
 
Oikeudenmukainen siirtymä vihreään talouteen
 
Siirtymä ilmastoneutraaliuteen tarkoittaa valtavaa muutosta hiilestä riippuvaisilla alueilla.
Lue, miten oikeudenmukaisen siirtymän rahasto auttaa niitä.
 

Taistellakseen ilmastonmuutosta vastaan EU on sitoutunut saavuttamaan ilmastoneutraaliuden
vuoteen 2050 mennessä ja ottaa tavoitteen huomioon kaikilla politiikanaloilla Euroopan vihreän
kehityksen ohjelman kautta. Kunnianhimoinen tavoite vaatii siirtymää vähähiiliseen
talousmalliin, mikä on haastavaa fossiilisista polttoaineista ja hiili-intensiivisestä
teollisuudesta riippuvaisille alueille.
 
 
 
Lue lisää EU:n ilmastonmuutoksen vastaisista toimista.
 
 
 
Vastatakseen siirtymän sosiaalisiin, taloudellisiin ja ympäristövaikutuksiin Euroopan komissio
ehdotti tammikuussa 2020 oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa, joka on osa Euroopan
vihreän kehityksen ohjelman biljoonan euron ilmastorahoituspakettia.
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Kohdennettu budjetti EU:n alueille
 
 
 
Mepit hyväksyivät oikeudenmukaisen siirtymän rahaston toukokuussa. Pakettiin sisältyy 7,5
miljardia euroa vuosien 2021–2027 monivuotisesta rahoituskehyksestä ja lisäksi 10 miljardia
euroa EU:n elpymisvälineestä.
 
 
 
Syyskuun täysistunnossa parlamentti vaati lisää tukea alueille, jotta energia-alan siirtymä voisi
onnistua. Mepit toistivat vaatimuksensa oikeudenmukaisen siirtymän rahoituksen merkittävästä
lisäyksestä vuosien 2021-2027 EU-budjetissa. Komission toukokuussa esittämä summa pitäisi
korottaa 25 miljardiin euroon (vuoden 2018 hinnoissa), minkä lisäksi summaa tulisi täydentää
elvytysrahastosta 32 miljardilla nykyhinnoissa.
 
 
Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto sisältää:
 
 
 

EU-rahoituksen osuus investoinneista (yhteisrahoitus) on enintään 85 prosenttia
vähemmän  kehittyneillä  alueilla,  70  prosenttia  siirtymäalueilla  ja  50  prosenttia
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kehittyneillä alueilla. 
Taloudellisissa vaikeuksissa olevat yritykset voivat saada tukea poikkeuksellisia
olosuhteita varten tilapäisten valtiontukisääntöjen mukaisesti. 
EU-maiden tulee tehdä oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelmia, joissa yksilöidään
alueet,  joihin  ilmastosiirtymä  vaikuttaa  eniten.  Rahastosta  saadut  varat  on
keskitettävä näille alueille. Jäsenmaiden tulisi kiinnittää erityistä huomiota saarten,
saaristoalueiden ja syrjäisimpien alueiden erityispiirteisiin.
 

Oikeudenmukaisen siirtymän rahastoon lisätään parlamentin aloitteesta ”vihreä
palkitsemismekanismi”, jos rahaston määrärahoja lisätään 31. joulukuuta 2024 jälkeen.
Lisävarat jaetaan jäsenmaiden kesken. Eniten rahoitusta saavat maat, jotka ovat onnistuneet
vähentämään teollisuuden kasvihuonekaasupäästöjä.
 
 
Rahastosta ei tueta jätteenpolttoa. Tuen ulkopuolelle jäävät myös ydinvoimaloiden käytöstä
poisto tai rakentaminen, tupakkatuotteet ja fossiilisiin polttoaineisiin liittyvät investoinnit.
 
 
 
Uuteen vihreään aikakauteen jättämättä ketään
jälkeen 

Oikeudenmukaisen siirtymän foorumi
 
 
 
Kesäkuussa 2020 komissio perusti oikeudenmukaisen siirtymän foorumin, joka tarjoaa tukea
julkisen ja yksityisen sektorin toimijoille hiili-intensiivisillä alueilla. Foorumille tulee tietokanta
hankkeista ja asiantuntijoista, tietoaineistoja sekä teknistä neuvontaa.

Mihin oikeudenmukaisen siirtymän rahasto sijoittaa varoja?
• pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä mikroyrityksiin, yliopistoihin ja julkisiin tutkimuslaitoksiin

• edulliseen puhtaaseen energiaan, päästövähennyksiin, energiatehokkuuteen, uusiutuvaan
energiaan ja energian varastointimenetelmiin

• uusituvalla energialla tuotettuun kaukolämpöön

• älykkäisiin ja kestäviin liikkumismahdollisuuksiin

• saastuneiden alueiden puhdistamiseen ja uudistamiseen sekä maa-alueiden kunnostamiseen

• kiertotalouteen, mukaan lukien jätteen syntymisen estämiseen, jätteen määrän
vähentämiseen, resurssitehokkuuteen, uudelleenkäyttöön, korjaamiseen ja kierrättämiseen

• työntekijöiden taitojen päivittämiseen ja uudelleenkoulutukseen

• työnhaun tukemiseen

• olemassa olevien hiili-intensiivisten rakennelmien muuttamiseen uuteen tarkoitukseen
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Taustaa
 
 
 
Maaliskuussa 2018 parlamentti vaati perustettavaksi kattavaa rahastoa, jolla tuettaisiin
energiasektorin oikeudenmukaista siirtymää.
 
 
 
Tammikuussa 2020 Euroopan komissio ehdotti oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa, josta
tuettaisiin siirtymästä eniten kärsiviä alueita.
 
 
 
Heinäkuussa 2020 EU-maiden johtajat sopivat suunniteltua pienemmästä
elvytyssuunnitelmasta ja pitkän aikavälin budjetista EU:lle vuosille 2021-2027, mitä parlamentin
jäsenet arvostelivat jyrkästi.
 
 
 
Heinäkuun täysistunnossa parlamentti vaati neuvostoa perustelemaan reippaat leikkaukset
oikeudenmukaisen siirtymän rahaston ja InvestEU-ohjelman budjetteihin ottaen huomioon
vihreän kehityksen ohjelman, joka on merkittävä EU-prioriteetti.
 
 
 
Jäsenmaat hyväksyivät sopimuksen neuvostossa 25. helmikuuta 2021.
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