen keskeisiä osatekijöitä, minkä vuoksi katsomme, että 
delegoidut säädökset eivät sovellu niiden mukauttamiseen.
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Tarkistus 783
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Samankaltainen ehdotus esitettiin Euroopan aluekehitysrahastoa ja koheesiorahastoa 
koskevassa asetusluonnoksessa, ja perusteellisen keskustelun jälkeen päädyttiin siihen, että 
ehdotuksesta saattaisi seurata liikaa täytäntöönpanoon liittyviä esteitä, minkä vuoksi ehdotus 
poistettiin.

Tarkistus 784
Stelios Kympouropoulos

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tätä artiklaa sovelletaan 
noudattaen kaikilta osin tietosuojaa 
koskevia unionin lakeja ja kansallisia 
lakeja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
asetuksen (EU) .../... [uusi yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] säännösten 
soveltamista.

Or. en

Tarkistus 785
Rovana Plumb, Dan Nica, Petar Vitanov, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova

Ehdotus asetukseksi
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8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
1. Oikeudenmukaisen siirtymän foorumi 
(jäljempänä ”foorumi”) perustetaan 
Euroopan komission valvonnan ja sen 
suoran hallinnan alaisuuteen, jotta 
voidaan kahden- ja monenvälisesti 
vaihtaa kokemuksia ja parhaita 
käytäntöjä kaikilla aloilla, joihin 
vaikutukset kohdistuvat.
2. Foorumiin sisältyy kaksi haaraa:
a) tekniset työryhmät, joissa tarkastellaan 
konkreettisia haasteita kyseisillä alueilla 
ja helpotetaan alueellisten 
oikeudenmukaista siirtymää koskevien 
suunnitelmien ja yksittäisten toimien 
valmisteluun liittyvien kokemusten ja 
parhaiden käytäntöjen vaihtoa. Teknisiä 
työryhmiä perustettaessa otetaan 
huomioon oikeudenmukaisen siirtymän 
rahaston toiminnalliset tarpeet ja 
tuettujen toimien alakohtainen kattavuus.
Tekniset työryhmät tekevät tiivistä 
yhteistyötä asetuksen (EU) [uusi 
InvestEU-ohjelma] 20 artiklan mukaisesti 
perustetun InvestEU-neuvontakeskuksen 
ja Euroopan investointipankin 
asiaankuuluvien yksikköjen kanssa
b) oikeudenmukaisen siirtymän alueiden 
vuotuinen kokous (jäljempänä ”kokous”), 
joka järjestetään yhdessä Euroopan 
alueiden komitean kanssa. Kokouksessa 
koordinoidaan toimintapolitiikkojen 
suuntaviivoja ja niiden saattamista osaksi 
teknisten työryhmien toimintaa.
3. Komissio vahvistaa yksityiskohtaiset 
järjestelyt, jotka koskevat foorumin 
hallinnointijärjestelyjä, jäsenyyttä, 
toimintaa ja talousarviota. Euroopan 
parlamentille olisi säännöllisesti 
tiedotettava kunkin kokouksen 
päätelmistä ja seuraavaksi toteutettavista 
toimista.
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4. Foorumin toimintakustannukset 
katetaan 3 artiklan 2 kohdan 
3 alakohdassa tarkoitetun teknisen tuen 
määrärahoista.

Or. en

Perustelu

Olisi lisättävä oikeudenmukaisen siirtymän foorumin rakennetta koskevia käytännön 
määräyksiä, jotta selvennetään sen tavoitteita ja toimintaa.

Tarkistus 786
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Eider Gardiazabal Rubial

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
1. Perustetaan komission valvoma ja 
hallinnoima oikeudenmukaisen siirtymän 
alusta (jäljempänä ”alusta”), joka 
mahdollistaa kahdenvälisen ja 
monenvälisen kokemusten vaihdon 
saaduista opetuksista ja parhaista 
käytännöistä kaikilla kyseessä olevilla 
aloilla.
2. Alusta koostuu kahdesta osiosta:
a) Tekniset työryhmät käsittelevät 
konkreettisia haasteita kyseessä olevilla 
alueilla ja helpottavat kokemusten ja 
parhaiden käytäntöjen vaihtoa 
alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien valmistelun ja 
eri toimien yhteydessä. Tekniset 
työryhmät perustetaan JTF-rahaston 
toiminnallisten tarpeiden mukaisesti 
ottamalla huomioon tuettujen toimien 
alueellinen kattavuus. Tekniset työryhmät 
tekevät tiivistä yhteistyötä asetuksen (EU) 
[uusi InvestEU-ohjelma] 20 artiklan 
mukaisesti perustetun InvestEU-
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neuvontakeskuksen ja Euroopan 
investointipankin toimivaltaisten 
yksiköiden kanssa.
b) Vuosittain järjestettävä alueiden 
oikeudenmukaisen siirtymän foorumi 
(jäljempänä ”foorumi”), joka järjestetään 
yhteistyössä Euroopan alueiden komitean 
kanssa. Foorumi mahdollistaa poliittisten 
suuntaviivojen koordinoinnin ja niiden 
saattamisen osaksi teknisten työryhmien 
operatiivisia toimia.
3. Komissio laatii alustan 
hallintojärjestelyjä, kokoonpanoa, 
toimintaa ja talousarviota koskevat 
yksityiskohtaiset määräykset.
4. Alustan toimintakustannukset katetaan 
3 artiklan 2 kohdan 3 alakohdassa 
tarkoitetuista teknisen tuen varoista.

Or. es

Tarkistus 787
Lena Düpont, Pascal Arimont, Christian Doleschal

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
1. Perustetaan Euroopan komission 
alaisuuteen oikeudenmukaista siirtymää 
käsittelevä foorumi, jäljempänä 
”foorumi”, jota komissio hallinnoi 
suoraan ja joka mahdollistaa kahden- ja 
monenvälisen kokemusten vaihdon 
hankitusta tietämyksestä ja hyvistä 
käytännöistä kaikilla toiminta-aloilla, 
joihin vaikutukset kohdistuvat.
2. Foorumi muodostuu seuraavista 
kahdesta osasta:
a) tekniset työryhmät, jotka käsittelevät 
asianomaisten alueiden kohtaamia 
konkreettisia haasteita ja mahdollistavat 
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kokemusten ja hyvien käytäntöjen 
vaihdon valmisteltaessa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevia 
alueellisia suunnitelmia ja yksittäisiä 
toimia; tekniset työryhmät, joihin olisi 
kuuluttava myös paikallis- ja 
alueviranomaisia, muodostetaan JTF-
rahaston operatiivisten vaatimusten 
mukaan ja huomioiden, että työryhmät 
kattavat ne toiminta-alat, joihin tuetut 
toimet kohdistuvat;
b) vuosittainen oikeudenmukaista 
siirtymää koskeva alueiden foorumi, 
jäljempänä ”vuosittainen foorumi”, jonka 
järjestämiseen osallistuu myös Euroopan 
alueiden komitea; vuosittainen foorumi 
mahdollistaa poliittisten suuntaviivojen 
koordinoinnin, myös muunnettaessa 
suuntaviivat teknisten työryhmien 
operatiivisiksi toimiksi.
3. Komissio vahvistaa foorumin 
hallintojärjestelyjä, kokoonpanoa, 
toimintaa ja talousarviota koskevat tarkat 
säännöt.
4. Foorumin toiminta rahoitetaan 
tekniseen tukeen osoitetuista varoista 
3 artiklan 2 kohdan kolmannen 
alakohdan mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 788
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

9 artikla Poistetaan.
Rahoitusoikaisut

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

Or. it

Tarkistus 789
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

9 artikla Poistetaan.
Rahoitusoikaisut

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

Or. en

Perustelu

Tässä kohdassa palautetaan, samoin kuin vuosia 2014–2020 koskevissa näkymissä, ohjelman 
indikaattoreiden puutteellisen täytäntöönpanon vuoksi määrättävät taloudelliset 
seuraamukset. Lähestymistavalle ei ole perusteita nykyisen yhteisiä säännöksiä koskevan 
asetuksen kehyksessä. Kohta on lisäksi käsittämättömän rajoittava: siinä annetaan Euroopan 
komissiolle mahdollisuus määrätä rahoitusoikaisusta menojen tukikelpoisuusajan 
päättymisen jälkeen kaikkien ohjelmassa määritettyjen indikaattoreiden osalta, tuotos- ja 
tulosindikaattorit mukaan lukien. Jos 9 artiklaa ei ole mahdollista poistaa 
kokonaisuudessaan, on perusteltua poistaa ainakin tulosindikaattorit.
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Tarkistus 790
Tonino Picula

Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

9 artikla Poistetaan.
Rahoitusoikaisut

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

Or. en

Perustelu

Tämä nimenomainen velvoite ylittää kaikkiin muihin yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 
varoihin sovellettavien sääntöjen soveltamisalan, ja siinä asetetaan oikeudenmukaisen 
siirtymän rahastoa koskevia lisävelvoitteita. Lisäksi on vuosien 2021–2027 toimintaohjelmien 
osalta luovuttu indikaattoreihin perustuvasta tuloksellisuuden tarkastelusta, jolla on 
taloudellisia seurauksia.

Tarkistus 791
Stelios Kympouropoulos

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos komissio katsoo ohjelman lopullisen 
tuloksellisuuskertomuksen tarkastelun 
perusteella, että JTF-varojen yhden tai 
useamman tuotos- ja tulosindikaattorin 

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

yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 792
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino 
Picula, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jos komissio katsoo ohjelman lopullisen 
tuloksellisuuskertomuksen tarkastelun 
perusteella, että JTF-varojen yhden tai 
useamman tuotos- ja tulosindikaattorin 
osalta vahvistetusta tavoitteesta ei ole 
saavutettu vähintään 65:tä prosenttia, 
mukaan lukien indikaattorit, jotka liittyvät 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen vuotta 2050 koskevan 
nollanettopäästötavoitteen ja 
vuodelle 2030 asetettujen välitavoitteiden 
saavuttamiseksi, se voi tehdä 
rahoitusoikaisuja asetuksen (EU) [uusi 
yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
[98] artiklan mukaisesti vähentämällä JTF-
rahastosta kyseiseen toimintalinjaan 
maksettavaa tukea suhteessa saavutuksiin.

Or. en

Tarkistus 793
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux

Ehdotus asetukseksi
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9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jos komissio katsoo ohjelman lopullisen 
tuloksellisuuskertomuksen tarkastelun 
perusteella, että JTF-varojen yhden tai 
useamman tuotos- ja tulosindikaattorin 
osalta vahvistettu tavoite on jäänyt 
vakavassa määrin saavuttamatta, sen olisi 
tehtävä rahoitusoikaisuja asetuksen (EU) 
[uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
[98] artiklan mukaisesti vähentämällä JTF-
rahastosta kyseiseen toimintalinjaan 
maksettavaa tukea suhteessa saavutuksiin.

Or. en

Tarkistus 794
Vlad-Marius Botoş

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jos komissio katsoo ohjelman lopullisen 
tuloksellisuuskertomuksen tarkastelun 
perusteella, että JTF-varojen yhden tai 
useamman tuotos- ja tulosindikaattorin 
osalta vahvistetusta tavoitteesta ei ole 
saavutettu vähintään 50:tä prosenttia, se 
voi tehdä rahoitusoikaisuja asetuksen (EU) 
[uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
[98] artiklan mukaisesti vähentämällä JTF-
rahastosta kyseiseen toimintalinjaan 
maksettavaa tukea suhteessa saavutuksiin.

Or. en

Tarkistus 795
Tom Berendsen

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 796
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tässä kohdassa palautetaan, samoin kuin vuosia 2014–2020 koskevissa näkymissä, ohjelman 
indikaattoreiden puutteellisen täytäntöönpanon vuoksi määrättävät taloudelliset 
seuraamukset. Lähestymistavalle ei ole perusteita nykyisen yhteisiä säännöksiä koskevan 
asetuksen kehyksessä. Kohta on lisäksi käsittämättömän rajoittava: siinä annetaan Euroopan 
komissiolle mahdollisuus määrätä rahoitusoikaisusta menojen tukikelpoisuusajan 
päättymisen jälkeen kaikkien ohjelmassa määritettyjen indikaattoreiden osalta, tuotos- ja 
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tulosindikaattorit mukaan lukien.

Tarkistus 797
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Eider Gardiazabal Rubial

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 798
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula, Isabel 
García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio suorittaa väliarvioinnin, jossa 
tarkastellaan kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä vuotta 2050 koskevan 
nollanettopäästötavoitteen ja 
vuodelle 2030 asetettujen välitavoitteiden 
saavuttamiseksi oikeudenmukaista 
siirtymää koskevassa suunnitelmassa 
määritetyn mukaisesti. Oikeudenmukaista 
siirtymää koskevassa suunnitelmassa 
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määritettyjen tavoitteiden merkittävästä 
noudattamatta jäämisestä seuraa 
rahoitusoikaisuja, jotka ovat suhteessa 
saavutuksiin.

Or. en

Tarkistus 799
Pascal Arimont

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Rahoitusoikaisuja ei sovelleta, jos 
tavoitteiden saavuttamatta jääminen 
johtuu sosioekonomisten tai 
ympäristötekijöiden vaikutuksesta, 
merkittävistä muutoksista asianomaisen 
jäsenvaltion talous- tai 
ympäristöolosuhteissa tai ylivoimaisista 
esteistä, jotka vaikuttavat merkittävästi 
kyseisten prioriteettien täytäntöönpanoon.

Or. en

Tarkistus 800
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Ehdotus asetukseksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

10 artikla Poistetaan.
Siirretyn säädösvallan käyttäminen

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

Or. en

Perustelu

10 artiklan poistaminen johtuu 8 artiklan 4 kohdan poistamisesta.
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Tarkistus 801
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Ehdotus asetukseksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

10 artikla Poistetaan.
Siirretyn säädösvallan käyttäminen

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

Or. it

Tarkistus 802
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 803
Erik Bergkvist

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Siirretään komissiolle [tämän 
asetuksen voimaantulopäivästä] 
määräämättömäksi ajaksi 3 artiklan 
3 kohdassa ja 8 artiklan 4 kohdassa 
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delegoituja säädöksiä. tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä.

Or. en

Tarkistus 804
Erik Bergkvist

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 8 artiklan 
4 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 
päätös julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, tai jonakin 
myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 
mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 
3 kohdassa ja 8 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 
päätös julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, tai jonakin 
myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 
mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.

Or. en

Tarkistus 805
Stelios Kympouropoulos

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 8 artiklan 
4 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 
3 kohdassa ja 8 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 
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päätös julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, tai jonakin 
myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 
mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.

seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 
päätös julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, tai jonakin 
myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 
mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.

Or. en

Tarkistus 806
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Ennen kuin komissio hyväksyy 
delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 
jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita, 
paikallis- ja alueviranomaisia, 
työmarkkinaosapuolia ja kaikkia 
asianomaisten alueiden asiaankuuluvia 
sidosryhmiä paremmasta lainsäädännöstä 
13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä 
toimielinten välisessä sopimuksessa 
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 807
Erik Bergkvist

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä olevan 8 artiklan 4 kohdan 
nojalla annettu delegoitu säädös tulee 
voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

6. Edellä olevan 3 artiklan 3 kohdan 
ja 8 artiklan 4 kohdan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
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Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. en

Tarkistus 808
Stelios Kympouropoulos

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä olevan 8 artiklan 4 kohdan 
nojalla annettu delegoitu säädös tulee 
voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

6. Edellä olevan 3 artiklan 3 kohdan 
ja 8 artiklan 4 kohdan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. en

Tarkistus 809
Stelios Kympouropoulos

Ehdotus asetukseksi
10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla
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Jäsenvaltioille myönnetään ... asti [vuosi 
tämän asetuksen voimaantulosta] 
siirtymäkausi, jotta ne voivat laatia ja 
hyväksyä alueellisia oikeudenmukaista 
siirtymää koskevia suunnitelmia. 
Kaikkien jäsenvaltioiden on oltava 
siirtymäkauden aikana täysin oikeutettuja 
tämän asetuksen mukaiseen 
rahoitukseen, jota komissio ei ota 
huomioon määrärahan vapauttamista tai 
rahoituksen menettämistä koskevaa 
päätöstä käsitellessään.

Or. en

Tarkistus 810
Tamás Deutsch

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion kokonaismäärärahat 
määritetään seuraavien vaiheiden 
mukaisesti:

Kunkin jäsenvaltion kokonaismäärärahat 
määritetään seuraavien vaiheiden 
mukaisesti:

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

Or. en

Perustelu

Valtaosa JTF-rahaston varoista eli 6,5 miljardia euroa olisi kohdennettava komission 
ehdottaman laskentamenetelmän mukaisesti. Loput 1 miljardi euroa olisi kuitenkin ohjattava 
niille aikaisin tavoitteeseensa päässeille jäsenvaltioille, jotka ovat vähentäneet vuoteen 2017 
mennessä kasvihuonekaasupäästöjään merkittävästi eli vähintään 30 prosenttia ja 
saavuttaneet näin 150-prosenttisesti Eurooppa 2020 -strategiassa asetetun 20 prosentin 
tavoitteen.

Tarkistus 811
Tamás Deutsch

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa ei oteta huomioon aiempia päästövähennystoimia, joten aikaisin 
tavoitteeseensa päässeille jäsenvaltioille kohdennetaan pienempi osa resursseista. Tällä 
tarkistuksella pyritään tasapainottamaan tätä ehdotuksen melko epäoikeudenmukaista 
piirrettä. Korvausmekanismi tarjoaisi lisäresursseja yhdeksälle jäsenvaltiolle, joista 
kahdeksan kuuluu EU:n köyhimpiin. On syytä huomata, että nykyisessä tarkistuksessa Puolan 
osuus säilytettäisiin enimmäismääräisenä eli 2 miljardin euron suuruisena liitteen I 1 kohdan 
b alakohdan mukaisesti.

Tarkistus 812
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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

Komission teksti Tarkistus



PE652.418v01-00 132/166 AM\1205769FI.docx

FI

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

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

Or. en

Tarkistus 813
Raffaele Fitto

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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



AM\1205769FI.docx 133/166 PE652.418v01-00

FI

s. 1). s. 1).

Or. en

Tarkistus 814
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Eider Gardiazabal 
Rubial

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

Komission teksti Tarkistus

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

i) Teollisuuslaitosten 
kasvihuonekaasupäästöt NUTS 2 -tason 
alueilla, joilla hiili-intensiteetti – 
määritettynä jäsenvaltioiden Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 166/200628 7 artiklan mukaisesti 
ilmoittamalla teollisuuslaitosten 
kasvihuonekaasupäästöjen suhdeluvulla – 
verrattuna teollisuuden 
bruttoarvonlisäykseen ylittää 
kaksinkertaisesti EU27:n keskiarvon. Jos 
taso ei ylity millään NUTS 2 -tason 
alueella tietyssä jäsenvaltiossa, huomioon 
otetaan teollisuuslaitosten 
kasvihuonekaasupäästöt sillä NUTS 2 -
tason alueella, jolla hiili-intensiteetti on 
suurin (painotus 25 %).

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

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

Or. es

Tarkistus 815
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Dimitrios Papadimoulis

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

Komission teksti Tarkistus

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

i) teollisuuslaitosten 
kasvihuonekaasupäästöt NUTS 2 -tason 
alueilla, joilla hiili-intensiteetti – 
määritettynä jäsenvaltioiden Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 166/200628 7 artiklan mukaisesti 
ilmoittamalla teollisuuslaitosten 
kasvihuonekaasupäästöjen suhdeluvulla – 
verrattuna teollisuuden 
bruttoarvonlisäykseen ylittää 
kaksinkertaisesti EU27:n keskiarvon. Jos 
taso ei ylity millään NUTS 2 -tason 
alueella tietyssä jäsenvaltiossa, huomioon 
otetaan teollisuuslaitosten 
kasvihuonekaasupäästöt sillä NUTS 2 -
tason alueella, jolla hiili-intensiteetti on 
suurin (painotus 39 %),

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

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

Or. en

Tarkistus 816
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Irène Tolleret

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

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

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

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

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

Or. en

Tarkistus 817
Stelios Kympouropoulos

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

Komission teksti Tarkistus

i) teollisuuslaitosten 
kasvihuonekaasupäästöt NUTS 2 -tason 
alueilla, joilla hiili-intensiteetti – 
määritettynä jäsenvaltioiden Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 166/200628 7 artiklan mukaisesti 
ilmoittamalla teollisuuslaitosten 
kasvihuonekaasupäästöjen suhdeluvulla – 

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

verrattuna teollisuuden 
bruttoarvonlisäykseen ylittää 
kaksinkertaisesti EU27:n keskiarvon. Jos 
taso ei ylity millään NUTS 2 -tason 
alueella tietyssä jäsenvaltiossa, huomioon 
otetaan teollisuuslaitosten 
kasvihuonekaasupäästöt sillä NUTS 3 -
tason alueella, jolla hiili-intensiteetti on 
suurin (painotus 49 %),

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

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

Or. en

Tarkistus 818
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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

Komission teksti Tarkistus

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

i) teollisuuslaitosten 
kasvihuonekaasupäästöt NUTS 2 -tason 
alueilla, joilla hiili-intensiteetti – 
määritettynä jäsenvaltioiden Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 166/200628 7 artiklan mukaisesti 
ilmoittamalla teollisuuslaitosten 
kasvihuonekaasupäästöjen suhdeluvulla – 
verrattuna teollisuuden 
bruttoarvonlisäykseen ylittää 
kaksinkertaisesti EU27:n keskiarvon. Jos 
taso ei ylity millään NUTS 2 -tason 
alueella tietyssä jäsenvaltiossa, huomioon 
otetaan teollisuuslaitosten 
kasvihuonekaasupäästöt sillä NUTS 2 -
tason alueella, jolla hiili-intensiteetti on 
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suurin (painotus 49 %), suurin (painotus 34 %),

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

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

Or. en

Tarkistus 819
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Komission teksti Tarkistus

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

i) teollisuuslaitosten 
kasvihuonekaasupäästöt NUTS 2 -tason 
alueilla, joilla hiili-intensiteetti – 
määritettynä jäsenvaltioiden Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 166/200628 7 artiklan mukaisesti 
ilmoittamalla teollisuuslaitosten 
kasvihuonekaasupäästöjen suhdeluvulla – 
verrattuna teollisuuden 
bruttoarvonlisäykseen ylittää 
kaksinkertaisesti EU27:n keskiarvon. Jos 
taso ei ylity millään NUTS 2 -tason 
alueella tietyssä jäsenvaltiossa, huomioon 
otetaan teollisuuslaitosten 
kasvihuonekaasupäästöt sillä NUTS 2 -
tason alueella, jolla hiili-intensiteetti on 
suurin (painotus 20 %),

_________________ _________________
28 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 166/2006, annettu 
18 päivänä tammikuuta 2006, 
epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja 
koskevan eurooppalaisen rekisterin 

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

perustamisesta ja neuvoston direktiivien 
91/689/ETY ja 96/61/EY muuttamisesta 
(EUVL L 33, 4.2.2006, s. 1).

Or. it

Tarkistus 820
Yana Toom, Viktor Uspaskich

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 821
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 822
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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. A way to compensate for 
this is to modify the weight for employment in mining and energy use of coal and lignite used 
for the calculation of the financial envelope and increase it from the current value of 25%. 
Such a change would account for the fact that the main aim of the JTF should be easing of the 
transition away from coal in the power sector. The weight of other criteria should be 
recalculated accordingly.

Tarkistus 823
Raffaele Fitto

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 824
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Komission teksti Tarkistus

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

ii) työllisyys kivihiilen ja ruskohiilen 
louhinnassa (painotus 24 %),

Or. it

Tarkistus 825
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Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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

Komission teksti Tarkistus

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

ii) työllisyys kivihiilen ja ruskohiilen 
louhinnassa (painotus 40 %),

Or. en

Tarkistus 826
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Eider Gardiazabal 
Rubial

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

Komission teksti Tarkistus

ii) Työllisyys kivihiilen ja ruskohiilen 
louhinnassa (painotus 25 %).

ii) Työllisyys kivihiilen ja ruskohiilen 
louhinnassa (painotus 12 %).

Or. es

Tarkistus 827
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Jonás Fernández, 
Eider Gardiazabal Rubial

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

Komission teksti Tarkistus

ii a) alueen työttömyysaste (painotus 
20 %),

Or. es

Tarkistus 828
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Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Jonás Fernández, 
Eider Gardiazabal Rubial

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

Komission teksti Tarkistus

ii b) ilmasto- ja ympäristötavoitteiden 
täyttämiseksi aiemmin toteutetut toimet, 
ottaen huomioon niiden taloudelliset ja 
työpaikkojen menetykseen liittyvät 
vaikutukset (painotus 15 %),

Or. es

Tarkistus 829
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Jonás Fernández, 
Eider Gardiazabal Rubial

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

Komission teksti Tarkistus

ii c) väestökadon taso (painotus 15 %),

Or. es

Tarkistus 830
Raffaele Fitto

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

Komission teksti Tarkistus

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

iii) työllisyys teollisuudessa ja 
energiantuotantolaitoksissa NUTS 2 -
tason alueilla, jotka on otettu huomioon 
i alakohdan soveltamiseksi (painotus 
35 %),
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Or. en

Tarkistus 831
Stelios Kympouropoulos

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

Komission teksti Tarkistus

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

iii) työllisyys kivihiilen ja ruskohiilen 
louhinnassa osuutena kunkin alueen 
teollisuustyövoiman kokonaismäärästä 
(painotus 33 %),

Or. en

Tarkistus 832
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Eider Gardiazabal 
Rubial

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

Komission teksti Tarkistus

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

iii) työllisyys teollisuudessa NUTS 2 -
tason alueilla, jotka on otettu huomioon i 
alakohdan soveltamiseksi (painotus 12 %).

Or. es

Tarkistus 833
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Irène Tolleret

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

Komission teksti Tarkistus

iii) työllisyys teollisuudessa NUTS 2 -
tason alueilla, jotka on otettu huomioon 

iii) työllisyys teollisuudessa NUTS 3 -
tason alueilla, jotka on otettu huomioon 
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i alakohdan soveltamiseksi (painotus 
25 %),

i alakohdan soveltamiseksi (painotus 
25 %),

Or. en

Tarkistus 834
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Komission teksti Tarkistus

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

iii) työllisyys teollisuudessa NUTS 2 -
tason alueilla, jotka on otettu huomioon 
i alakohdan soveltamiseksi (painotus 24 
%),

Or. it

Tarkistus 835
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Eider Gardiazabal Rubial

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

Komission teksti Tarkistus

iii a) työttömyysaste, erityisesti nuorten 
ja sellaisten iäkkäiden työntekijöiden 
työttömyysaste, joilla on enemmän 
vaikeuksia palata työmarkkinoille,

Or. es

Tarkistus 836
Dimitrios Papadimoulis

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

iii a) työttömyysaste vuonna 2019 
alueilla, joilla kivi- tai ruskohiiltä 
louhitaan tai poltetaan (painotus 10 %),

Or. en

Tarkistus 837
Stelios Kympouropoulos

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

Komission teksti Tarkistus

v a) vauhti, jolla jäsenvaltiot sitoutuvat 
vähentämään kivi- tai ruskohiilestä 
johtuvia kasvihuonekaasupäästöjään 
sellaisina kuin ne on esitetty niiden 
vuotta 2030 koskevissa kansallisissa 
energia- ja ilmastosuunnitelmissa 
(painotus 6 %),

Or. en

Tarkistus 838
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Komission teksti Tarkistus

v a) diesel- tai bensiinigeneraattoreihin 
perustuvasta itsenäisestä 
sähköntuotannosta riippuvaisten 
saarialueiden tai syrjäisten alueiden 
väestö (painotus 2 %);

Or. it
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Tarkistus 839
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

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

Komission teksti Tarkistus

v a) väestötiheys alueellisissa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevissa 
suunnitelmissa määritellyillä NUTS 3 -
tason alueilla,

Or. es

Tarkistus 840
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

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

Komission teksti Tarkistus

v b) väestökatoaste alueellisissa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevissa 
suunnitelmissa määritellyillä NUTS 3 -
tason alueilla, joilla keskimääräinen 
väestön vähenemisaste on ollut yli 1 
prosentin vuosina 2010–2020,

Or. es

Perustelu

Euroopan aluekehitysrahastosta ja koheesiorahastosta vuosiksi 2021–2027 ehdotettua 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta koskevan Euroopan parlamentin kannan 10 a 
artiklassa ”Luontoon tai väestökehitykseen liittyvistä haitoista ja haasteista kärsivät alueet” 
tunnustetaan näiden väestökadon aiheuttamista väestörakenteellisista haasteista kärsivien 
alueiden erityistilanne.

Tarkistus 841
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

v b) aluksista ja ilma-aluksista 
aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt, joita 
voidaan vähentää rakentamalla uusia 
rautatieinfrastruktuureja ja teitä, joilla 
voidaan yhdistää alueet tai niiden osat 
toisiinsa (painotus 29 %);

Or. it

Tarkistus 842
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

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

Komission teksti Tarkistus

v c) kansallinen työttömyysaste.

Or. es

Tarkistus 843
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en



AM\1205769FI.docx 147/166 PE652.418v01-00

FI

Tarkistus 844
Krzysztof Hetman

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 845
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru, Vlad-Marius Botoş

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) a alakohdan soveltamisesta johtuvia 
määrärahoja mukautetaan sen 
varmistamiseksi, että kunkin jäsenvaltion 
saama määrä on enintään 2 miljardia euroa 
tai 5 miljardia euroa sellaisen 
jäsenvaltion kohdalla, joka pystyy 
perustelemaan selkeiden indikaattoreiden 
avulla, että sen alueella on suhteellisesti 
enemmän heikossa asemassa olevia 
alueita, joilla siirtyminen ympäristön 
kannalta kestävään energiapolitiikkaan 
aiheuttaisi keskimäärin suurempia 
konkreettisia sosioekonomisia riskejä 
kuin muissa jäsenvaltioissa. Määrät, jotka 
ylittävät 2 miljardia euroa jäsenvaltiota 
kohti tai 5 miljardia euroa sellaisten 
jäsenvaltioiden kohdalla, joihin 
vaikutukset kohdistuvat erittäin 
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voimakkaina, jaetaan uudelleen 
suhteutettuna muiden jäsenvaltioiden 
saamiin määriin. Jäsenvaltioiden osuudet 
lasketaan uudelleen vastaavasti;

Or. en

Tarkistus 846
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 847
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) a alakohdan soveltamisesta johtuvia 
määrärahoja mukautetaan sen 
varmistamiseksi, että kunkin jäsenvaltion 

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

saama määrä on enintään 2 miljardia euroa 
siten, että kullekin syrjäisimmälle alueelle 
(siten, kuin ne määritellään SEUT-
sopimuksen 349 artiklassa) myönnetään 
30 miljoonan euron lisämääräraha. 
Määrät, jotka ylittävät 2 miljardia euroa 
jäsenvaltiota kohti, jaetaan uudelleen 
suhteutettuna muiden jäsenvaltioiden 
saamiin määriin. Jäsenvaltioiden osuudet 
lasketaan uudelleen vastaavasti;

Or. fr

Tarkistus 848
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) a alakohdan soveltamisesta johtuvia 
määrärahoja mukautetaan sen 
varmistamiseksi, että kunkin jäsenvaltion 
saama määrä on enintään 20 prosenttia 
3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta 
pääoman määrästä. Määrät, jotka ylittävät 
mainitun 20 prosenttia jäsenvaltiota kohti, 
jaetaan uudelleen suhteutettuna muiden 
jäsenvaltioiden saamiin määriin. 
Jäsenvaltioiden osuudet lasketaan 
uudelleen vastaavasti;

Or. en

Tarkistus 849
Isabel García Muñoz, Jonás Fernández, Ibán García Del Blanco, Mónica Silvana 
González

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – b alakohta

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

b) a alakohdan soveltamisesta johtuvia 
määrärahoja mukautetaan sen 
varmistamiseksi, että kunkin jäsenvaltion 
saama määrä on enintään 2 miljardia euroa 
tai että tuki-intensiteetti asukasta kohti on 
enintään 40 euroa koko kaudella. Määrät, 
jotka ylittävät aiemmat enimmäismäärät 
jäsenvaltiota kohti, jaetaan uudelleen 
suhteutettuna muiden jäsenvaltioiden 
saamiin määriin. Jäsenvaltioiden osuudet 
lasketaan uudelleen vastaavasti;

Or. es

Tarkistus 850
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino 
Picula, Tsvetelina Penkova, Rovana Plumb

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) a alakohdan soveltamisesta johtuvia 
määrärahoja mukautetaan sen 
varmistamiseksi, että kunkin jäsenvaltion 
saama määrä on enintään 20 prosenttia 
3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta 
pääoman määrästä. Määrät, jotka ylittävät 
20 prosenttia 3 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetusta pääoman määrästä 
jäsenvaltiota kohti, jaetaan uudelleen 
suhteutettuna muiden jäsenvaltioiden 
saamiin määriin. Jäsenvaltioiden osuudet 
lasketaan uudelleen vastaavasti;

Or. en

Tarkistus 851
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

b) a alakohdan soveltamisesta johtuvia 
määrärahoja mukautetaan sen 
varmistamiseksi, että kunkin jäsenvaltion 
saama määrä on enintään 20 prosenttia 
2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista JTF-
varoista. Määrät, jotka ylittävät kyseisen 
kynnysarvon jäsenvaltiota kohti, jaetaan 
uudelleen suhteutettuna muiden 
jäsenvaltioiden saamiin määriin. 
Jäsenvaltioiden osuudet lasketaan 
uudelleen vastaavasti;

Or. it

Tarkistus 852
Stelios Kympouropoulos

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) a alakohdan soveltamisesta johtuvia 
määrärahoja mukautetaan sen 
varmistamiseksi, että kunkin jäsenvaltion 
saama määrä on enintään 27 prosenttia 
3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta 
pääoman määrästä. Määrät, jotka ylittävät 
27 prosenttia jäsenvaltiota kohti, jaetaan 
uudelleen suhteutettuna muiden 
jäsenvaltioiden saamiin määriin. 
Jäsenvaltioiden osuudet lasketaan 
uudelleen vastaavasti;

Or. en

Tarkistus 853
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

b) a alakohdan soveltamisesta johtuvia 
määrärahoja mukautetaan sen 
varmistamiseksi, että kunkin jäsenvaltion 
saama määrä on enintään 27 prosenttia 
3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta 
pääoman määrästä. Ylijäävät määrät 
jäsenvaltiota kohti jaetaan uudelleen 
suhteutettuna muiden jäsenvaltioiden 
saamiin määriin. Jäsenvaltioiden osuudet 
lasketaan uudelleen vastaavasti;

Or. en

Tarkistus 854
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) a alakohdan soveltamisesta johtuvia 
määrärahoja mukautetaan sen 
varmistamiseksi, että kunkin jäsenvaltion 
saama määrä on enintään 32 prosenttia 
pääoman määrästä. Määrät, jotka ylittävät 
32 prosenttia jäsenvaltiota kohti, jaetaan 
uudelleen suhteutettuna muiden 
jäsenvaltioiden saamiin määriin. 
Jäsenvaltioiden osuudet lasketaan 
uudelleen vastaavasti;

Or. en

Perustelu

Oikeudenmukaisen siirtymän rahastolle myönnettävien määrärahojen korottamisen lisäksi 
olisi myös määritettävä korkeampi yläraja. Jäsenvaltioille myönnettävien 
enimmäismääräisten määrärahojen ylärajaa ei voida rajoittaa 2 miljardiin euroon, jos 
kokonaismäärärahat ylittävät 7,5 miljardia euroa.

Tarkistus 855
Raffaele Fitto
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) a alakohdan soveltamisesta johtuvia 
määrärahoja mukautetaan sen 
varmistamiseksi, että kunkin jäsenvaltion 
saama määrä on enintään 1 miljardi euroa. 
Määrät, jotka ylittävät 1 miljardi euroa 
jäsenvaltiota kohti, jaetaan uudelleen 
suhteutettuna muiden jäsenvaltioiden 
saamiin määriin. Jäsenvaltioiden osuudet 
lasketaan uudelleen vastaavasti;

Or. en

Tarkistus 856
Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) a alakohdan soveltamisesta johtuvia 
määrärahoja mukautetaan sen 
varmistamiseksi, että kunkin jäsenvaltion 
saama määrä on enintään 3 miljardia euroa. 
Määrät, jotka ylittävät 3 miljardia euroa 
jäsenvaltiota kohti, jaetaan uudelleen 
suhteutettuna muiden jäsenvaltioiden 
saamiin määriin. Jäsenvaltioiden osuudet 
lasketaan uudelleen vastaavasti;

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden käytettävissä olevaa ylärajaa olisi korotettava, koska oikeudenmukaisen 
siirtymän rahaston kokonaistalousarvion olisi oltava vankempi.

Tarkistus 857
Raffaele Fitto
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – c alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

c) jäsenvaltioiden osuuksia, jotka 
johtuvat b alakohdan soveltamisesta, 
mukautetaan negatiivisesti tai positiivisesti 
kertoimella, joka on 1,5 kertaa erotus, jolla 
kyseisen jäsenvaltion asukasta kohti 
laskettu bruttokansantulo 
(ostovoimapariteettina mitattuna) 
vuosina 2018–2020 ylittää tai alittaa 
EU27:n keskimääräisen asukasta kohti 
lasketun bruttokansantulon (keskiarvo on 
100 %);

Or. en

Tarkistus 858
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Komission teksti Tarkistus

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

c) jäsenvaltioiden osuuksia, jotka 
johtuvat b alakohdan soveltamisesta, 
mukautetaan negatiivisesti tai positiivisesti 
kertoimella, joka on 1,5 kertaa erotus, jolla 
kyseisen jäsenvaltion asukasta kohti 
laskettu bruttokansantulo 
(ostovoimapariteettina mitattuna) 
vuosina 2018–2020 ylittää tai alittaa 
EU27:n keskimääräisen asukasta kohti 
lasketun bruttokansantulon (keskiarvo on 
100 %);

Or. en

Tarkistus 859
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
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Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula, 
Tsvetelina Penkova, Rovana Plumb

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

Komission teksti Tarkistus

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

c) jäsenvaltioiden osuuksia, jotka 
johtuvat b alakohdan soveltamisesta, 
mukautetaan negatiivisesti tai positiivisesti 
kertoimella, joka on 1,75 kertaa erotus, 
jolla kyseisen jäsenvaltion asukasta kohti 
laskettu bruttokansantulo 
(ostovoimapariteettina mitattuna) 
vuosina 2015–2017 ylittää tai alittaa 
EU27:n keskimääräisen asukasta kohti 
lasketun bruttokansantulon (keskiarvo on 
100 %);

Or. en

Tarkistus 860
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Liittyen liitteen I b alakohdan ehdotettuun poistamiseen.

Tarkistus 861
Krzysztof Hetman

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – c alakohta – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 862
Susana Solís Pérez

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

Komission teksti Tarkistus

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

d) c alakohdan soveltamisesta johtuvia 
määrärahoja mukautetaan sen 
varmistamiseksi, että JTF-rahastosta 
myönnettyjen lopullisten määrärahojen 
tuki-intensiteetti työtöntä henkilöä kohti 
(mitattuna jäsenvaltion koko työttömän 
väestön perusteella) on vähintään 
0,15 euroa koko kaudella. Määrät, joilla 
varmistetaan vähimmäistuki-intensiteetti, 
vähennetään suhteutettuna kaikkien 
muiden jäsenvaltioiden määrärahoista, 
lukuun ottamatta niitä, joiden 
määrärahaan on sovellettu ylärajaa 
b alakohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa työttömyysluvut ovat korkeat, on paljon vaikeampi torjua 
odotettua vaikutusta työpaikkojen menetyksiin.

Tarkistus 863
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Jonás Fernández, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Eider Gardiazabal Rubial

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

JTF-rahastoon on sisällytettävä työttömyysasteeseen pohjautuva jakoperuste, jotta otetaan 
huomioon asetuksesta johtuvien työpaikkojen menetysten erilaiset vaikutukset EU:n eri 
jäsenvaltioihin ja eri alueisiin. Lisäksi on poistettava asukasta kohti mitattu tuki-intensiteetin 
jakoperuste, koska se vääristää JTF-rahaston tavoitetta.

Tarkistus 864
Raffaele Fitto

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

Komission teksti Tarkistus

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

d) c alakohdan soveltamisesta johtuvia 
määrärahoja mukautetaan sen 
varmistamiseksi, että JTF-rahastosta 
myönnettyjen lopullisten määrärahojen 
tuki-intensiteetti asukasta kohti (mitattuna 
jäsenvaltion koko väestön perusteella) on 
vähintään 10 euroa koko kaudella.

Or. en

Tarkistus 865
Isabel García Muñoz, Jonás Fernández, Ibán García Del Blanco, Mónica Silvana 
González

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

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

d) c alakohdan soveltamisesta johtuvia 
määrärahoja mukautetaan sen 
varmistamiseksi, että JTF-rahastosta 
myönnettyjen lopullisten määrärahojen 
tuki-intensiteetti asukasta kohti (mitattuna 
jäsenvaltion koko väestön perusteella) on 
vähintään 4 euroa koko kaudella.

Or. es

Tarkistus 866
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Liittyen liitteen I b alakohdan ehdotettuun poistamiseen.

Tarkistus 867
Stelios Kympouropoulos

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

Komission teksti Tarkistus

d a) diesel- tai bensiinigeneraattoreihin 
perustuvasta itsenäisestä 
sähköntuotannosta riippuvaisten 
saarialueiden tai vuoristoseutujen väestö 
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(painotus 2 %);

Or. en

Tarkistus 868
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kyseisille jäsenvaltioille osoitetaan 
syrjäisimmille alueille tarkoitettu 100 
miljoonan euron erityinen määräraha.

Or. fr

Tarkistus 869
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Viite: 7 artiklan 2 kohdan a alakohta Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 870
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Viite: 7 artiklan 2 kohdan b alakohta Viite: 7 artiklan 2 kohdan b alakohta

1.2 Yksilöidään alueet, joihin vaikutusten 
odotetaan kohdistuvan voimakkaimmin, 
ja perustellaan tämä arvioilla 
taloudellisista ja työllisyysvaikutuksista 
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energia- ja ilmastosuunnitelman 
tuoreimman version perusteella.

Or. it

Tarkistus 871
Stelios Kympouropoulos

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 alakohta – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1.2. Yksilöidään alueet, joihin vaikutukset 
ovat viime aikoina kohdistuneet 
kielteisimmin tai joihin vaikutusten 
odotetaan kohdistuvan kielteisimmin, ja 
perustellaan tämä esittämällä arvioita 
taloudellisista vaikutuksista ja 
työllisyysvaikutuksista 1.1 kohdassa 
esitetyn luonnoksen perusteella.

Or. en

Tarkistus 872
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Siirtymään liittyvien haasteiden 
arviointi kunkin yksilöidyn alueen osalta

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

Or. en

Tarkistus 873
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
Liite II – 2 alakohta – 2.1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

2.1. Täysin uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvaan, erittäin 
resurssi- ja energiatehokkaaseen 
ilmastoneutraaliin ja kiertotalouteen, 
jonka avulla saavutetaan 
kasvihuonekaasujen nollanettopäästöt 
vuoteen 2040 mennessä, siirtymisestä 
aiheutuvien taloudellisten, 
yhteiskunnallisten ja alueellisten 
vaikutusten arviointi

Or. en

Tarkistus 874
Niklas Nienaß

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 875
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 alakohta – 2.2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2.2. Kehitystarpeet ja -tavoitteet 
vuoteen 2030 mennessä ottaen huomioon 

2.2. Kehitystarpeet ja -tavoitteet 
yksilöidyllä alueella vuoteen 2030 
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ilmastoneutraaliuden saavuttaminen mennessä ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
sitoutuminen maapallon keskilämpötilan 
nousun rajoittamiseen 
1,5 celsiusasteeseen esiteollisella kaudella 
vallinneeseen tasoon verrattuna, ja sen 
täyttäminen

Or. en

Tarkistus 876
Niklas Nienaß

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 alakohta – 2.2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 877
Pascal Arimont

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 alakohta – 2.2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

2.2. Kehitystarpeet ja -tavoitteet 
vuoteen 2030 mennessä ottaen huomioon 
ilmastoneutraaliuden saavuttaminen 
vuoteen 2050 mennessä

Or. en

Tarkistus 878
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Ehdotus asetukseksi
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Liite II – 2 alakohta – 2.3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2.3. Johdonmukaisuus muihin 
kansallisiin ja alueellisiin strategioihin ja 
suunnitelmiin nähden

Poistetaan.

Viite: 7 artiklan 2 kohdan e alakohta
[...]
[...]

Or. it

Tarkistus 879
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 alakohta – 2.3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2.3. Johdonmukaisuus muihin 
kansallisiin ja alueellisiin strategioihin ja 
suunnitelmiin nähden

Poistetaan.

Viite: 7 artiklan 2 kohdan e alakohta
[...]
[...]

Or. en

Tarkistus 880
Pascal Arimont

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 alakohta – 2.3 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2.3. Johdonmukaisuus muihin 
kansallisiin ja alueellisiin strategioihin ja 
suunnitelmiin nähden

2.3. Johdonmukaisuus muihin 
asiaankuuluviin kansallisiin ja alueellisiin 
strategioihin ja suunnitelmiin nähden
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Or. en

Tarkistus 881
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 alakohta – 2.4 alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Viite: 7 artiklan 2 kohdan h alakohta Viite: 7 artiklan 2 kohdan h alakohta

Täytetään vain, jos tukea myönnetään 
muihin yrityksiin kuin mikroyrityksiin pk-
yrityksiin tehtäviin tuotannollisiin 
investointeihin:
– kattava luettelo tällaisista toimista ja 
yrityksistä sekä kunkin osalta perustelu 
tällaisen tuen tarpeellisuudesta

Or. it

Tarkistus 882
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 alakohta – 2.4 alakohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Viite: 7 artiklan 2 kohdan i alakohta Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 883
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 alakohta – 2.4 alakohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus
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Viite: 7 artiklan 2 kohdan i alakohta Viite: 7 artiklan 2 kohdan i alakohta

Täytetään vain, jos tukea myönnetään 
investointeihin, joilla pyritään 
vähentämään direktiivin 2003/87/EY 
liitteessä I luetellusta toiminnasta syntyviä 
kasvihuonekaasupäästöjä:
– kattava luettelo tuettavasta toiminnasta 
ja perustelut, jotka osoittavat, että 
toiminta edistää siirtymistä 
ilmastoneutraaliin talouteen ja johtaa 
kasvihuonekaasupäästöjen merkittävään 
vähenemiseen siten, että päästöt alittavat 
merkittävästi direktiivin 2003/87/EY 
mukaiset ilmaisjaon laskemiseen 
käytettävät vertailuarvot

Or. it

Tarkistus 884
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
Liite III – 1 alaotsikko

Komission teksti Tarkistus

ALUEPOLITIIKAN YHTEISET 
TUOTOSINDIKAATTORIT (RCO) JA 
ALUEPOLITIIKAN YHTEISET 
TULOSINDIKAATTORIT (RCR) 
OIKEUDENMUKAISEN SIIRTYMÄN 
RAHASTOA VARTEN29

ALUEPOLITIIKAN YHTEISET 
TUOTOSINDIKAATTORIT (RCO) 
OIKEUDENMUKAISEN SIIRTYMÄN 
RAHASTOA VARTEN29

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

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

Or. es
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Perustelu

Tulosindikaattorit riippuvat toimenpiteiden lisäksi myös muista tekijöistä.


