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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus.

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli. 
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen 
siirtymän rahaston perustamisesta
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2020)0022),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
2 kohdan ja 175 artiklan kolmannen kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut 
ehdotuksen Euroopan parlamentille (C9-0007/2020),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ... antaman lausunnon1,

– ottaa huomioon alueiden komitean ... antaman lausunnon2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

– ottaa huomioon budjettivaliokunnan, työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan, 
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, teollisuus-
, tutkimus- ja energiavaliokunnan, liikenne- ja matkailuvaliokunnan ja maatalouden ja 
maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnot,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A9-0000/2020),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

1 EUVL C ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
2 EUVL C ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(7) JTF-varoilla olisi täydennettävä 
koheesiopolitiikan puitteissa käytettävissä 
olevia varoja. JTF:n perustaminen ei saisi 
johtaa asetuksen (EU) .../... [uusi yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 
soveltamisalaan kuuluvien rahastojen 
määrärahojen leikkauksiin tai siirtoihin.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(8) Siirtyminen ilmastoneutraaliin 
talouteen on haaste kaikille jäsenvaltioille. 
Se on erityisen vaativaa niille 
jäsenvaltioille, joissa nojaudutaan 
voimakkaasti fossiilisiin polttoaineisiin tai 
kasvihuonekaasuvaltaiseen teolliseen 
toimintaan, jotka on poistettava vaiheittain 
käytöstä tai joita on mukautettava 
ilmastoneutraaliuteen siirtymisen vuoksi, ja 
joilla ei ole varoja tähän. Erityistä 
huomiota olisi tässä suhteessa 
kiinnitettävä saarialueisiin tai 
syrjäisimpiin alueisiin, joiden pienen 
väestön vuoksi energiasiirtymä kohti 
ilmastoneutraaliutta on vaikeampi 
toteuttaa. JTF-rahaston olisi näin ollen 
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katettava kaikki jäsenvaltiot, mutta 
rahoituksen jakamisessa olisi otettava 
huomioon jäsenvaltioiden valmiudet 
rahoittaa investointeja, jotka tarvitaan 
ilmastoneutraaliuteen siirtymisestä 
selviytymiseksi.

Or. en

Perustelu

JTF:n tarkoituksena on tukea siirtymää alueilla, joiden taloudellinen ja sosiaalinen 
hyvinvointi perustuu kaivannaisteollisuuteen tai raskaaseen teollisuuteen. Ei kuitenkaan pidä 
jättää huomiotta saarialueita ja syrjäisimpiä alueita, joilla ei usein ole yhteyttä yleiseen 
energiainfrastruktuuriin ja jotka kenties hyödyntävät diesel- tai bensiinikäyttöisiä 
generaattoreita sähköntuotannossa.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

olisi edistettävä uutta toimintaa ottamalla 
käyttöön uutta teknologiaa tai uusia 
prosesseja tai tuotteita, jotka johtavat 
päästöjen merkittävään pienenemiseen, 
vuotta 2030 koskevien EU:n 
ilmastotavoitteiden ja vuotta 2050 
koskevan EU:n ilmastoneutraaliuden 
tavoitteen13 mukaisesti siten, että kuitenkin 
säilytetään korkeaa osaamistasoa vaativa 
työllisyys ja parannetaan sitä ja vältetään 
ympäristön pilaantuminen. Erityishuomiota 
olisi kiinnitettävä myös toimiin, joilla 
vahvistetaan innovointia ja tutkimusta 
edistyneen ja kestävän teknologian alalla 
samoin kuin digitalisaation ja 
liitettävyyden alalla, edellyttäen että 
tällaisilla toimenpiteillä edistetään 
siirtymistä ilmastoneutraaliin ja 
kiertotalouteen ja lievennetään siitä 
aiheutuvia kielteisiä sivuvaikutuksia. 
Näiden investointien olisi myös annettava 
mahdollisuus rahoittaa asiantuntija-
arviot ja analyysit, joilla autetaan 
saavuttamaan onnistuneen muutoksen 
tavoitteet olemassa olevissa vakiintuneissa 
yrityksissä.

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

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

Or. en

Perustelu

Siirtyminen vihreään talouteen on Euroopan keskeinen tavoite.  Tällä rahastolla edistetään 
merkittävästi tätä tavoitetta. On kuitenkin tärkeää korostaa, että siirtymisen on oltava 
asteittaista, jotta voidaan minimoida taloudelliseen ja sosiaaliseen tasapainoon kohdistuvat 
häiriöt. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota kyseisillä aloilla koulutettujen työntekijöiden 
taitojen uudelleenkäyttöön ja mukauttamiseen.
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Vaikutusten kohteiksi joutuneiden työntekijöiden kouluttaminen on erityisen tärkeää, jotta he 
voivat toimia tulevaisuuden työmarkkinoilla edelleen aktiivisina.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jotta parannettaisiin siirtymän 
vaikutuksista kärsivien alueiden talouden 
monipuolistamista, JTF-rahastosta olisi 
annettava tukea pk-yrityksiin tehtäviin 
tuotannollisiin investointeihin. 
Tuotannollisen investoinnin olisi katsottava 
tarkoittavan yritysten kiinteään pääomaan 
tai aineettomaan omaisuuteen tavaroiden ja 
palvelujen tuottamiseksi tehtävää 
investointia, joka siten edistää pääoman 
bruttomuodostusta ja työllisyyttä. Muihin 

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

yrityksiin kuin pk-yrityksiin tehtäviä 
tuotannollisia investointeja olisi tuettava 
vain, jos ne ovat tarpeen siirtymästä 
johtuvien työpaikkojen menetysten 
lieventämiseksi luomalla tai suojaamalla 
merkittävä määrä työpaikkoja eivätkä ne 
johda tuotannon siirtämiseen tai ole 
seurausta siitä. Investoinnit olemassa 
oleviin tuotantolaitoksiin, mukaan luettuna 
unionin päästökauppajärjestelmän piiriin 
kuuluviin tuotantolaitoksiin, olisi sallittava, 
jos ne edistävät siirtymistä 
ilmastoneutraaliin talouteen vuoteen 2050 
mennessä ja alittavat merkittävästi 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/87/EY14 mukaiset 
ilmaisjaon laskemiseen käytettävät 
vertailuarvot ja jos niiden tuloksena 
suojellaan merkittävä määrä työpaikkoja. 
Tällaiset investoinnit olisi perusteltava 
asianmukaisesti alueellisessa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevassa 
suunnitelmassa. Sisämarkkinoiden ja 
koheesiopolitiikan yhtenäisyyden 
suojaamiseksi yrityksiä hyödyttävien 
toimenpiteiden olisi oltava SEUT-
sopimuksen 107 ja 108 artiklaan 
sisältyvien unionin valtiontukisääntöjen 
mukaisia ja erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä niistä johtuviin 
rakenteellisiin muutoksiin ja näiden 
muutosten edellyttämiin toimenpiteisiin. 
Tällaisen poikkeuksen olisi 
mahdollistettava taloudellisen kehityksen 
tukeminen alueilla, joilla elintaso on 
poikkeuksellisen alhainen tai joilla 
vajaatyöllisyys on vakava ongelma, sekä 
syrjäisimmillä alueilla niiden 
rakenteellinen, taloudellinen ja 
sosiaalinen tilanne huomioon ottaen.

_______________ ________________
14 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2003/87/EY, annettu 13 päivänä 
lokakuuta 2003, kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksien kaupan järjestelmän 
toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston 
direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 

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

Or. en

Perustelu

Euroopan unionin tietyillä alueilla valtiontukisäännöt sallivat tuen maksamisen yrityksille, 
jotka eivät ole pk-yrityksiä. Tämä sisältää erityisesti köyhät alueet, alueet, joilla on runsaasti 
työttömyyttä, ja syrjäisimmät alueet.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Unionin valtiontukisääntöjä olisi 
sovellettava joustavasti tukikelpoisilla 
siirtymäalueilla yksityisten investointien 
helpottamiseksi. Näin tehtäessä 
tukikelpoisten alueiden rakenteellisten 
muutosten ongelmat olisi otettava 
huomioon sen varmistamiseksi, että 
kyseisille alueille annetaan riittävästä 
liikkumavaraa, jotta ne voivat toteuttaa 
hankkeensa sosiaalisesti ja taloudellisesti 
kestävällä tavalla.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 b) Tuen myöntämistä JTF:n kautta 
tuotannollisiin investointeihin muissa 
yrityksissä kuin pk-yrityksissä ei pitäisi 
rajoittaa niille alueille, joille voidaan 
valtiontukisääntöjen nojalla myöntää 
SEUT:n 107 artiklan 3 kohdan a ja c 
alakohdassa tarkoitettua valtiontukea. 
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Kaikkien alueiden olisi voitava saada 
tukea JTF:n kautta, jotta ne voivat torjua 
tehokkaasti työpaikkojen menettämisen 
uhkaa varhaisessa vaiheessa.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 c) Alueille, joihin ilmastoneutraaliin 
talouteen siirtyminen vaikuttaa eniten, 
olisi annettava mahdollisuus lievittää 
siirtymään liittyvää rakennemuutosta 
aktiivisesti mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa. Sovellettavissa unionin 
valtiotukisäännöissä olisi näin ollen 
varmistettava, että tarvittava tuki on 
sallittua tukialueiden asemasta 
riippumatta.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(14) JTF-tuen edellytyksenä olisi oltava 
siirtymäprosessin tosiasiallinen 
toteuttaminen tietyllä alueella, jotta 
saavutetaan ilmastoneutraali talous. 
Jäsenvaltioiden olisi laadittava yhteistyössä 
asiaan liittyvien sidosryhmien kanssa 
asetuksen (EU) .../... [uusi yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 6 artiklassa 
vahvistetun kumppanuusperiaatteen 
mukaisesti ja komission tuella alueelliset 
oikeudenmukaista siirtymää koskevat 
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ja ilmastosuunnitelmien kanssa. Komissio 
perustaa siirtymävaiheessa olevien 
kivihiilialueiden foorumiin pohjautuvan 
oikeudenmukaista siirtymää käsittelevän 
foorumin, joka mahdollistaa kahden- ja 
monenvälisen kokemusten vaihdon 
hankitusta tietämyksestä ja hyvistä 
käytännöistä kaikilla toiminta-aloilla, 
joihin vaikutukset kohdistuvat.

suunnitelmat, joissa esitetään 
siirtymäprosessi yksityiskohtaisesti ja jotka 
ovat johdonmukaisia kansallisten energia- 
ja ilmastosuunnitelmien kanssa. Komissio 
perustaa siirtymävaiheessa olevien 
kivihiilialueiden foorumiin pohjautuvan 
oikeudenmukaista siirtymää käsittelevän 
foorumin, joka mahdollistaa kahden- ja 
monenvälisen kokemusten vaihdon 
hankitusta tietämyksestä ja hyvistä 
käytännöistä kaikilla toiminta-aloilla, 
joihin vaikutukset kohdistuvat.

Or. en

Perustelu

Parlamentti pitää kumppanuusperiaatteen noudattamista erittäin tärkeänä alueellista 
oikeudenmukaista siirtymää koskevan suunnitelman onnistumisen kannalta, koska näin 
varmistetaan, että talouselämän osapuolia ja työmarkkinaosapuolia sekä esimerkiksi 
ympäristöjärjestöjä voidaan kuulla ohjelmasuunnittelusta ja täytäntöönpanoon liittyvistä 
kysymyksistä.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Alueellisissa oikeudenmukaista 
siirtymää koskevissa suunnitelmissa olisi 
yksilöitävä alueet, joihin vaikutukset 
kohdistuvat kielteisimmin ja joihin JTF-
tuki olisi keskitettävä, ja kuvattava 
toteutettavat toimet ilmastoneutraalin 
talouden saavuttamiseksi etenkin siltä osin 
kuin kyseessä on fossiilisten polttoaineiden 
tuotantoon liittyvien laitosten tai muun 
kasvihuonekaasuvaltaisen toiminnan 
muuntaminen tai lopettaminen. Nämä 
alueet olisi määriteltävä tarkasti, ja niiden 
olisi vastattava NUTS-tason 3 alueita tai 
oltava osa niitä. Suunnitelmissa olisi 
esitettävä yksityiskohtaisesti näiden 
alueiden haasteet ja tarpeet ja yksilöitävä 
tarvittavien toimien tyyppi siten, että 

(15) Alueellisissa oikeudenmukaista 
siirtymää koskevissa suunnitelmissa olisi 
yksilöitävä alueet, joihin vaikutukset 
kohdistuvat kielteisimmin ja joihin JTF-
tuki olisi keskitettävä, ja kuvattava 
toteutettavat toimet ilmastoneutraalin 
talouden saavuttamiseksi etenkin siltä osin 
kuin kyseessä on fossiilisten polttoaineiden 
tuotantoon liittyvien laitosten tai muun 
kasvihuonekaasuvaltaisen toiminnan 
muuntaminen tai lopettaminen siten, että 
samalla säilytetään 
työllistymismahdollisuudet ja 
laajennetaan niitä alueilla, joihin siirtymä 
vaikuttaa eniten, jotta voidaan välttää 
sosiaalinen syrjäytyminen. Nämä alueet 
olisi määriteltävä tarkasti, ja niiden olisi 
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varmistetaan sellaisten ilmastonmuutosta 
kestävien taloudellisten toimien 
johdonmukainen kehittäminen, jotka ovat 
myös ilmastoneutraaliuteen siirtymisen ja 
vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden 
mukaisia. Vain siirtymäsuunnitelmien 
mukaisesti tehdyt investoinnit voivat saada 
taloudellista tukea JTF-rahastosta. 
Alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien olisi oltava osa 
komissio hyväksymiä ohjelmia (jotka 
saavat tapauksen mukaan tukea EAKR:sta, 
ESR+:sta, koheesiorahastosta tai JTF-
rahastosta).

vastattava NUTS-tason 3 alueita tai oltava 
osa niitä. Suunnitelmissa olisi esitettävä 
yksityiskohtaisesti näiden alueiden haasteet 
ja tarpeet ja yksilöitävä tarvittavien toimien 
tyyppi siten, että varmistetaan sellaisten 
ilmastonmuutosta kestävien taloudellisten 
toimien johdonmukainen kehittäminen, 
jotka ovat myös ilmastoneutraaliuteen 
siirtymisen ja vihreän kehityksen ohjelman 
tavoitteiden mukaisia. Vain 
siirtymäsuunnitelmien mukaisesti tehdyt 
investoinnit voivat saada taloudellista 
tukea JTF-rahastosta. Alueellisten 
oikeudenmukaista siirtymää koskevien 
suunnitelmien olisi oltava osa komissio 
hyväksymiä ohjelmia (jotka saavat 
tapauksen mukaan tukea EAKR:sta, 
ESR+:sta, koheesiorahastosta tai JTF-
rahastosta).

Or. en

Perustelu

Esittelijä katsoo, että on tärkeää myös korostaa JFT:n sosiaalista näkökulmaa.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Kun otetaan huomioon, että ehdotuksen mukaisen JTF:n soveltamisala on paljon laajempi 
kuin parlamentin aikaisemmin ehdottaman oikeudenmukaista energiasiirtymää koskevan 
rahaston, huomattavasti suurempi talousarvio on tarpeen. Muiden koheesiorahastojen varoja 
ei kuitenkaan saisi vaarantaa.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 15

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

Komission teksti Tarkistus

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

Edellä 1 kohdan mukaisesti JTF-rahastosta 
tuetaan seuraavia toimia:

Or. en

Tarkistus 16

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

Komission teksti Tarkistus

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

myös yliopistoissa ja julkisissa 
tutkimuslaitoksissa tehtävät investoinnit, 
joilla edistetään edistyneen teknologian 
siirtoa;

Or. en

Perustelu

Esittelijä haluaa korostaa, että T&K-investointeja voidaan tehdä myös yliopistoihin ja 
julkisiin tutkimuslaitoksiin alueellista oikeudenmukaista siirtymää koskevassa suunnitelmassa 
perustelluissa tapauksissa.

Tarkistus 17

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 18

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 19

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

Komission teksti Tarkistus

e) digitalisaatioon ja digitaaliseen 
liitettävyyteen tehtävät investoinnit;

e) digitalisaatioon ja digitaaliseen 
liitettävyyteen, digitaalinen viljely ja 
täsmäviljely mukaan lukien, tehtävät 
investoinnit;

Or. en

Tarkistus 20

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

Komission teksti Tarkistus

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

f) laitosalueen kunnostamiseen 
tehtävät investoinnit;

Or. en

Tarkistus 21

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

Komission teksti Tarkistus

i) työnhakuneuvonta työnhakijoille; i) työnhakuneuvonta työnhakijoille ja 
tulotuki;

Or. en
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Tarkistus 22

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

Komission teksti Tarkistus

j) työnhakijoiden aktiivinen 
osallistaminen;

j) erityisesti naispuolisten 
työnhakijoiden aktiivinen osallistaminen;

Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) komission asetuksen (EU) Poistetaan.
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N:o 651/201416 2 artiklan 18 kohdassa 
määriteltyjä vaikeuksissa olevia yrityksiä;
_________________
16 Komission asetus (EU) N:o 651/2014, 
annettu 17 päivänä kesäkuuta 2014, 
tiettyjen tukimuotojen toteamisesta 
sisämarkkinoille soveltuviksi 
perussopimuksen 107 ja 108 artiklan 
mukaisesti (EUVL L 187, 26.6.2014, s. 1).

Or. en

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 27

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 28

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 alueet, 
joihin siirtymäprosessin vaikutukset 
kohdistuvat kielteisimmin, on yksilöity 
alueellista oikeudenmukaista siirtymää 
koskevassa suunnitelmassa ja asiaan 
liittyvä alueellinen oikeudenmukaista 
siirtymää koskeva suunnitelma on 
johdonmukainen kyseisen jäsenvaltion 
kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman kanssa, ellei se pysty 
perustelemaan asianmukaisesti 
hyväksyntänsä epäämistä.

Or. en
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Tarkistus 29

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 30

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 
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 868/2014, tai sen osia. Tuettavien 
alueiden on oltava alueita, joihin siirtymän 
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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.

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 31

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;

Or. en
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Tarkistus 32

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

Tarkistus 33

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, kansallisten 
energia- ja ilmastosuunnitelmien ja 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

9 artikla 9 artikla

Rahoitusoikaisut 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.

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

Or. en

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 37

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 38

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 

6. Edellä olevan 3 artiklan 3 kohdan 
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 
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tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. en

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla
Siirtymäsäännökset

Jäsenvaltioille myönnetään ... saakka 
[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 40

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 166/20061 7 artiklan mukaisesti 
ilmoittamalla teollisuuslaitosten 
kasvihuonekaasupäästöjen suhdeluvulla – 

i) teollisuuslaitosten 
kasvihuonekaasupäästöt NUTS 2 -tason 
alueilla, joilla hiili-intensiteetti – 
määritettynä jäsenvaltioiden Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 166/20061 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 2 -
tason alueella, jolla hiili-intensiteetti on 
suurin (painotus 33 %),

____________________ __________________
1 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).  

1 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 41

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 osuutena kunkin alueen 
teollisuustyövoiman kokonaismäärästä 
(painotus 33 %),

Or. en

Tarkistus 42

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella lisätään kriteeri JTF:n jakomenetelmään. Siinä ehdotetaan, että pieni 
lisäys annetaan jäsenvaltioille, jotka vastaavat saarialueista tai syrjäisistä alueista, jotka ovat 
riippuvaisia diesel- tai bensiinigeneraattoreista sähköntuotannossaan, koska näitä alueita ei 
ole liitetty mantereen yleiseen sähköverkkoon ja siirtyminen kohti vihreää energiaa on siksi 
erityisen työlästä ja kallista. Muiden kohtien painotusta on sen mukaisesti vähennettävä.

Tarkistus 43

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella lisätään kriteeri JTF:n jakomenetelmään ja ehdotetaan 
määrärahalisäystä jäsenvaltioille, jotka sitoutuivat kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmiensa luonnoksissa vähimmäistavoitetasoa kunnianhimoisempiin panoksiin.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) a alakohdan soveltamisesta johtuvia 
määrärahoja mukautetaan sen 

b) a alakohdan soveltamisesta johtuvia 
määrärahoja mukautetaan sen 
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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;

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
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PERUSTELUT

A. Johdanto

Koheesiopolitiikan käyttöä kaudella 2021–2027 koskevissa lainsäädäntöehdotuksissa yksi 
tärkeimmistä EU:n investointeja ohjaavista tavoitteista on ”vihreämpi, vähähiilinen Eurooppa 
edistämällä puhdasta ja oikeudenmukaista energiakäännettä, vihreitä ja sinisiä investointeja, 
kiertotaloutta, ilmastonmuutokseen sopeutumista ja riskien ehkäisemistä ja hallinnointia”. 
Tällä edistetään myös Pariisin ilmastosopimuksen täytäntöönpanoa. Lisäksi 25 prosenttia 
monivuotisen rahoituskehyksen kokonaismäärästä on käytettävä ilmastotoimiin.

Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa vahvistetaan entisestään EU:n sitoutumista 
vihreämpään tulevaisuuteen ja määritellään Euroopan uusi kasvupolitiikka, jonka 
kunnianhimoisena tavoitteena, jonka Eurooppa-neuvosto hyväksyi 12. joulukuuta 2019, on 
saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä.

Vihreään talouteen ja ilmastoneutraaliuteen pyrkimisessä on kuitenkin erityisiä vaikeuksia, 
joihin olisi puututtava pikaisesti. On esimerkiksi suuri määrä alueita, jotka ovat edelleen 
riippuvaisia fossiilisista polttoaineista tai runsaasti kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavista 
teollisista prosesseista. Näiden alueiden siirtyminen ilmastoneutraaliin talouteen on sen 
vuoksi valtava haaste. Taloudellista panosta ja työllisyystasoa on välttämättä alennettava 
taloudellisessa toiminnassa, jonka kasvihuonekaasupäästötasot ovat suuria tai joka perustuu 
kivihiilen ja ruskohiilen kaltaisten fossiilisten polttoaineiden tuotantoon ja käyttöön, on 
välttämättä vähennettävä. Muiden alojen, joilla kasvihuonekaasupäästötasot ovat suuria, on 
luovuttava hiili-intensiivisistä prosesseista: niiden on muututtava. Lisäksi lukuisten muiden 
edellä mainitusta toiminnasta välillisesti riippuvaisten työpaikkojen on nyt myös muututtava, 
tai ne voivat lakata olemasta. Kaikilla näillä muutoksilla on suora vaikutus ihmisten elämään, 
ja niistä aiheutuu väistämättä huomattava määrä yhteiskunnallisia haasteita.

Tämän vuoksi esittelijä on erittäin tyytyväinen siihen, että laatimalla erillisen uuden 
asetusluonnoksen oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta vuoden 2020 jälkeiseksi 
rahoituskaudeksi komissio on kiinnittänyt huomionsa näihin yhteiskunnallisiin, taloudellisiin 
ja ympäristöön liittyviin haasteisiin ja osoittanut pitävänsä tärkeänä EU:n yhteistä vastausta 
oikeudenmukaista siirtymää koskevaan tarpeeseen.

Esittelijä haluaa kuitenkin tehdä joitain muutoksia, lisäyksiä ja mukautuksia tähän 
ehdotukseen, joka on ensimmäinen lainsäädäntöehdotus, jossa pannaan täytäntöön Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmassa vahvistetut painopisteet ja joka on osa Kestävä Eurooppa -
investointiohjelmaa. Esittelijä on erityisen huolestunut sosioekonomisista vaikutuksista, joita 
siirtymisprosessi kohti ilmastoneutraalia taloutta aiheuttaa, ja katsoo vakaasti, että EU:n on 
toteutettava siirtyminen siten, että alueiden välisten erojen ei anneta kasvaa yhtään enempää ja 
että yhtään kansalaista ei jätetä yksin.

B. Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin rakenne

Esittelijä suhtautuu myönteisesti oikeuden mukaisen siirtymän rahastosta, InvestEU-
ohjelmaan kuuluvasta erityisjärjestelystä ja EIP-ryhmän kanssa toteutettavasta julkisen 
sektorin lainajärjestelystä koostuvan oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin kolmen pilarin 
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rakenteeseen. Oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa käytetään ensisijaisesti avustusten 
myöntämiseen, ja siinä keskitytään talouden monipuolistamiseen ja työnhakijoiden 
uudelleenkoulutukseen ja aktiiviseen osallistamiseen. Kahdella muulla pilarilla houkutellaan 
puolestaan yksityisiä investointeja ja julkista rahoitusta.

Esittelijä korostaa myös, että oikeudenmukaisen siirtymän rahasto toteutetaan yhteistyöhön 
perustuvan hallinnon kautta tiiviissä yhteistyössä kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten sekä sidosryhmien kanssa, koska näin varmistetaan siirtymästrategiaan 
sitoutuminen. Kumppanuusperiaatteen noudattaminen on myös erittäin tärkeää, koska näin 
varmistetaan, että taloudellisia kumppaneita ja työmarkkinaosapuolia kuullaan 
ohjelmasuunnitteluun ja täytäntöönpanoon liittyvistä kysymyksistä.

C. Tuen soveltamisala

Esittelijä pitää myönteisenä, että ehdotetusta JTF:stä tuetaan toimia talouden 
monipuolistamisen, työnhakijoiden uudelleenkoulutuksen ja ympäristön kunnostamisen 
aloilla. Kyseessä on laaja soveltamisala, johon sisältyvät erityisesti investoinnit pk-yrityksiin, 
tutkimukseen ja kehittämiseen, energiaan liittyvän teknologiaan ja infrastruktuureihin, 
digitalisaatioon, kunnostamiseen, kiertotalouteen, työntekijöiden uudelleenkoulutukseen ja 
uusien taitojen hankkimiseen sekä työntekijöiden neuvontaan ja osallistamiseen. Luettelo ei 
kuitenkaan ole tyhjentävä, ja sitä olisi jopa laajennettava käsittämään yliopistot ja julkiset 
tutkimuslaitokset, investoinnit uusiutuvaan energiaan, sähköntuotantoon ja infrastruktuurin 
rakentamiseen sekä ympäristöystävällisiin liikennevälineisiin.

Ottaen kuitenkin huomioon ydinenergian haitat on asianmukaista, että ydinlaitokset jätetään 
rahoituksen ulkopuolelle.

D. Talousarvio

Esittelijä suhtautuu myönteisesti siihen, että ehdotettu JTF edistää energiasiirtymää ja tukee 
paljon suurempaa määrää erilaisia toimia kolmessa laajassa ryhmässä, jotka ovat sosiaalinen 
tuki, talouden elvyttäminen ja maan saneeraus. Esittelijä pyytää siksi huomattavasti 
suurempaa talousarviota kuin komission ehdottamat 7,5 miljardia euroa korostaen kuitenkin, 
että tämä ei saisi vaarantaa muiden koheesiorahastojen rahoitusta. EU:n kunnianhimoiset 
politiikkatavoitteet voidaan saavuttaa ainoastaan kunnianhimoisen talousarvion avulla. 
JTF:stä peräisin olevilla varoilla olisi täydennettävä unionin aluepolitiikan nykyisten 
välineiden mukaisesti käytettävissä olevia varoja eikä niitä saisi ottaa siirtoina muista 
rahastoista.

Esittelijä toivoo myös, että oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin kolmen pilarin kautta 
tehtyjen investointien kokonaismäärä ylittää kaavaillut 100 miljardia euroa, koska lisävaroja 
tarvitaan, jotta voidaan auttaa haastavimman siirtymän alueita saavuttamaan 
ilmastoneutraaliutta koskevat tavoitteet ja samalla säilyttämään korkea työllisyystaso 
siirtymäprosessin aikana ja sen jälkeen.

Esittelijä katsoo, että erityistä huomiota olisi myös kiinnitettävä saarialueilla tai syrjäisillä 
alueilla asuvaan väestöön joka on riippuvainen diesel- tai bensiinigeneraattoreista 
sähköntuotannossaan, koska energiasiirtymä voi olla vaikeampi tai kalliimpi toteuttaa. Sen 
vuoksi esittelijä muuttaa jakomenetelmän mukaista painotusta ja lisää uuden kriteerin, joka 
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liittyy saariin ja syrjäisiin alueisiin, jotta jakomenetelmä kuvastaa tosiasiallisesti väestön 
todellisia tarpeita siirtymävaiheessa.

Lisäksi esittelijä on sitä mieltä, että jäsenvaltioiden toteuttamista täydentävistä toimenpiteistä, 
jotka johtavat tavoitteen ylittäviin päästövähennyksiin, olisi palkittava. Sen vuoksi esittelijä 
ehdottaa, että tämän seurauksena määrärahoja mukautetaan huomattavasti.

E. Valtiontukisäännöt

Jotta voidaan tehokkaasti torjua työpaikkojen menettämisen uhkaa, joustava 
valtiontukisääntöjen soveltaminen ja osallistava lähestymistapa kaikkia alueita kohtaan on 
tarpeen. Tämä tarkoittaa sitä, että tukea ei saisi rajoittaa alueisiin, jotka ovat tukikelpoisia 
sovellettavan valtiontukilainsäädännön mukaiseesti. Muut alueet, mukaan lukien köyhät 
alueet, alueet, joilla on runsaasti työttömyyttä, ja syrjäisimmät alueet, olisi myös otettava 
mukaan.

F. Ennakkorahoitus

Esittelijä suhtautuu myönteisesti siihen, että jäsenvaltiot voivat laatia alueelliset 
oikeudenmukaista siirtymää koskevat suunnitelmat ja yksilöidä vaikutuksen kohteeksi 
joutuneet NUTS 3 -tason alueet tai niiden osat, joita olisi tuettava. Ottaen kuitenkin 
huomioon, että niiden toimittaminen vuoden 2020 loppuun mennessä aiheuttaa 
täytäntöönpanohaasteen hallintoviranomaisille ja jäsenvaltioille, teknistä tukea varten olisi 
osoitettava ehdollista ennakkorahoitusta tämän haasteen lieventämiseksi.  Lisäksi 
jäsenvaltioille olisi myönnettävä siirtymäaika alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien valmistelua ja hyväksyntää varten vaarantamatta niiden 
mahdollisuutta saada rahoitusta.
 


