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Tarkistus 17
Eero Heinäluoma

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Covid-19-pandemian seurauksista 
aiheutunut kriisi on vaikuttanut 
jäsenvaltioihin ennennäkemättömällä 
tavalla. Kriisi haittaa jäsenvaltioiden 
talouskasvua, mikä puolestaan pahentaa 
vakavaa likviditeetin puutetta, joka johtuu 
jäsenvaltioiden terveysjärjestelmiin ja 
muihin taloudenaloihin tarvittavien 
julkisten investointien äkillisestä ja 
merkittävästä kasvusta. Näin on 
muodostunut poikkeuksellinen tilanne, 
jonka ratkaisemiseksi on toteutettava 
erityisiä toimenpiteitä.

(1) Covid-19-pandemian seurauksista 
aiheutunut kriisi on vaikuttanut 
jäsenvaltioihin ennennäkemättömällä 
tavalla. Kriisi haittaa jäsenvaltioiden 
talouskasvua, mikä puolestaan pahentaa 
vakavaa likviditeetin puutetta, joka johtuu 
jäsenvaltioiden terveysjärjestelmiin ja 
muihin taloudenaloihin tarvittavien 
julkisten investointien äkillisestä ja 
merkittävästä kasvusta. Näin on 
muodostunut poikkeuksellinen tilanne, 
jonka ratkaisemiseksi on toteutettava 
erityisiä toimenpiteitä, jotta voidaan tukea 
kestävää elpymistä ja laadukkaiden 
kestävien työpaikkojen luomista.

Or. en

Tarkistus 18
Monika Vana
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Covid-19-pandemian seurauksista 
aiheutunut kriisi on vaikuttanut 
jäsenvaltioihin ennennäkemättömällä 
tavalla. Kriisi haittaa jäsenvaltioiden 
talouskasvua, mikä puolestaan pahentaa 
vakavaa likviditeetin puutetta, joka johtuu 
jäsenvaltioiden terveysjärjestelmiin ja 
muihin taloudenaloihin tarvittavien 
julkisten investointien äkillisestä ja 
merkittävästä kasvusta. Näin on 
muodostunut poikkeuksellinen tilanne, 
jonka ratkaisemiseksi on toteutettava 

(1) Covid-19-pandemia ja sen 
seurauksista aiheutunut sosiaali- ja 
talouskriisi ovat vaikuttaneet 
jäsenvaltioihin ennennäkemättömällä 
tavalla. Kriisi haittaa jäsenvaltioiden 
talouskasvua, mikä puolestaan pahentaa 
vakavaa likviditeetin puutetta, joka johtuu 
jäsenvaltioiden terveysjärjestelmiin ja 
muihin taloudenaloihin sekä sosiaalikriisin 
vaikutusten lieventämiseksi tarvittavien 
julkisten investointien äkillisestä ja 
merkittävästä kasvusta. Näin on 
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erityisiä toimenpiteitä. muodostunut poikkeuksellinen tilanne, 
jonka ratkaisemiseksi on toteutettava 
erityisiä toimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 19
Eero Heinäluoma

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Kriisin vaikutuksiin reagoimiseksi 
asetuksia (EU) N:o 1303/2013 ja (EU) N:o 
1301/2013 muutettiin 30 päivänä 
maaliskuuta 2020, jotta Euroopan 
aluekehitysrahastosta, jäljempänä ’EAKR’, 
Euroopan sosiaalirahastosta, jäljempänä 
’ESR’, ja koheesiorahastosta, jäljempänä 
’rahastot’, sekä Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastosta, jäljempänä ’EMKR’, 
tuettujen toimintaohjelmien 
täytäntöönpano olisi joustavampaa. Kun 
unionin talouksiin ja yhteiskuntiin 
kohdistuvat vakavat kielteiset vaikutukset 
kuitenkin pahenivat edelleen, molempia 
asetuksia muutettiin jälleen 23 päivänä 
huhtikuuta 2020 poikkeuksellisen 
lisäjoustavuuden tarjoamiseksi, jotta 
jäsenvaltiot voivat keskittyä 
ennennäkemättömän kriisin edellyttämiin 
toimiin laajentamalla mahdollisuutta ottaa 
käyttöön rahastojen käyttämätöntä tukea ja 
yksinkertaistamalla ohjelmien 
täytäntöönpanoon ja tarkastamiseen 
liittyviä menettelyvaatimuksia.

(2) Kriisin vaikutuksiin reagoimiseksi 
asetuksia (EU) N:o 1303/2013 ja (EU) 
N:o 1301/2013 muutettiin 30 päivänä 
maaliskuuta 2020, jotta Euroopan 
aluekehitysrahastosta, jäljempänä ’EAKR’, 
Euroopan sosiaalirahastosta, jäljempänä 
’ESR’, ja koheesiorahastosta, jäljempänä 
’rahastot’, sekä Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastosta, jäljempänä ’EMKR’, 
tuettujen toimintaohjelmien 
täytäntöönpano olisi joustavampaa. Kun 
unionin talouksiin ja yhteiskuntiin 
kohdistuvat vakavat kielteiset vaikutukset 
kuitenkin pahenivat edelleen, molempia 
asetuksia muutettiin jälleen 23 päivänä 
huhtikuuta 2020 poikkeuksellisen 
lisäjoustavuuden tarjoamiseksi, jotta 
jäsenvaltiot voivat keskittyä 
ennennäkemättömän kriisin edellyttämiin 
toimiin laajentamalla mahdollisuutta ottaa 
käyttöön rahastojen käyttämätöntä tukea ja 
yksinkertaistamalla ohjelmien 
täytäntöönpanoon ja tarkastamiseen 
liittyviä menettelyvaatimuksia. Tämän 
joustavuuden olisi oltava luonteeltaan 
väliaikaista, ja sen olisi liityttävä 
ainoastaan koronaviruksen vuoksi 
toteutettaviin toimiin.

Or. en

Tarkistus 20
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Monika Vana
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Kaikkiaan 58 272 800 000 euron 
(käypinä hintoina) suuruinen 
poikkeuksellinen lisäsumma olisi 
asetettava saataville 
talousarviositoumuksiin rakennerahastoista 
Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -
tavoitteen puitteissa vuosina 2020, 2021 ja 
2022, jotta pahiten kärsineitä jäsenvaltioita 
ja alueita voitaisiin tukea covid-19-
pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen 
korjaamisen tukemisessa tai pohjan 
luomisessa talouden vihreälle, digitaaliselle 
ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle 
siten, että määrärahat saataisiin nopeasti 
reaalitalouden käyttöön nykyisten 
toimenpideohjelmien kautta. Vuoden 2020 
määrärahat ovat peräisin vuosien 2014–
2020 monivuotisessa rahoituskehyksessä 
taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen käytettävissä olevien 
määrärahojen kasvusta, kun taas vuosien 
2021 ja 2022 määrärahat ovat peräisin 
Euroopan unionin elpymisvälineestä. 
Komission aloitteesta osa lisämäärärahoista 
olisi kohdennettava tekniseen tukeen. 
Komission olisi vahvistettava jäljellä 
olevan lisämäärärahaerän jakauma kunkin 
jäsenvaltion osalta käyttäen 
jakomenetelmää, joka perustuu 
viimeisimpiin käytettävissä oleviin 
objektiivisiin tilastotietoihin 
jäsenvaltioiden suhteellisesta vauraudesta 
ja siitä, miten tämänhetkinen kriisi on 
vaikuttanut niiden talouteen ja 
yhteiskuntaan. Jakomenetelmään olisi 
tehtävä varaus syrjäisimmille alueille 
kohdennettavasta erityisestä lisämäärästä, 
koska niiden taloudet ja yhteiskunnat ovat 
erityisen haavoittuvia. Kriisin vaikutusten 
muuttuvan luonteen huomioon ottamiseksi 
jakaumaa olisi tarkistettava vuonna 2021 
samaan jakomenetelmään pohjautuen ja 

(5) Kaikkiaan 58 272 800 000 euron 
(käypinä hintoina) suuruinen 
poikkeuksellinen lisäsumma olisi 
asetettava saataville 
talousarviositoumuksiin rakennerahastoista 
Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -
tavoitteen puitteissa vuosina 2020, 2021 ja 
2022, jotta pahiten kärsineitä jäsenvaltioita 
ja alueita voitaisiin tukea covid-19-
pandemian ja erityisesti sen sosiaalisten 
vaikutusten aiheuttaman kriisin vahinkojen 
korjaamisen tukemisessa ja pohjan 
luomisessa talouden vihreälle, digitaaliselle 
ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle 
siten, että määrärahat saataisiin nopeasti 
reaalitalouden käyttöön nykyisten 
toimenpideohjelmien kautta. Vuoden 2020 
määrärahat ovat peräisin vuosien 2014–
2020 monivuotisessa rahoituskehyksessä 
taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen käytettävissä olevien 
määrärahojen kasvusta, kun taas vuosien 
2021 ja 2022 määrärahat ovat peräisin 
Euroopan unionin elpymisvälineestä. 
Komission aloitteesta osa lisämäärärahoista 
olisi kohdennettava tekniseen tukeen. 
Komission olisi vahvistettava jäljellä 
olevan lisämäärärahaerän jakauma kunkin 
jäsenvaltion osalta käyttäen 
jakomenetelmää, joka perustuu 
viimeisimpiin käytettävissä oleviin 
objektiivisiin tilastotietoihin 
jäsenvaltioiden suhteellisesta vauraudesta 
ja siitä, miten tämänhetkinen kriisi on 
vaikuttanut niiden talouteen ja 
yhteiskuntaan. Jakomenetelmään olisi 
tehtävä varaus syrjäisimmille alueille 
kohdennettavasta erityisestä lisämäärästä, 
koska niiden taloudet ja yhteiskunnat ovat 
erityisen haavoittuvia, ja olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota kaikkein 
haavoittuvimmassa asemassa oleviin, 
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käyttäen 19 päivänä lokakuuta 2021 
mennessä saatavilla olevia tuoreimpia 
tilastotietoja lisämäärärahojen vuoden 2022 
erän jakamiseksi.

kuten asunnottomiin ja erillisissä 
laitoksissa eläviin henkilöihin, jotka 
yleensä jäävät jäsenvaltioiden virallisten 
tilastojen ulkopuolelle. Tätä varten 
tietojen keruuseen olisi otettava mukaan 
köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
alalla toimivat valtiosta riippumattomat 
järjestöt. Kriisin vaikutusten muuttuvan 
luonteen huomioon ottamiseksi jakaumaa 
olisi tarkistettava vuonna 2021 samaan 
jakomenetelmään pohjautuen ja käyttäen 
19 päivänä lokakuuta 2021 mennessä 
saatavilla olevia tuoreimpia tilastotietoja 
lisämäärärahojen vuoden 2022 erän 
jakamiseksi.

Or. en

Tarkistus 21
Eero Heinäluoma

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Kaikkiaan 58 272 800 000 euron 
(käypinä hintoina) suuruinen 
poikkeuksellinen lisäsumma olisi 
asetettava saataville 
talousarviositoumuksiin rakennerahastoista 
Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -
tavoitteen puitteissa vuosina 2020, 2021 ja 
2022, jotta pahiten kärsineitä jäsenvaltioita 
ja alueita voitaisiin tukea covid-19-
pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen 
korjaamisen tukemisessa tai pohjan 
luomisessa talouden vihreälle, digitaaliselle 
ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle 
siten, että määrärahat saataisiin nopeasti 
reaalitalouden käyttöön nykyisten 
toimenpideohjelmien kautta. Vuoden 2020 
määrärahat ovat peräisin vuosien 2014–
2020 monivuotisessa rahoituskehyksessä 
taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen käytettävissä olevien 
määrärahojen kasvusta, kun taas vuosien 
2021 ja 2022 määrärahat ovat peräisin 

(5) Kaikkiaan 58 272 800 000 euron 
(käypinä hintoina) suuruinen 
poikkeuksellinen lisäsumma olisi 
asetettava saataville 
talousarviositoumuksiin rakennerahastoista 
Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -
tavoitteen puitteissa ainoastaan vuosina 
2020, 2021 ja 2022, jotta pahiten kärsineitä 
jäsenvaltioita ja alueita voitaisiin tukea 
covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin 
vahinkojen korjaamisen tukemisessa tai 
pohjan luomisessa talouden vihreälle, 
digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle 
elpymiselle siten, että määrärahat saataisiin 
nopeasti reaalitalouden käyttöön nykyisten 
toimenpideohjelmien kautta. Vuoden 2020 
määrärahat ovat peräisin vuosien 2014–
2020 monivuotisessa rahoituskehyksessä 
taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen käytettävissä olevien 
määrärahojen kasvusta, kun taas vuosien 
2021 ja 2022 määrärahat ovat peräisin 
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Euroopan unionin elpymisvälineestä. 
Komission aloitteesta osa lisämäärärahoista 
olisi kohdennettava tekniseen tukeen. 
Komission olisi vahvistettava jäljellä 
olevan lisämäärärahaerän jakauma kunkin 
jäsenvaltion osalta käyttäen 
jakomenetelmää, joka perustuu 
viimeisimpiin käytettävissä oleviin 
objektiivisiin tilastotietoihin 
jäsenvaltioiden suhteellisesta vauraudesta 
ja siitä, miten tämänhetkinen kriisi on 
vaikuttanut niiden talouteen ja 
yhteiskuntaan. Jakomenetelmään olisi 
tehtävä varaus syrjäisimmille alueille 
kohdennettavasta erityisestä lisämäärästä, 
koska niiden taloudet ja yhteiskunnat ovat 
erityisen haavoittuvia. Kriisin vaikutusten 
muuttuvan luonteen huomioon ottamiseksi 
jakaumaa olisi tarkistettava vuonna 2021 
samaan jakomenetelmään pohjautuen ja 
käyttäen 19 päivänä lokakuuta 2021 
mennessä saatavilla olevia tuoreimpia 
tilastotietoja lisämäärärahojen vuoden 
2022 erän jakamiseksi.

Euroopan unionin elpymisvälineestä. 
Komission aloitteesta osa lisämäärärahoista 
olisi kohdennettava tekniseen tukeen. 
Komission olisi vahvistettava jäljellä 
olevan lisämäärärahaerän jakauma kunkin 
jäsenvaltion osalta käyttäen 
jakomenetelmää, joka perustuu 
viimeisimpiin käytettävissä oleviin 
objektiivisiin tilastotietoihin 
jäsenvaltioiden suhteellisesta vauraudesta 
ja siitä, miten tämänhetkinen kriisi on 
vaikuttanut niiden talouteen ja 
yhteiskuntaan. Jakomenetelmään olisi 
tehtävä varaus syrjäisimmille alueille 
kohdennettavasta erityisestä lisämäärästä, 
koska niiden taloudet ja yhteiskunnat ovat 
erityisen haavoittuvia. Kriisin vaikutusten 
muuttuvan luonteen huomioon ottamiseksi 
jakaumaa olisi tarkistettava vuonna 2021 
samaan jakomenetelmään pohjautuen ja 
käyttäen tuoreimpia saatavilla olevia 
tilastotietoja sekä pohjautuen komission 
arviointikertomukseen, jossa arvioidaan 
välineen vaikuttavuutta, tehokkuutta ja 
vaikutuksia koronakriisin käsittelyssä, 
lisämäärärahojen vuoden 2022 erän 
jakamiseksi.

Or. en

Tarkistus 22
Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Moritz Körner, Valérie Hayer, 
Martin Hojsík

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Kaikkiaan 58 272 800 000 euron 
(käypinä hintoina) suuruinen 
poikkeuksellinen lisäsumma olisi 
asetettava saataville 
talousarviositoumuksiin rakennerahastoista 
Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -
tavoitteen puitteissa vuosina 2020, 2021 ja 
2022, jotta pahiten kärsineitä jäsenvaltioita 
ja alueita voitaisiin tukea covid-19-

(5) Kaikkiaan 58 272 800 000 euron 
(käypinä hintoina) suuruinen 
poikkeuksellinen lisäsumma olisi 
asetettava saataville 
talousarviositoumuksiin rakennerahastoista 
Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -
tavoitteen puitteissa vuosina 2020, 2021 ja 
2022, jotta pahiten kärsineitä jäsenvaltioita 
ja alueita voitaisiin tukea covid-19-
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pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen 
korjaamisen tukemisessa tai pohjan 
luomisessa talouden vihreälle, digitaaliselle 
ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle 
siten, että määrärahat saataisiin nopeasti 
reaalitalouden käyttöön nykyisten 
toimenpideohjelmien kautta. Vuoden 2020 
määrärahat ovat peräisin vuosien 2014–
2020 monivuotisessa rahoituskehyksessä 
taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen käytettävissä olevien 
määrärahojen kasvusta, kun taas vuosien 
2021 ja 2022 määrärahat ovat peräisin 
Euroopan unionin elpymisvälineestä. 
Komission aloitteesta osa lisämäärärahoista 
olisi kohdennettava tekniseen tukeen. 
Komission olisi vahvistettava jäljellä 
olevan lisämäärärahaerän jakauma kunkin 
jäsenvaltion osalta käyttäen 
jakomenetelmää, joka perustuu 
viimeisimpiin käytettävissä oleviin 
objektiivisiin tilastotietoihin 
jäsenvaltioiden suhteellisesta vauraudesta 
ja siitä, miten tämänhetkinen kriisi on 
vaikuttanut niiden talouteen ja 
yhteiskuntaan. Jakomenetelmään olisi 
tehtävä varaus syrjäisimmille alueille 
kohdennettavasta erityisestä lisämäärästä, 
koska niiden taloudet ja yhteiskunnat ovat 
erityisen haavoittuvia. Kriisin vaikutusten 
muuttuvan luonteen huomioon ottamiseksi 
jakaumaa olisi tarkistettava vuonna 2021 
samaan jakomenetelmään pohjautuen ja 
käyttäen 19 päivänä lokakuuta 2021 
mennessä saatavilla olevia tuoreimpia 
tilastotietoja lisämäärärahojen vuoden 2022 
erän jakamiseksi.

pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen 
korjaamisen tukemisessa tai pohjan 
luomisessa talouden vihreälle, digitaaliselle 
ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle 
siten, että määrärahat saataisiin nopeasti 
reaalitalouden käyttöön nykyisten 
toimenpideohjelmien kautta. Vuoden 2020 
määrärahat ovat peräisin vuosien 2014–
2020 monivuotisessa rahoituskehyksessä 
taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen käytettävissä olevien 
maksusitoumusmäärärahojen 5 miljardin 
euron kasvusta, kun taas vuosien 2021 ja 
2022 määrärahat ovat peräisin Euroopan 
unionin elpymisvälineestä. Komission 
aloitteesta osa lisämäärärahoista olisi 
kohdennettava tekniseen tukeen. 
Komission olisi vahvistettava jäljellä 
olevan lisämäärärahaerän jakauma kunkin 
jäsenvaltion osalta käyttäen 
jakomenetelmää, joka perustuu 
viimeisimpiin käytettävissä oleviin 
objektiivisiin tilastotietoihin 
jäsenvaltioiden suhteellisesta vauraudesta 
ja siitä, miten tämänhetkinen kriisi on 
vaikuttanut niiden talouteen ja 
yhteiskuntaan. Jakomenetelmään olisi 
tehtävä varaus syrjäisimmille alueille 
kohdennettavasta erityisestä lisämäärästä, 
koska niiden taloudet ja yhteiskunnat ovat 
erityisen haavoittuvia. Kriisin vaikutusten 
muuttuvan luonteen huomioon ottamiseksi 
jakaumaa olisi tarkistettava vuonna 2021 
samaan jakomenetelmään pohjautuen ja 
käyttäen 19 päivänä lokakuuta 2021 
mennessä saatavilla olevia tuoreimpia 
tilastotietoja lisämäärärahojen vuoden 2022 
erän jakamiseksi.

Or. en

Tarkistus 23
Erik Bergkvist

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(5) Kaikkiaan 58 272 800 000 euron 
(käypinä hintoina) suuruinen 
poikkeuksellinen lisäsumma olisi 
asetettava saataville 
talousarviositoumuksiin rakennerahastoista 
Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -
tavoitteen puitteissa vuosina 2020, 2021 ja 
2022, jotta pahiten kärsineitä jäsenvaltioita 
ja alueita voitaisiin tukea covid-19-
pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen 
korjaamisen tukemisessa tai pohjan 
luomisessa talouden vihreälle, digitaaliselle 
ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle 
siten, että määrärahat saataisiin nopeasti 
reaalitalouden käyttöön nykyisten 
toimenpideohjelmien kautta. Vuoden 2020 
määrärahat ovat peräisin vuosien 2014–
2020 monivuotisessa rahoituskehyksessä 
taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen käytettävissä olevien 
määrärahojen kasvusta, kun taas vuosien 
2021 ja 2022 määrärahat ovat peräisin 
Euroopan unionin elpymisvälineestä. 
Komission aloitteesta osa lisämäärärahoista 
olisi kohdennettava tekniseen tukeen. 
Komission olisi vahvistettava jäljellä 
olevan lisämäärärahaerän jakauma kunkin 
jäsenvaltion osalta käyttäen 
jakomenetelmää, joka perustuu 
viimeisimpiin käytettävissä oleviin 
objektiivisiin tilastotietoihin 
jäsenvaltioiden suhteellisesta vauraudesta 
ja siitä, miten tämänhetkinen kriisi on 
vaikuttanut niiden talouteen ja 
yhteiskuntaan. Jakomenetelmään olisi 
tehtävä varaus syrjäisimmille alueille 
kohdennettavasta erityisestä lisämäärästä, 
koska niiden taloudet ja yhteiskunnat ovat 
erityisen haavoittuvia. Kriisin vaikutusten 
muuttuvan luonteen huomioon ottamiseksi 
jakaumaa olisi tarkistettava vuonna 2021 
samaan jakomenetelmään pohjautuen ja 
käyttäen 19 päivänä lokakuuta 2021 
mennessä saatavilla olevia tuoreimpia 
tilastotietoja lisämäärärahojen vuoden 2022 
erän jakamiseksi.

(5) Kaikkiaan 58 272 800 000 euron 
(käypinä hintoina) suuruinen 
poikkeuksellinen lisäsumma olisi 
asetettava saataville 
talousarviositoumuksiin rakennerahastoista 
Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -
tavoitteen puitteissa vuosina 2020, 2021 ja 
2022, jotta pahiten kärsineitä jäsenvaltioita 
ja alueita voitaisiin tukea covid-19-
pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen 
korjaamisen tukemisessa tai pohjan 
luomisessa talouden vihreälle, digitaaliselle 
ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle 
siten, että määrärahat saataisiin nopeasti 
reaalitalouden käyttöön nykyisten 
toimenpideohjelmien kautta. Vuoden 2020 
määrärahat ovat peräisin vuosien 2014–
2020 monivuotisessa rahoituskehyksessä 
taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen käytettävissä olevien 
määrärahojen kasvusta, kun taas vuosien 
2021 ja 2022 määrärahat ovat peräisin 
Euroopan unionin elpymisvälineestä. 
Komission aloitteesta osa lisämäärärahoista 
olisi kohdennettava tekniseen tukeen. 
Komission olisi vahvistettava jäljellä 
olevan lisämäärärahaerän jakauma kunkin 
jäsenvaltion osalta delegoidulla 
säädöksellä käyttäen jakomenetelmää, joka 
perustuu viimeisimpiin käytettävissä 
oleviin objektiivisiin tilastotietoihin 
jäsenvaltioiden suhteellisesta vauraudesta 
ja siitä, miten tämänhetkinen kriisi on 
vaikuttanut niiden talouteen ja 
yhteiskuntaan. Jakomenetelmään olisi 
tehtävä varaus syrjäisimmille alueille 
kohdennettavasta erityisestä lisämäärästä, 
koska niiden taloudet ja yhteiskunnat ovat 
erityisen haavoittuvia. Kriisin vaikutusten 
muuttuvan luonteen huomioon ottamiseksi 
jakaumaa olisi tarkistettava vuonna 2021 
samaan jakomenetelmään pohjautuen ja 
käyttäen 19 päivänä lokakuuta 2021 
mennessä saatavilla olevia tuoreimpia 
tilastotietoja lisämäärärahojen vuoden 2022 
erän jakamiseksi.

Or. en
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Tarkistus 24
Hélène Laporte

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Kaikkiaan 58 272 800 000 euron 
(käypinä hintoina) suuruinen 
poikkeuksellinen lisäsumma olisi 
asetettava saataville 
talousarviositoumuksiin rakennerahastoista 
Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -
tavoitteen puitteissa vuosina 2020, 2021 ja 
2022, jotta pahiten kärsineitä jäsenvaltioita 
ja alueita voitaisiin tukea covid-19-
pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen 
korjaamisen tukemisessa tai pohjan 
luomisessa talouden vihreälle, digitaaliselle 
ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle 
siten, että määrärahat saataisiin nopeasti 
reaalitalouden käyttöön nykyisten 
toimenpideohjelmien kautta. Vuoden 2020 
määrärahat ovat peräisin vuosien 2014–
2020 monivuotisessa rahoituskehyksessä 
taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen käytettävissä olevien 
määrärahojen kasvusta, kun taas vuosien 
2021 ja 2022 määrärahat ovat peräisin 
Euroopan unionin elpymisvälineestä. 
Komission aloitteesta osa lisämäärärahoista 
olisi kohdennettava tekniseen tukeen. 
Komission olisi vahvistettava jäljellä 
olevan lisämäärärahaerän jakauma kunkin 
jäsenvaltion osalta käyttäen 
jakomenetelmää, joka perustuu 
viimeisimpiin käytettävissä oleviin 
objektiivisiin tilastotietoihin 
jäsenvaltioiden suhteellisesta vauraudesta 
ja siitä, miten tämänhetkinen kriisi on 
vaikuttanut niiden talouteen ja 
yhteiskuntaan. Jakomenetelmään olisi 
tehtävä varaus syrjäisimmille alueille 
kohdennettavasta erityisestä lisämäärästä, 
koska niiden taloudet ja yhteiskunnat ovat 
erityisen haavoittuvia. Kriisin vaikutusten 
muuttuvan luonteen huomioon ottamiseksi 

(5) Kaikkiaan 58 272 800 000 euron 
(käypinä hintoina) suuruinen 
poikkeuksellinen lisäsumma olisi 
asetettava saataville 
talousarviositoumuksiin rakennerahastoista 
Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -
tavoitteen puitteissa vuosina 2020, 2021 ja 
2022, jotta pahiten kärsineitä jäsenvaltioita 
ja alueita voitaisiin tukea covid-19-
pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen 
korjaamisen tukemisessa tai pohjan 
luomisessa talouden vihreälle, digitaaliselle 
ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle 
siten, että määrärahat saataisiin nopeasti 
reaalitalouden käyttöön nykyisten 
toimenpideohjelmien kautta. Vuoden 2020 
määrärahat ovat peräisin vuosien 2014–
2020 monivuotisessa rahoituskehyksessä 
taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen käytettävissä olevien 
määrärahojen kasvusta, kun taas vuosien 
2021 ja 2022 määrärahat ovat peräisin 
Euroopan unionin elpymisvälineestä. 
Komission aloitteesta osa lisämäärärahoista 
olisi kohdennettava tekniseen tukeen. 
Komission olisi vahvistettava jäljellä 
olevan lisämäärärahaerän jakauma kunkin 
jäsenvaltion osalta käyttäen 
jakomenetelmää, joka perustuu 
viimeisimpiin käytettävissä oleviin 
objektiivisiin tilastotietoihin 
jäsenvaltioiden suhteellisesta vauraudesta 
ja siitä, miten tämänhetkinen kriisi on 
vaikuttanut niiden talouteen ja 
yhteiskuntaan. Jakomenetelmään olisi 
tehtävä varaus syrjäisimmille alueille, 
etenkin saarille, kohdennettavasta 
erityisestä lisämäärästä, koska niiden 
taloudet ja yhteiskunnat ovat erityisen 
haavoittuvia. Kriisin vaikutusten 
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jakaumaa olisi tarkistettava vuonna 2021 
samaan jakomenetelmään pohjautuen ja 
käyttäen 19 päivänä lokakuuta 2021 
mennessä saatavilla olevia tuoreimpia 
tilastotietoja lisämäärärahojen vuoden 2022 
erän jakamiseksi.

muuttuvan luonteen huomioon ottamiseksi 
jakaumaa olisi tarkistettava vuonna 2021 
samaan jakomenetelmään pohjautuen ja 
käyttäen 19 päivänä lokakuuta 2021 
mennessä saatavilla olevia tuoreimpia 
tilastotietoja lisämäärärahojen vuoden 2022 
erän jakamiseksi.

Or. fr

Tarkistus 25
Victor Negrescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Kaikkiaan 58 272 800 000 euron 
(käypinä hintoina) suuruinen 
poikkeuksellinen lisäsumma olisi 
asetettava saataville 
talousarviositoumuksiin 
rakennerahastoista Investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin -tavoitteen puitteissa vuosina 
2020, 2021 ja 2022, jotta pahiten 
kärsineitä jäsenvaltioita ja alueita 
voitaisiin tukea covid-19-pandemian 
aiheuttaman kriisin vahinkojen 
korjaamisen tukemisessa tai pohjan 
luomisessa talouden vihreälle, digitaaliselle 
ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle 
siten, että määrärahat saataisiin nopeasti 
reaalitalouden käyttöön nykyisten 
toimenpideohjelmien kautta. Vuoden 2020 
määrärahat ovat peräisin vuosien 2014–
2020 monivuotisessa rahoituskehyksessä 
taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen käytettävissä olevien 
määrärahojen kasvusta, kun taas vuosien 
2021 ja 2022 määrärahat ovat peräisin 
Euroopan unionin elpymisvälineestä. 
Komission aloitteesta osa lisämäärärahoista 
olisi kohdennettava tekniseen tukeen. 
Komission olisi vahvistettava jäljellä 
olevan lisämäärärahaerän jakauma kunkin 
jäsenvaltion osalta käyttäen 
jakomenetelmää, joka perustuu 

(5) Kaikkiaan 58 272 800 000 euron 
(käypinä hintoina) suuruinen 
poikkeuksellinen lisäsumma 
talousarviositoumuksiin olisi jaettava 
jäsenvaltioille rakennerahastoista 
Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -
tavoitteen puitteissa vuosina 2020, 2021 ja 
2022, jotta niitä ja pahiten kärsineitä 
alueita voitaisiin tukea covid-19-
pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen 
korjaamisen tukemisessa tai pohjan 
luomisessa talouden vihreälle, digitaaliselle 
ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle 
siten, että määrärahat saataisiin nopeasti 
reaalitalouden käyttöön nykyisten 
toimenpideohjelmien kautta. Vuoden 2020 
määrärahat ovat peräisin vuosien 2014–
2020 monivuotisessa rahoituskehyksessä 
taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen käytettävissä olevien 
määrärahojen kasvusta, kun taas vuosien 
2021 ja 2022 määrärahat ovat peräisin 
Euroopan unionin elpymisvälineestä. 
Komission aloitteesta osa lisämäärärahoista 
olisi kohdennettava tekniseen tukeen. 
Komission olisi vahvistettava jäljellä 
olevan lisämäärärahaerän jakauma kunkin 
jäsenvaltion osalta käyttäen 
jakomenetelmää, joka perustuu 
viimeisimpiin käytettävissä oleviin 
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viimeisimpiin käytettävissä oleviin 
objektiivisiin tilastotietoihin 
jäsenvaltioiden suhteellisesta vauraudesta 
ja siitä, miten tämänhetkinen kriisi on 
vaikuttanut niiden talouteen ja 
yhteiskuntaan. Jakomenetelmään olisi 
tehtävä varaus syrjäisimmille alueille 
kohdennettavasta erityisestä lisämäärästä, 
koska niiden taloudet ja yhteiskunnat ovat 
erityisen haavoittuvia. Kriisin vaikutusten 
muuttuvan luonteen huomioon ottamiseksi 
jakaumaa olisi tarkistettava vuonna 2021 
samaan jakomenetelmään pohjautuen ja 
käyttäen 19 päivänä lokakuuta 2021 
mennessä saatavilla olevia tuoreimpia 
tilastotietoja lisämäärärahojen vuoden 2022 
erän jakamiseksi.

objektiivisiin tilastotietoihin 
jäsenvaltioiden suhteellisesta vauraudesta 
ja siitä, miten tämänhetkinen kriisi on 
vaikuttanut niiden talouteen ja 
yhteiskuntaan. Jakomenetelmään olisi 
tehtävä varaus syrjäisimmille alueille 
kohdennettavasta erityisestä lisämäärästä, 
koska niiden taloudet ja yhteiskunnat ovat 
erityisen haavoittuvia. Kriisin vaikutusten 
muuttuvan luonteen huomioon ottamiseksi 
jakaumaa olisi tarkistettava vuonna 2021 
samaan jakomenetelmään pohjautuen ja 
käyttäen 19 päivänä lokakuuta 2021 
mennessä saatavilla olevia tuoreimpia 
tilastotietoja lisämäärärahojen vuoden 2022 
erän jakamiseksi.

Or. en

Tarkistus 26
Eider Gardiazabal Rubial

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Kaikkiaan 58 272 800 000 euron 
(käypinä hintoina) suuruinen 
poikkeuksellinen lisäsumma olisi 
asetettava saataville 
talousarviositoumuksiin rakennerahastoista 
Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -
tavoitteen puitteissa vuosina 2020, 2021 ja 
2022, jotta pahiten kärsineitä jäsenvaltioita 
ja alueita voitaisiin tukea covid-19-
pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen 
korjaamisen tukemisessa tai pohjan 
luomisessa talouden vihreälle, digitaaliselle 
ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle 
siten, että määrärahat saataisiin nopeasti 
reaalitalouden käyttöön nykyisten 
toimenpideohjelmien kautta. Vuoden 2020 
määrärahat ovat peräisin vuosien 2014–
2020 monivuotisessa rahoituskehyksessä 
taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen käytettävissä olevien 

(5) Kaikkiaan 54 806 498 104 euron 
(vuoden 2018 hintoina) suuruinen 
poikkeuksellinen lisäsumma olisi 
asetettava saataville 
talousarviositoumuksiin rakennerahastoista 
Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -
tavoitteen puitteissa vuosina 2020, 2021 ja 
2022, jotta pahiten kärsineitä jäsenvaltioita 
ja alueita voitaisiin tukea covid-19-
pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen 
korjaamisen tukemisessa tai pohjan 
luomisessa talouden vihreälle, 
digitaaliselle, sosiaaliselle ja 
palautumiskykyä tukevalle elpymiselle 
siten, että määrärahat saataisiin nopeasti 
reaalitalouden käyttöön nykyisten 
toimenpideohjelmien kautta. Vuoden 2020 
määrärahat ovat peräisin vuosien 2014–
2020 monivuotisessa rahoituskehyksessä 
taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen 
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määrärahojen kasvusta, kun taas vuosien 
2021 ja 2022 määrärahat ovat peräisin 
Euroopan unionin elpymisvälineestä. 
Komission aloitteesta osa lisämäärärahoista 
olisi kohdennettava tekniseen tukeen. 
Komission olisi vahvistettava jäljellä 
olevan lisämäärärahaerän jakauma kunkin 
jäsenvaltion osalta käyttäen 
jakomenetelmää, joka perustuu 
viimeisimpiin käytettävissä oleviin 
objektiivisiin tilastotietoihin 
jäsenvaltioiden suhteellisesta vauraudesta 
ja siitä, miten tämänhetkinen kriisi on 
vaikuttanut niiden talouteen ja 
yhteiskuntaan. Jakomenetelmään olisi 
tehtävä varaus syrjäisimmille alueille 
kohdennettavasta erityisestä lisämäärästä, 
koska niiden taloudet ja yhteiskunnat ovat 
erityisen haavoittuvia. Kriisin vaikutusten 
muuttuvan luonteen huomioon ottamiseksi 
jakaumaa olisi tarkistettava vuonna 2021 
samaan jakomenetelmään pohjautuen ja 
käyttäen 19 päivänä lokakuuta 2021 
mennessä saatavilla olevia tuoreimpia 
tilastotietoja lisämäärärahojen vuoden 2022 
erän jakamiseksi.

yhteenkuuluvuuteen käytettävissä olevien 
määrärahojen kasvusta, kun taas vuosien 
2021 ja 2022 määrärahat ovat peräisin 
Euroopan unionin elpymisvälineestä. 
Komission aloitteesta osa lisämäärärahoista 
olisi kohdennettava tekniseen tukeen. 
Komission olisi vahvistettava jäljellä 
olevan lisämäärärahaerän jakauma kunkin 
jäsenvaltion osalta käyttäen 
jakomenetelmää, joka perustuu 
viimeisimpiin käytettävissä oleviin 
objektiivisiin tilastotietoihin 
jäsenvaltioiden suhteellisesta vauraudesta 
ja siitä, miten tämänhetkinen kriisi on 
vaikuttanut niiden talouteen ja 
yhteiskuntaan. Jakomenetelmään olisi 
tehtävä varaus syrjäisimmille alueille 
kohdennettavasta erityisestä lisämäärästä, 
koska niiden taloudet ja yhteiskunnat ovat 
erityisen haavoittuvia. Kriisin vaikutusten 
muuttuvan luonteen huomioon ottamiseksi 
jakaumaa olisi tarkistettava vuonna 2021 
samaan jakomenetelmään pohjautuen ja 
käyttäen 19 päivänä lokakuuta 2021 
mennessä saatavilla olevia tuoreimpia 
tilastotietoja lisämäärärahojen vuoden 2022 
erän jakamiseksi.

(Tämä tarkistus [eli sanan ”sosiaalinen” 
lisääminen sanoihin ”covid-19-pandemian 
aiheuttaman kriisin vahinkojen 
korjaamisen tukemisessa tai pohjan 
luomisessa talouden vihreälle, 
digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle 
elpymiselle”] koskee koko tekstiä, myös 
otsikkoa. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en

Tarkistus 27
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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(5 a) Tilanteessa, jossa talous toipuu 
covid-19:n aiheuttamasta kriisistä, 
taloudellisesti heikommassa asemassa 
olevilla alueilla, erityisesti 
maaseutualueilla, on vakavia vaikeuksia 
unionin rahastojen toteuttamisessa. Sen 
vuoksi on keskeisen tärkeää, että komissio 
antaa teknistä ja hallinnollista tukea 
kriisistä eniten kärsineille alueille, jotta 
voidaan varmistaa, että REACT-EU-
välineestä annettu unionin rahoitus 
toteutetaan sekä tehokkaasti että 
vaikuttavasti. Kyseinen tuki toimii myös 
takeena sille, että estetään kansallisten 
poliittisten tekijöiden puuttuminen 
koheesiopolitiikan toteuttamiseen.

Or. en

Tarkistus 28
Hélène Laporte

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tähän asetukseen sovelletaan 
Euroopan parlamentin ja neuvoston SEUT-
sopimuksen 322 artiklan nojalla 
hyväksymiä horisontaalisia 
varainhoitosääntöjä. Näissä 
varainhoitoasetukseen sisältyvissä 
säännöissä vahvistetaan varsinkin 
menettely, joka koskee talousarvion 
laatimista ja toteuttamista käyttäen 
avustuksia, hankintoja, palkintoja ja 
välillistä toteutusta, sekä säädetään 
taloushallinnon toimijoiden toiminnan 
valvonnasta. SEUT-sopimuksen 322 
artiklan nojalla hyväksyttävät säännöt 
koskevat myös unionin talousarvion 
suojaamista siinä tapauksessa, että 
jäsenvaltioissa ilmenee 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen 
liittyviä yleisiä puutteita, koska 
oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on 
moitteettoman varainhoidon ja EU:n 

(6) Tähän asetukseen sovelletaan 
Euroopan parlamentin ja neuvoston SEUT-
sopimuksen 322 artiklan nojalla 
hyväksymiä horisontaalisia 
varainhoitosääntöjä. Näissä 
varainhoitoasetukseen sisältyvissä 
säännöissä vahvistetaan varsinkin 
menettely, joka koskee talousarvion 
laatimista ja toteuttamista käyttäen 
avustuksia, hankintoja, palkintoja ja 
välillistä toteutusta, sekä säädetään 
taloushallinnon toimijoiden toiminnan 
valvonnasta.
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rahoituksen tuloksellisuuden välttämätön 
ennakkoedellytys.

Or. fr

Tarkistus 29
Clotilde Armand, Valérie Hayer, Olivier Chastel, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, 
Martin Hojsík

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tähän asetukseen sovelletaan 
Euroopan parlamentin ja neuvoston SEUT-
sopimuksen 322 artiklan nojalla 
hyväksymiä horisontaalisia 
varainhoitosääntöjä. Näissä 
varainhoitoasetukseen sisältyvissä 
säännöissä vahvistetaan varsinkin 
menettely, joka koskee talousarvion 
laatimista ja toteuttamista käyttäen 
avustuksia, hankintoja, palkintoja ja 
välillistä toteutusta, sekä säädetään 
taloushallinnon toimijoiden toiminnan 
valvonnasta. SEUT-sopimuksen 322 
artiklan nojalla hyväksyttävät säännöt 
koskevat myös unionin talousarvion 
suojaamista siinä tapauksessa, että 
jäsenvaltioissa ilmenee 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen 
liittyviä yleisiä puutteita, koska 
oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on 
moitteettoman varainhoidon ja EU:n 
rahoituksen tuloksellisuuden välttämätön 
ennakkoedellytys.

(6) Tähän asetukseen sovelletaan 
Euroopan parlamentin ja neuvoston SEUT-
sopimuksen 322 artiklan nojalla 
hyväksymiä horisontaalisia 
varainhoitosääntöjä. Näissä 
varainhoitoasetukseen sisältyvissä 
säännöissä vahvistetaan varsinkin 
menettely, joka koskee talousarvion 
laatimista ja toteuttamista käyttäen 
avustuksia, hankintoja, palkintoja ja 
välillistä toteutusta, sekä säädetään 
taloushallinnon toimijoiden toiminnan 
valvonnasta. SEUT-sopimuksen 322 
artiklan nojalla hyväksyttävät säännöt 
koskevat myös unionin talousarvion 
suojaamista siinä tapauksessa, että 
jäsenvaltioissa ilmenee 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen 
liittyviä yleisiä puutteita, koska 
oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on 
moitteettoman varainhoidon ja EU:n 
rahoituksen tuloksellisuuden välttämätön 
ennakkoedellytys. Lisäksi joustavuus 
REACT-EU-välineen määrärahojen 
käytössä edellyttää jäsenvaltioiden 
tekemää itsearviointia pidemmälle 
menevää erityistä menojen valvontaa, 
joten komission, Olafin, Euroopan 
syyttäjänviraston ja 
tilintarkastustuomioistuimen on 
valvottava sitä.

Or. en
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Tarkistus 30
Mario Furore, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Jäsenvaltioiden asetuksen 
täytäntöönpanon yhteydessä tukemien 
hankkeiden yhteisrahoitukseen liittyvät 
menot olisi jätettävä vakaus- ja 
kasvusopimuksen mukaisten 
julkistalouden alijäämää koskevien 
laskelmien ulkopuolelle.

Or. it

Tarkistus 31
Monika Vana
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta jäsenvaltioille sallittaisiin 
mahdollisimman paljon joustovaraa siinä, 
kuinka ne räätälöivät covid-19-pandemian 
aiheuttaman kriisin vahinkojen 
korjaamistoimia tai luovat pohjaa talouden 
vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä 
tukevalle elpymiselle, komission olisi 
vahvistettava kohdennettavat määrärahat 
jäsenvaltiotasolla. Lisäksi olisi säädettävä 
mahdollisuudesta käyttää mahdollisia 
lisämäärärahoja vähävaraisimmille 
suunnatun avun tukemiseen. On myös 
tarpeen vahvistaa enimmäismäärät sille, 
kuinka paljon määrärahoja voidaan osoittaa 
tekniseen tukeen jäsenvaltioiden 
aloitteesta, mutta samalla suoda 
jäsenvaltioille mahdollisimman paljon 
joustovaraa siinä, kuinka määrärahat 
jaetaan EAKR:sta tai ESR:sta tuettavien 

(7) Jotta jäsenvaltioille sallittaisiin 
riittävästi joustovaraa siinä, kuinka ne 
räätälöivät covid-19-pandemian ja sen 
sosiaalisten seurausten aiheuttaman kriisin 
vahinkojen korjaamistoimia ja luovat 
pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja 
palautumiskykyä tukevalle elpymiselle, 
komission olisi vahvistettava 
kohdennettavat määrärahat 
jäsenvaltiotasolla. Lisäksi olisi säädettävä 
mahdollisuudesta käyttää mahdollisia 
lisämäärärahoja vähävaraisimmille 
suunnatun avun tukemiseen. On myös 
tarpeen vahvistaa enimmäismäärät sille, 
kuinka paljon määrärahoja voidaan osoittaa 
tekniseen tukeen jäsenvaltioiden 
aloitteesta, mutta samalla suoda 
jäsenvaltioille mahdollisimman paljon 
joustovaraa siinä, kuinka määrärahat 



AM\1210204FI.docx 17/59 PE655.679v01-00

FI

toimenpideohjelmien sisällä. On syytä 
selventää, että ESR:n vähimmäisosuutta 
ei ole tarpeen noudattaa 
lisämäärärahojen osalta. Kun otetaan 
huomioon, että lisämäärärahat oletetaan 
käytettävän nopeasti, lisämäärärahoihin 
liittyvät sitoumukset olisi vapautettava 
vasta toimenpideohjelmien sulkemisen 
yhteydessä.

jaetaan EAKR:sta tai ESR:sta tuettavien 
toimenpideohjelmien sisällä. Kun otetaan 
huomioon, että lisämäärärahat oletetaan 
käytettävän nopeasti, lisämäärärahoihin 
liittyvät sitoumukset olisi vapautettava 
vasta toimenpideohjelmien sulkemisen 
yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 32
Clotilde Armand, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta jäsenvaltioille sallittaisiin 
mahdollisimman paljon joustovaraa siinä, 
kuinka ne räätälöivät covid-19-pandemian 
aiheuttaman kriisin vahinkojen 
korjaamistoimia tai luovat pohjaa talouden 
vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä 
tukevalle elpymiselle, komission olisi 
vahvistettava kohdennettavat määrärahat 
jäsenvaltiotasolla. Lisäksi olisi säädettävä 
mahdollisuudesta käyttää mahdollisia 
lisämäärärahoja vähävaraisimmille 
suunnatun avun tukemiseen. On myös 
tarpeen vahvistaa enimmäismäärät sille, 
kuinka paljon määrärahoja voidaan osoittaa 
tekniseen tukeen jäsenvaltioiden 
aloitteesta, mutta samalla suoda 
jäsenvaltioille mahdollisimman paljon 
joustovaraa siinä, kuinka määrärahat 
jaetaan EAKR:sta tai ESR:sta tuettavien 
toimenpideohjelmien sisällä. On syytä 
selventää, että ESR:n vähimmäisosuutta ei 
ole tarpeen noudattaa lisämäärärahojen 
osalta. Kun otetaan huomioon, että 
lisämäärärahat oletetaan käytettävän 
nopeasti, lisämäärärahoihin liittyvät 
sitoumukset olisi vapautettava vasta 
toimenpideohjelmien sulkemisen 

(7) Jotta jäsenvaltioille sallittaisiin 
mahdollisimman paljon joustovaraa siinä, 
kuinka ne räätälöivät covid-19-pandemian 
aiheuttaman kriisin vahinkojen 
korjaamistoimia tai luovat pohjaa talouden 
vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä 
tukevalle elpymiselle, komission olisi 
vahvistettava kohdennettavat määrärahat 
alueellisella tasolla NUTS 2. Lisäksi olisi 
säädettävä mahdollisuudesta käyttää 
mahdollisia lisämäärärahoja 
vähävaraisimmille suunnatun avun 
tukemiseen. On myös tarpeen mahdollistaa 
jousto siinä, kuinka paljon määrärahoja 
voidaan osoittaa tekniseen tukeen 
jäsenvaltioiden aloitteesta, mutta samalla 
myös suoda jäsenvaltioille 
mahdollisimman paljon joustovaraa siinä, 
kuinka määrärahat jaetaan EAKR:sta tai 
ESR:sta tuettavien toimenpideohjelmien 
sisällä. On syytä selventää, että ESR:n 
vähimmäisosuutta ei ole tarpeen noudattaa 
lisämäärärahojen osalta. Kun otetaan 
huomioon, että lisämäärärahat oletetaan 
käytettävän nopeasti, lisämäärärahoihin 
liittyvät sitoumukset olisi vapautettava 
vasta toimenpideohjelmien sulkemisen 
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yhteydessä. yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 33
Monika Vana
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksilla (EU) 2020/460 ja (EU) 
2020/5585laajennetun EAKR:n tuen 
puitteissa jo saatavilla olevien toimien 
täydentämiseksi jäsenvaltioiden olisi 
edelleen voitava käyttää lisämäärärahoja 
ensisijaisesti terveyspalveluihin liittyviin 
tuotteisiin ja palveluihin suuntautuviin 
investointeihin, pk-yrityksille 
käyttöpääoman tai investointituen 
muodossa annettavaan tukeen, 
digitaaliseen ja vihreään talouteen 
siirtymistä tukeviin toimiin, kansalaisille 
peruspalveluja tuottavaan infrastruktuuriin 
tai taloudellisiin tukitoimenpiteisiin 
alueille, jotka ovat riippuvaisimpia kriisin 
eniten vaurioittamista toimialoista. 
Teknistä tukea olisi myös tuettava. 
Asianmukaista on, että lisämäärärahat 
kohdennetaan yksinomaan uuteen 
temaattiseen tavoitteeseen ”Covid-19-
pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen 
korjaamisen tukeminen sekä pohjan 
luominen talouden vihreälle, digitaaliselle 
ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle”, 
jonka olisi myös muodostettava ainoa 
investointiprioriteetti, jotta lisämäärärahoja 
koskeva ohjelmatyö ja määrärahojen käyttö 
voisi tapahtua kevyemmällä menettelyllä.

(9) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksilla (EU) 2020/460 ja (EU) 
2020/5585 laajennetun EAKR:n tuen 
puitteissa jo saatavilla olevien toimien 
täydentämiseksi jäsenvaltioiden olisi 
edelleen voitava käyttää lisämäärärahoja 
ensisijaisesti terveyspalveluihin liittyviin 
tuotteisiin ja palveluihin suuntautuviin 
investointeihin varmistaen 
mahdollisimman suuri täydentävyys 
EU4Health-ohjelman kanssa, pk-
yrityksille käyttöpääoman tai 
investointituen muodossa annettavaan 
tukeen, digitaaliseen ja vihreään talouteen 
siirtymistä tukeviin toimiin, kansalaisille 
peruspalveluja tuottavaan infrastruktuuriin, 
sosiaalisen infrastruktuurin 
kehittämiseen tai taloudellisiin 
tukitoimenpiteisiin alueille, jotka ovat 
riippuvaisimpia kriisin eniten 
vaurioittamista toimialoista. Teknistä tukea 
olisi myös tuettava. Asianmukaista on, että 
lisämäärärahat kohdennetaan yksinomaan 
uuteen temaattiseen tavoitteeseen ”Covid-
19-pandemian aiheuttaman kriisin 
vahinkojen korjaamisen tukeminen sekä 
pohjan luominen talouden vihreälle, 
digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle 
elpymiselle”, jonka olisi myös 
muodostettava ainoa investointiprioriteetti, 
jotta lisämäärärahoja koskeva ohjelmatyö 
ja määrärahojen käyttö voisi tapahtua 
kevyemmällä menettelyllä.

_________________ _________________
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5 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2020/460, annettu 30 päivänä 
maaliskuuta 2020, asetusten (EU) N:o 
1301/2013, (EU) N:o 1303/2013 ja (EU) 
N:o 508/2014 muuttamisesta siltä osin kuin 
on kyse erityistoimenpiteistä, jotta 
saataisiin liikkeelle investointeja 
jäsenvaltioiden 
terveydenhuoltojärjestelmiin ja muille 
talouden aloille covid-19:n puhkeamisen 
vastatoimena (Koronaviruksen vaikutusten 
lieventämistä koskeva investointialoite) 
(EUVL L 99, 31.3.2020, s. 5); Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 
2020/558, annettu 23 päivänä huhtikuuta 
2020, asetusten (EU) N:o 1301/2013 ja 
(EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta siltä 
osin kuin on kyse erityistoimenpiteistä, 
joilla voidaan tarjota poikkeuksellista 
joustavuutta Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen käyttöön covid-19:n 
puhkeamisen vastatoimena (EUVL L 130, 
23.4.2020, s. 1).

5 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2020/460, annettu 30 päivänä 
maaliskuuta 2020, asetusten (EU) N:o 
1301/2013, (EU) N:o 1303/2013 ja (EU) 
N:o 508/2014 muuttamisesta siltä osin kuin 
on kyse erityistoimenpiteistä, jotta 
saataisiin liikkeelle investointeja 
jäsenvaltioiden 
terveydenhuoltojärjestelmiin ja muille 
talouden aloille covid-19:n puhkeamisen 
vastatoimena (Koronaviruksen vaikutusten 
lieventämistä koskeva investointialoite) 
(EUVL L 99, 31.3.2020, s. 5); Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 
2020/558, annettu 23 päivänä huhtikuuta 
2020, asetusten (EU) N:o 1301/2013 ja 
(EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta siltä 
osin kuin on kyse erityistoimenpiteistä, 
joilla voidaan tarjota poikkeuksellista 
joustavuutta Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen käyttöön covid-19:n 
puhkeamisen vastatoimena (EUVL L 130, 
23.4.2020, s. 1).

Or. en

Tarkistus 34
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Valérie Hayer, 
Moritz Körner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksilla (EU) 2020/460 ja (EU) 
2020/5585laajennetun EAKR:n tuen 
puitteissa jo saatavilla olevien toimien 
täydentämiseksi jäsenvaltioiden olisi 
edelleen voitava käyttää lisämäärärahoja 
ensisijaisesti terveyspalveluihin liittyviin 
tuotteisiin ja palveluihin suuntautuviin 
investointeihin, pk-yrityksille 
käyttöpääoman tai investointituen 
muodossa annettavaan tukeen, 
digitaaliseen ja vihreään talouteen 
siirtymistä tukeviin toimiin, kansalaisille 

(9) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksilla (EU) 2020/460 ja (EU) 
2020/5585 laajennetun EAKR:n tuen 
puitteissa jo saatavilla olevien toimien 
täydentämiseksi jäsenvaltioiden olisi 
edelleen voitava käyttää lisämäärärahoja 
ensisijaisesti terveyspalveluihin liittyviin 
tuotteisiin ja palveluihin suuntautuviin 
investointeihin, pk-yrityksille 
käyttöpääoman tai investointituen 
muodossa annettavaan tukeen, 
digitaaliseen ja vihreään talouteen 
siirtymistä tukeviin toimiin, kansalaisille 
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peruspalveluja tuottavaan infrastruktuuriin 
tai taloudellisiin tukitoimenpiteisiin 
alueille, jotka ovat riippuvaisimpia kriisin 
eniten vaurioittamista toimialoista. 
Teknistä tukea olisi myös tuettava. 
Asianmukaista on, että lisämäärärahat 
kohdennetaan yksinomaan uuteen 
temaattiseen tavoitteeseen ”Covid-19-
pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen 
korjaamisen tukeminen sekä pohjan 
luominen talouden vihreälle, digitaaliselle 
ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle”, 
jonka olisi myös muodostettava ainoa 
investointiprioriteetti, jotta lisämäärärahoja 
koskeva ohjelmatyö ja määrärahojen käyttö 
voisi tapahtua kevyemmällä menettelyllä.

peruspalveluja tuottavaan infrastruktuuriin 
tai taloudellisiin tukitoimenpiteisiin 
alueille, jotka ovat riippuvaisimpia kriisin 
eniten vaurioittamista toimialoista. 
Teknistä ja hallinnollista tukea prosessin 
täytäntöönpanossa olisi myös tuettava. 
Asianmukaista on, että lisämäärärahat 
kohdennetaan yksinomaan uuteen 
temaattiseen tavoitteeseen ”Covid-19-
pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen 
korjaamisen tukeminen sekä pohjan 
luominen talouden vihreälle, digitaaliselle 
ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle”, 
jonka olisi myös muodostettava ainoa 
investointiprioriteetti, jotta lisämäärärahoja 
koskeva ohjelmatyö ja määrärahojen käyttö 
voisi tapahtua kevyemmällä menettelyllä.

_________________ _________________
5 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2020/460, annettu 30 päivänä 
maaliskuuta 2020, asetusten (EU) N:o 
1301/2013, (EU) N:o 1303/2013 ja (EU) 
N:o 508/2014 muuttamisesta siltä osin kuin 
on kyse erityistoimenpiteistä, jotta 
saataisiin liikkeelle investointeja 
jäsenvaltioiden 
terveydenhuoltojärjestelmiin ja muille 
talouden aloille covid-19:n puhkeamisen 
vastatoimena (Koronaviruksen vaikutusten 
lieventämistä koskeva investointialoite) 
(EUVL L 99, 31.3.2020, s. 5); Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 
2020/558, annettu 23 päivänä huhtikuuta 
2020, asetusten (EU) N:o 1301/2013 ja 
(EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta siltä 
osin kuin on kyse erityistoimenpiteistä, 
joilla voidaan tarjota poikkeuksellista 
joustavuutta Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen käyttöön covid-19:n 
puhkeamisen vastatoimena (EUVL L 130, 
23.4.2020, s. 1).

5 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2020/460, annettu 30 päivänä 
maaliskuuta 2020, asetusten (EU) N:o 
1301/2013, (EU) N:o 1303/2013 ja (EU) 
N:o 508/2014 muuttamisesta siltä osin kuin 
on kyse erityistoimenpiteistä, jotta 
saataisiin liikkeelle investointeja 
jäsenvaltioiden 
terveydenhuoltojärjestelmiin ja muille 
talouden aloille covid-19:n puhkeamisen 
vastatoimena (Koronaviruksen vaikutusten 
lieventämistä koskeva investointialoite) 
(EUVL L 99, 31.3.2020, s. 5); Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 
2020/558, annettu 23 päivänä huhtikuuta 
2020, asetusten (EU) N:o 1301/2013 ja 
(EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta siltä 
osin kuin on kyse erityistoimenpiteistä, 
joilla voidaan tarjota poikkeuksellista 
joustavuutta Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen käyttöön covid-19:n 
puhkeamisen vastatoimena (EUVL L 130, 
23.4.2020, s. 1).

Or. en

Tarkistus 35
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Valérie Hayer
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksilla (EU) 2020/460 ja (EU) 
2020/5585laajennetun EAKR:n tuen 
puitteissa jo saatavilla olevien toimien 
täydentämiseksi jäsenvaltioiden olisi 
edelleen voitava käyttää lisämäärärahoja 
ensisijaisesti terveyspalveluihin liittyviin 
tuotteisiin ja palveluihin suuntautuviin 
investointeihin, pk-yrityksille 
käyttöpääoman tai investointituen 
muodossa annettavaan tukeen, 
digitaaliseen ja vihreään talouteen 
siirtymistä tukeviin toimiin, kansalaisille 
peruspalveluja tuottavaan infrastruktuuriin 
tai taloudellisiin tukitoimenpiteisiin 
alueille, jotka ovat riippuvaisimpia kriisin 
eniten vaurioittamista toimialoista. 
Teknistä tukea olisi myös tuettava. 
Asianmukaista on, että lisämäärärahat 
kohdennetaan yksinomaan uuteen 
temaattiseen tavoitteeseen ”Covid-19-
pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen 
korjaamisen tukeminen sekä pohjan 
luominen talouden vihreälle, digitaaliselle 
ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle”, 
jonka olisi myös muodostettava ainoa 
investointiprioriteetti, jotta lisämäärärahoja 
koskeva ohjelmatyö ja määrärahojen käyttö 
voisi tapahtua kevyemmällä menettelyllä.

(9) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksilla (EU) 2020/460 ja (EU) 
2020/5585 laajennetun EAKR:n tuen 
puitteissa jo saatavilla olevien toimien 
täydentämiseksi jäsenvaltioiden olisi 
edelleen voitava käyttää lisämäärärahoja 
ensisijaisesti terveyspalveluihin liittyviin 
tuotteisiin ja palveluihin suuntautuviin 
investointeihin, pk-yrityksille 
käyttöpääoman tai investointituen 
muodossa annettavaan tukeen, 
digitaaliseen ja vihreään talouteen 
siirtymistä tukeviin toimiin, kansalaisille 
peruspalveluja tuottavaan infrastruktuuriin 
tai taloudellisiin tukitoimenpiteisiin 
alueille, jotka ovat riippuvaisimpia kriisin 
eniten vaurioittamista toimialoista. 
Teknistä ja hallinnollista tukea prosessin 
täytäntöönpanossa olisi myös tuettava. 
Asianmukaista on, että lisämäärärahat 
kohdennetaan yksinomaan uuteen 
temaattiseen tavoitteeseen ”Covid-19-
pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen 
korjaamisen tukeminen sekä pohjan 
luominen talouden vihreälle, digitaaliselle 
ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle”, 
jonka olisi myös muodostettava ainoa 
investointiprioriteetti, jotta lisämäärärahoja 
koskeva ohjelmatyö ja määrärahojen käyttö 
voisi tapahtua kevyemmällä menettelyllä.

_________________ _________________
5 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2020/460, annettu 30 päivänä 
maaliskuuta 2020, asetusten (EU) N:o 
1301/2013, (EU) N:o 1303/2013 ja (EU) 
N:o 508/2014 muuttamisesta siltä osin kuin 
on kyse erityistoimenpiteistä, jotta 
saataisiin liikkeelle investointeja 
jäsenvaltioiden 
terveydenhuoltojärjestelmiin ja muille 
talouden aloille covid-19:n puhkeamisen 
vastatoimena (Koronaviruksen vaikutusten 
lieventämistä koskeva investointialoite) 
(EUVL L 99, 31.3.2020, s. 5); Euroopan 

5 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2020/460, annettu 30 päivänä 
maaliskuuta 2020, asetusten (EU) N:o 
1301/2013, (EU) N:o 1303/2013 ja (EU) 
N:o 508/2014 muuttamisesta siltä osin kuin 
on kyse erityistoimenpiteistä, jotta 
saataisiin liikkeelle investointeja 
jäsenvaltioiden 
terveydenhuoltojärjestelmiin ja muille 
talouden aloille covid-19:n puhkeamisen 
vastatoimena (Koronaviruksen vaikutusten 
lieventämistä koskeva investointialoite) 
(EUVL L 99, 31.3.2020, s. 5); Euroopan 
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parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 
2020/558, annettu 23 päivänä huhtikuuta 
2020, asetusten (EU) N:o 1301/2013 ja 
(EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta siltä 
osin kuin on kyse erityistoimenpiteistä, 
joilla voidaan tarjota poikkeuksellista 
joustavuutta Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen käyttöön covid-19:n 
puhkeamisen vastatoimena (EUVL L 130, 
23.4.2020, s. 1).

parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 
2020/558, annettu 23 päivänä huhtikuuta 
2020, asetusten (EU) N:o 1301/2013 ja 
(EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta siltä 
osin kuin on kyse erityistoimenpiteistä, 
joilla voidaan tarjota poikkeuksellista 
joustavuutta Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen käyttöön covid-19:n 
puhkeamisen vastatoimena (EUVL L 130, 
23.4.2020, s. 1).

Or. en

Tarkistus 36
Victor Negrescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksilla (EU) 2020/460 ja (EU) 
2020/5585laajennetun EAKR:n tuen 
puitteissa jo saatavilla olevien toimien 
täydentämiseksi jäsenvaltioiden olisi 
edelleen voitava käyttää lisämäärärahoja 
ensisijaisesti terveyspalveluihin liittyviin 
tuotteisiin ja palveluihin suuntautuviin 
investointeihin, pk-yrityksille 
käyttöpääoman tai investointituen 
muodossa annettavaan tukeen, 
digitaaliseen ja vihreään talouteen 
siirtymistä tukeviin toimiin, kansalaisille 
peruspalveluja tuottavaan infrastruktuuriin 
tai taloudellisiin tukitoimenpiteisiin 
alueille, jotka ovat riippuvaisimpia kriisin 
eniten vaurioittamista toimialoista. 
Teknistä tukea olisi myös tuettava. 
Asianmukaista on, että lisämäärärahat 
kohdennetaan yksinomaan uuteen 
temaattiseen tavoitteeseen ”Covid-19-
pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen 
korjaamisen tukeminen sekä pohjan 
luominen talouden vihreälle, digitaaliselle 
ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle”, 
jonka olisi myös muodostettava ainoa 
investointiprioriteetti, jotta lisämäärärahoja 

(9) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksilla (EU) 2020/460 ja (EU) 
2020/5585 laajennetun EAKR:n tuen 
puitteissa jo saatavilla olevien toimien 
täydentämiseksi jäsenvaltioiden olisi 
edelleen voitava käyttää lisämäärärahoja 
ensisijaisesti terveyspalveluihin liittyviin 
tuotteisiin ja palveluihin suuntautuviin 
investointeihin, pk-yrityksille 
käyttöpääoman tai investointituen 
muodossa annettavaan tukeen, 
digitaaliseen ja vihreään talouteen 
siirtymistä tukeviin toimiin, kansalaisille 
peruspalveluja tuottavaan infrastruktuuriin 
tai taloudellisiin tukitoimenpiteisiin 
alueille, jotka ovat riippuvaisimpia kriisin 
eniten vaurioittamista toimialoista. 
Teknistä tukea olisi annettava 
järjestelmällisesti kaikille sitä tarvitseville 
jäsenvaltioille. Asianmukaista on, että 
lisämäärärahat kohdennetaan yksinomaan 
uuteen temaattiseen tavoitteeseen ”Covid-
19-pandemian aiheuttaman kriisin 
vahinkojen korjaamisen tukeminen sekä 
pohjan luominen talouden vihreälle, 
digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle 
elpymiselle”, jonka olisi myös 
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koskeva ohjelmatyö ja määrärahojen käyttö 
voisi tapahtua kevyemmällä menettelyllä.

muodostettava ainoa investointiprioriteetti, 
jotta lisämäärärahoja koskeva ohjelmatyö 
ja määrärahojen käyttö voisi tapahtua 
kevyemmällä menettelyllä.

_________________ _________________
5 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2020/460, annettu 30 päivänä 
maaliskuuta 2020, asetusten (EU) N:o 
1301/2013, (EU) N:o 1303/2013 ja (EU) 
N:o 508/2014 muuttamisesta siltä osin kuin 
on kyse erityistoimenpiteistä, jotta 
saataisiin liikkeelle investointeja 
jäsenvaltioiden 
terveydenhuoltojärjestelmiin ja muille 
talouden aloille covid-19:n puhkeamisen 
vastatoimena (Koronaviruksen vaikutusten 
lieventämistä koskeva investointialoite) 
(EUVL L 99, 31.3.2020, s. 5); Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 
2020/558, annettu 23 päivänä huhtikuuta 
2020, asetusten (EU) N:o 1301/2013 ja 
(EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta siltä 
osin kuin on kyse erityistoimenpiteistä, 
joilla voidaan tarjota poikkeuksellista 
joustavuutta Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen käyttöön covid-19:n 
puhkeamisen vastatoimena (EUVL L 130, 
23.4.2020, s. 1).

5 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2020/460, annettu 30 päivänä 
maaliskuuta 2020, asetusten (EU) N:o 
1301/2013, (EU) N:o 1303/2013 ja (EU) 
N:o 508/2014 muuttamisesta siltä osin kuin 
on kyse erityistoimenpiteistä, jotta 
saataisiin liikkeelle investointeja 
jäsenvaltioiden 
terveydenhuoltojärjestelmiin ja muille 
talouden aloille covid-19:n puhkeamisen 
vastatoimena (Koronaviruksen vaikutusten 
lieventämistä koskeva investointialoite) 
(EUVL L 99, 31.3.2020, s. 5); Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 
2020/558, annettu 23 päivänä huhtikuuta 
2020, asetusten (EU) N:o 1301/2013 ja 
(EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta siltä 
osin kuin on kyse erityistoimenpiteistä, 
joilla voidaan tarjota poikkeuksellista 
joustavuutta Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen käyttöön covid-19:n 
puhkeamisen vastatoimena (EUVL L 130, 
23.4.2020, s. 1).

Or. en

Tarkistus 37
Monika Vana
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) ESR:n osalta jäsenvaltioiden olisi 
käytettävä lisämäärärahat ensisijaisesti 
tukemaan työpaikkojen säilyttämistä, myös 
työajan lyhentämisjärjestelyiden sekä 
itsenäisille ammatinharjoittajille 
annettavan tuen kautta, työpaikkojen 
luomista etenkin haavoittuvassa asemassa 

(10) ESR:n osalta jäsenvaltioiden olisi 
käytettävä lisämäärärahat ensisijaisesti 
tukemaan työpaikkojen säilyttämistä, myös 
työajan lyhentämisjärjestelyiden sekä 
itsenäisille ammatinharjoittajille 
annettavan tuen kautta, työpaikkojen 
luomista etenkin haavoittuvassa asemassa 
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oleville henkilöille, 
nuorisotyöllisyystoimenpiteitä, koulutusta 
ja osaamisen kehittämistä sekä 
parantamaan yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen saatavuutta myös lasten 
osalta. On syytä selventää, että 
tämänhetkisissä poikkeuksellisissa 
olosuhteissa tukea covid-19-pandemian 
johdosta voidaan myöntää työajan 
lyhentämisjärjestelyihin ja itsenäisille 
ammatinharjoittajille silloinkin, kun tukea 
ei yhdistetä aktiivisiin 
työmarkkinatoimenpiteisiin, ellei näistä 
säädetä kansallisessa lainsäädännössä. 
Unionin tuen tällaisille työajan 
lyhentämisjärjestelyille olisi oltava 
kestoltaan rajattu.

oleville henkilöille, 
nuorisotyöllisyystoimenpiteitä, koulutusta 
ja osaamisen kehittämistä, sekä 
parantamaan helposti saatavilla olevien, 
kohtuuhintaisten ja laadukkaiden 
palvelujen, myös 
terveydenhuoltopalvelujen ja 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen, yleistä 
ja kattavaa saatavuutta keskittyen 
erityisesti palautumis- ja kestokyvyn 
parantamiseen hoiva- ja lastenhoitoalalla 
ja parantamaan saatavuutta haavoittuvien 
ryhmien ja lasten osalta. On syytä 
selventää, että tämänhetkisissä 
poikkeuksellisissa olosuhteissa tukea 
covid-19-pandemian johdosta voidaan 
myöntää työajan lyhentämisjärjestelyihin ja 
itsenäisille ammatinharjoittajille silloinkin, 
kun tukea ei yhdistetä aktiivisiin 
työmarkkinatoimenpiteisiin, ellei näistä 
säädetä kansallisessa lainsäädännössä. 
Unionin tuen tällaisille työajan 
lyhentämisjärjestelyille olisi oltava 
kestoltaan rajattu.

Or. en

Tarkistus 38
Erik Bergkvist

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) ESR:n osalta jäsenvaltioiden olisi 
käytettävä lisämäärärahat ensisijaisesti 
tukemaan työpaikkojen säilyttämistä, myös 
työajan lyhentämisjärjestelyiden sekä 
itsenäisille ammatinharjoittajille 
annettavan tuen kautta, työpaikkojen 
luomista etenkin haavoittuvassa asemassa 
oleville henkilöille, 
nuorisotyöllisyystoimenpiteitä, koulutusta 
ja osaamisen kehittämistä sekä 
parantamaan yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen saatavuutta myös lasten 
osalta. On syytä selventää, että 

(10) ESR:n osalta jäsenvaltioiden olisi 
käytettävä lisämäärärahat ensisijaisesti 
tukemaan työpaikkojen säilyttämistä myös 
saarialueilla, syrjäisillä alueilla, 
maaseutualueilla ja harvaan asutuilla 
alueilla ja myös työajan 
lyhentämisjärjestelyiden sekä itsenäisille 
ammatinharjoittajille annettavan tuen 
kautta, työpaikkojen luomista etenkin 
haavoittuvassa asemassa oleville 
henkilöille, nuorisotyöllisyystoimenpiteitä, 
koulutusta ja osaamisen kehittämistä sekä 
parantamaan yleishyödyllisten 
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tämänhetkisissä poikkeuksellisissa 
olosuhteissa tukea covid-19-pandemian 
johdosta voidaan myöntää työajan 
lyhentämisjärjestelyihin ja itsenäisille 
ammatinharjoittajille silloinkin, kun tukea 
ei yhdistetä aktiivisiin 
työmarkkinatoimenpiteisiin, ellei näistä 
säädetä kansallisessa lainsäädännössä. 
Unionin tuen tällaisille työajan 
lyhentämisjärjestelyille olisi oltava 
kestoltaan rajattu.

sosiaalipalvelujen saatavuutta myös lasten 
osalta. On syytä selventää, että 
tämänhetkisissä poikkeuksellisissa 
olosuhteissa tukea covid-19-pandemian 
johdosta voidaan myöntää työajan 
lyhentämisjärjestelyihin ja itsenäisille 
ammatinharjoittajille silloinkin, kun tukea 
ei yhdistetä aktiivisiin 
työmarkkinatoimenpiteisiin, ellei näistä 
säädetä kansallisessa lainsäädännössä. 
Unionin tuen tällaisille työajan 
lyhentämisjärjestelyille olisi oltava 
kestoltaan rajattu.

Or. en

Tarkistus 39
Eero Heinäluoma

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) ESR:n osalta jäsenvaltioiden olisi 
käytettävä lisämäärärahat ensisijaisesti 
tukemaan työpaikkojen säilyttämistä, myös 
työajan lyhentämisjärjestelyiden sekä 
itsenäisille ammatinharjoittajille 
annettavan tuen kautta, työpaikkojen 
luomista etenkin haavoittuvassa asemassa 
oleville henkilöille, 
nuorisotyöllisyystoimenpiteitä, koulutusta 
ja osaamisen kehittämistä sekä 
parantamaan yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen saatavuutta myös lasten 
osalta. On syytä selventää, että 
tämänhetkisissä poikkeuksellisissa 
olosuhteissa tukea covid-19-pandemian 
johdosta voidaan myöntää työajan 
lyhentämisjärjestelyihin ja itsenäisille 
ammatinharjoittajille silloinkin, kun tukea 
ei yhdistetä aktiivisiin 
työmarkkinatoimenpiteisiin, ellei näistä 
säädetä kansallisessa lainsäädännössä. 
Unionin tuen tällaisille työajan 
lyhentämisjärjestelyille olisi oltava 

(10) ESR:n osalta jäsenvaltioiden olisi 
käytettävä lisämäärärahat ensisijaisesti 
tukemaan työpaikkojen säilyttämistä, myös 
työajan lyhentämisjärjestelyiden sekä 
itsenäisille ammatinharjoittajille 
annettavan tuen kautta, työpaikkojen 
luomista etenkin haavoittuvassa asemassa 
oleville henkilöille, 
nuorisotyöllisyystoimenpiteitä, sosiaalista 
osallisuutta, koulutusta ja osaamisen 
kehittämistä sekä poistamaan köyhyyttä, 
myös lapsiköyhyyttä, ja parantamaan 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
saatavuutta myös lasten osalta. On syytä 
selventää, että tämänhetkisissä 
poikkeuksellisissa olosuhteissa tukea 
covid-19-pandemian johdosta voidaan 
myöntää työajan lyhentämisjärjestelyihin ja 
itsenäisille ammatinharjoittajille silloinkin, 
kun tukea ei yhdistetä aktiivisiin 
työmarkkinatoimenpiteisiin, ellei näistä 
säädetä kansallisessa lainsäädännössä. 
Unionin tuen tällaisille työajan 
lyhentämisjärjestelyille olisi oltava 
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kestoltaan rajattu. kestoltaan rajattu.

Or. en

Tarkistus 40
Eider Gardiazabal Rubial

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Koska jäsenvaltioiden välisten 
rajojen väliaikainen sulkeminen on 
aiheuttanut merkittäviä haasteita rajat 
ylittäville yhteisöille, jäsenvaltioiden olisi 
käytettävä vähintään 7 prosenttia 
lisämäärärahoista rajat ylittävien 
hankkeiden tukemiseen käyttämällä 
olemassa olevia tai perustamalla uusia 
Interreg-yhteistyöhankkeita.

Or. en

Tarkistus 41
Victor Negrescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Sen varmistamiseksi, että 
jäsenvaltioilla on riittävästi varoja toteuttaa 
ripeästi covid-19-pandemian aiheuttaman 
kriisin korjaamistoimia ja luoda pohjaa 
talouden vihreälle, digitaaliselle ja 
palautumiskykyä tukevalle elpymiselle, on 
tarpeen myöntää suurempia ensimmäisiä 
ennakkomaksuja, jotta lisämäärärahoista 
tuettavat toimet voidaan toteuttaa nopeasti. 
Maksettavilla ensimmäisillä 
ennakkomaksuilla olisi varmistettava, että 
jäsenvaltioilla on tarvittaessa mahdollisuus 
järjestää ennakkomaksuja tuensaajille ja 
suorittaa maksut tuensaajille nopeasti 

(11) Sen varmistamiseksi, että 
jäsenvaltioilla on riittävästi varoja toteuttaa 
ripeästi covid-19-pandemian aiheuttaman 
kriisin korjaamistoimia ja luoda pohjaa 
talouden vihreälle, digitaaliselle ja 
palautumiskykyä tukevalle elpymiselle, on 
tarpeen myöntää suurempia ensimmäisiä 
ennakkomaksuja, jotta lisämäärärahoista 
tuettavat toimet voidaan toteuttaa nopeasti. 
Vuodeksi 2020 myönnetyistä 
lisämäärärahoista 50 prosenttia 
maksetaan ensimmäisinä 
ennakkomaksuina, ja niillä olisi 
varmistettava, että jäsenvaltioilla on 
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maksupyyntöjen esittämisen jälkeen. tarvittaessa mahdollisuus järjestää 
ennakkomaksuja tuensaajille ja suorittaa 
maksut tuensaajille nopeasti 
maksupyyntöjen esittämisen jälkeen.

Or. en

Tarkistus 42
Monika Vana
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Sen varmistamiseksi, että 
jäsenvaltioilla on riittävästi varoja toteuttaa 
ripeästi covid-19-pandemian aiheuttaman 
kriisin korjaamistoimia ja luoda pohjaa 
talouden vihreälle, digitaaliselle ja 
palautumiskykyä tukevalle elpymiselle, on 
tarpeen myöntää suurempia ensimmäisiä 
ennakkomaksuja, jotta lisämäärärahoista 
tuettavat toimet voidaan toteuttaa nopeasti. 
Maksettavilla ensimmäisillä 
ennakkomaksuilla olisi varmistettava, että 
jäsenvaltioilla on tarvittaessa mahdollisuus 
järjestää ennakkomaksuja tuensaajille ja 
suorittaa maksut tuensaajille nopeasti 
maksupyyntöjen esittämisen jälkeen.

(11) Sen varmistamiseksi, että 
jäsenvaltioilla on riittävästi varoja toteuttaa 
ripeästi covid-19-pandemian ja sen 
sosiaalisten seurausten aiheuttaman kriisin 
korjaamistoimia ja luoda pohjaa talouden 
vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä 
tukevalle elpymiselle, on tarpeen myöntää 
suurempia ensimmäisiä ennakkomaksuja, 
jotta lisämäärärahoista tuettavat toimet 
voidaan toteuttaa nopeasti. Maksettavilla 
ensimmäisillä ennakkomaksuilla olisi 
varmistettava, että jäsenvaltioilla on 
tarvittaessa mahdollisuus järjestää 
ennakkomaksuja tuensaajille ja suorittaa 
maksut tuensaajille nopeasti 
maksupyyntöjen esittämisen jälkeen.

Or. en

Tarkistus 43
Monika Vana
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jäsenvaltioille olisi annettava 
joustava mahdollisuus osoittaa 

(12) Jäsenvaltioille olisi annettava 
joustava mahdollisuus osoittaa 
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lisämäärärahoja uusiin tarkoitukseen 
varattuihin toimenpideohjelmiin tai uusiin 
toimintalinjoihin, jotka sisältyvät nykyisiin 
ohjelmiin. Jotta täytäntöönpano voisi 
tapahtua nopeasti, ainoastaan sellaiset 
viranomaiset, jotka on jo nimetty 
EAKR:sta, ESR:sta tai koheesiorahastosta 
tuetuissa nykyisissä toimenpideohjelmissa, 
voidaan nimetä uusiin tarkoitukseen 
varattuihin toimenpideohjelmiin. 
Jäsenvaltioiden tekemää ennakkoarviointia 
ei pitäisi vaatia, ja niiden osatekijöiden 
määrää, joita toimenpideohjelman 
toimittaminen komission hyväksyttäväksi 
edellyttää, olisi rajoitettava.

lisämäärärahoja uusiin tarkoitukseen 
varattuihin toimenpideohjelmiin tai uusiin 
toimintalinjoihin, jotka sisältyvät nykyisiin 
ohjelmiin. Jotta täytäntöönpano voisi 
tapahtua nopeasti, ainoastaan sellaiset 
viranomaiset, jotka on jo nimetty 
EAKR:sta, ESR:sta tai koheesiorahastosta 
tuetuissa nykyisissä toimenpideohjelmissa, 
voidaan nimetä uusiin tarkoitukseen 
varattuihin toimenpideohjelmiin. 
Jäsenvaltioiden tekemää ennakkoarviointia 
ei pitäisi vaatia, ja niiden osatekijöiden 
määrää, joita toimenpideohjelman 
toimittaminen komission hyväksyttäväksi 
edellyttää, olisi rajoitettava. REACT-EU-
välineestä ei kuitenkaan saisi tukea 
mitään sellaisia toimia, jotka 
myötävaikuttavat eriytymiseen tai 
sosiaaliseen syrjäytymiseen tai joiden 
tarjoamat tulot jäävät alle jäsenvaltioiden 
köyhyysrajan. Sukupuolinäkökohdat olisi 
otettava huomioon kaikissa toteutettavissa 
ohjelmissa koko niiden valmistelun, 
toteutuksen, seurannan ja arvioinnin 
ajan. Lisäksi REACT-EU-välineen olisi 
noudatettava perusoikeuskirjan 
21 artiklaa, jossa määrätään, että 
kiellettyä on kaikenlainen syrjintä, joka 
perustuu sukupuoleen, rotuun, 
ihonväriin, etniseen tai 
yhteiskunnalliseen alkuperään, 
geneettisiin ominaisuuksiin, kieleen, 
uskontoon tai vakaumukseen, poliittisiin 
tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen 
vähemmistöön kuulumiseen, 
varallisuuteen, syntyperään, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautuneisuuteen tai muuhun 
sellaiseen seikkaan.

Or. en

Tarkistus 44
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Valérie Hayer, Olivier Chastel, 
Moritz Körner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(12) Jäsenvaltioille olisi annettava 
joustava mahdollisuus osoittaa 
lisämäärärahoja uusiin tarkoitukseen 
varattuihin toimenpideohjelmiin tai uusiin 
toimintalinjoihin, jotka sisältyvät nykyisiin 
ohjelmiin. Jotta täytäntöönpano voisi 
tapahtua nopeasti, ainoastaan sellaiset 
viranomaiset, jotka on jo nimetty 
EAKR:sta, ESR:sta tai koheesiorahastosta 
tuetuissa nykyisissä toimenpideohjelmissa, 
voidaan nimetä uusiin tarkoitukseen 
varattuihin toimenpideohjelmiin. 
Jäsenvaltioiden tekemää ennakkoarviointia 
ei pitäisi vaatia, ja niiden osatekijöiden 
määrää, joita toimenpideohjelman 
toimittaminen komission hyväksyttäväksi 
edellyttää, olisi rajoitettava.

(12) Jäsenvaltioille olisi annettava 
joustava mahdollisuus osoittaa 
lisämäärärahoja uusiin tarkoitukseen 
varattuihin toimenpideohjelmiin tai uusiin 
toimintalinjoihin, jotka sisältyvät nykyisiin 
ohjelmiin, kuultuaan ensin alue- ja 
paikallisviranomaisia. Jotta 
täytäntöönpano voisi tapahtua nopeasti, 
ainoastaan sellaiset viranomaiset, jotka on 
jo nimetty EAKR:sta, ESR:sta tai 
koheesiorahastosta tuetuissa nykyisissä 
toimenpideohjelmissa, voidaan nimetä 
uusiin tarkoitukseen varattuihin 
toimenpideohjelmiin. Jäsenvaltioiden 
tekemää ennakkoarviointia ei pitäisi vaatia, 
ja niiden osatekijöiden määrää, joita 
toimenpideohjelman toimittaminen 
komission hyväksyttäväksi edellyttää, olisi 
rajoitettava.

Or. en

Tarkistus 45
Eero Heinäluoma

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Julkisiin varoihin kohdistuvaa 
rasitusta covid-19-pandemian aiheuttaman 
kriisin vahinkojen korjaamisessa ja pohjan 
luomisessa talouden vihreälle, digitaaliselle 
ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle 
olisi helpotettava, minkä vuoksi 
jäsenvaltioille olisi annettava 
poikkeuksellinen mahdollisuus pyytää 
sovellettavaksi enintään 100 prosentin 
yhteisrahoitusosuutta niissä 
toimenpideohjelmien eri toimintalinjoissa, 
joissa annettava tuki on peräisin 
lisämäärärahoista.

(13) Julkisiin varoihin kohdistuvaa 
rasitusta covid-19-pandemian aiheuttaman 
kriisin vahinkojen korjaamisessa ja pohjan 
luomisessa talouden vihreälle, digitaaliselle 
ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle 
olisi helpotettava, minkä vuoksi 
jäsenvaltioille olisi annettava vuosiksi 
2020 ja 2021 poikkeuksellinen 
mahdollisuus pyytää sovellettavaksi 
enintään 100 prosentin 
yhteisrahoitusosuutta niissä 
toimenpideohjelmien eri toimintalinjoissa, 
joissa annettava tuki on peräisin 
lisämäärärahoista. Vuonna 2022 olisi 
sovellettava normaaleja jäsenvaltioiden 
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yhteisrahoitusta koskevia sääntöjä.

Or. en

Tarkistus 46
Eero Heinäluoma

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jotta jäsenvaltiot voisivat ottaa 
nopeasti käyttöön covid-19-pandemian 
aiheuttaman kriisin vahinkojen 
korjaamiseen ja pohjan luomiseen talouden 
vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä 
tukevalle elpymiselle tarkoitetut 
lisämäärärahat nykyisen ohjelmakauden 
aikana, on perusteltua poikkeuksellisesti 
vapauttaa jäsenvaltiot lisämäärärahojen 
osalta velvollisuudesta noudattaa 
ennakkoehtoja ja vaatimuksia, jotka 
koskevat suoritusvarausta ja tuloskehyksen 
soveltamista, temaattista keskittämistä 
myös EAKR:ssa määritellyn 
kaupunkialueiden kestävään kehitykseen 
varattavan osuuden osalta sekä 
viestintästrategian laatimista. 
Jäsenvaltioiden on kuitenkin tarpeen tehdä 
31 päivään joulukuuta 2024 mennessä 
vähintään yksi arviointi, jossa arvioidaan 
lisämäärärahojen vaikuttavuutta, 
tehokkuutta ja vaikutuksia sekä sitä, miten 
niillä edistettiin uuden tarkoitukseen 
varatun temaattisen tavoitteen päämäärien 
saavuttamista. Vertailukelpoisten unionin 
tason tietojen saatavuuden helpottamiseksi 
jäsenvaltioita kehotetaan hyödyntämään 
komission tarjoamia ohjelmakohtaisia 
indikaattoreita. Lisäksi tiedottamiseen, 
viestintään ja näkyvyyteen liittyviä tehtäviä 
hoitaessaan jäsenvaltioiden ja 
hallintoviranomaisten olisi pyrittävä 
lisäämään unionin käyttöön ottamien 
poikkeuksellisten toimenpiteiden ja 
määrärahojen näkyvyyttä etenkin 
varmistamalla, että nykyiset ja mahdolliset 

(14) Jotta jäsenvaltiot voisivat ottaa 
nopeasti käyttöön covid-19-pandemian 
aiheuttaman kriisin vahinkojen 
korjaamiseen ja pohjan luomiseen talouden 
vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä 
tukevalle elpymiselle tarkoitetut 
lisämäärärahat nykyisen ohjelmakauden 
aikana, on perusteltua poikkeuksellisesti 
vapauttaa jäsenvaltiot lisämäärärahojen 
osalta velvollisuudesta noudattaa 
ennakkoehtoja ja vaatimuksia, jotka 
koskevat suoritusvarausta ja tuloskehyksen 
soveltamista, temaattista keskittämistä 
myös EAKR:ssa määritellyn 
kaupunkialueiden kestävään kehitykseen 
varattavan osuuden osalta sekä 
viestintästrategian laatimista. Tämän 
vuoksi on perusteltua, että ohjelman 
aikana tehtäviä arviointeja tehostetaan 
tämän seurauksena, jotta voidaan 
varmistaa, että unionin varat käytetään 
tehokkaasti ja jotta tuetaan asetettuja 
tavoitteita, eli covid-19-pandemian 
aiheuttaman kriisin vahinkojen 
korjaamista ja pohjan luomista talouden 
vihreälle, digitaaliselle ja 
palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. 
Komissio tekee 31 päivään joulukuuta 
2021 mennessä arvioinnin, jossa 
arvioidaan lisämäärärahojen 
vaikuttavuutta, tehokkuutta ja vaikutusta 
sekä sitä, miten niillä edistettiin uuden 
tarkoitukseen varatun temaattisen 
tavoitteen päämäärien saavuttamista. 
Jäsenvaltioiden on myös tarpeen tehdä 31 
päivään joulukuuta 2024 mennessä 
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tuensaajat, osallistujat, rahoitusvälineiden 
loppukäyttäjät ja suuri yleisö saavat tiedon 
lisämäärärahoista ja niiden määrästä sekä 
niihin perustuvasta lisätuesta.

vähintään yksi arviointi, jossa arvioidaan 
lisämäärärahojen vaikuttavuutta, 
tehokkuutta ja vaikutuksia sekä sitä, miten 
niillä edistettiin uuden tarkoitukseen 
varatun temaattisen tavoitteen päämäärien 
saavuttamista. Arviointikertomuksessa 
olisi esitettävä kunkin alan ja alueen 
saama tuki sekä lopulliset edunsaajat ja 
saadun tuen määrä. Vertailukelpoisten 
unionin tason tietojen saatavuuden 
helpottamiseksi jäsenvaltioita kehotetaan 
hyödyntämään komission tarjoamia 
ohjelmakohtaisia indikaattoreita. Lisäksi 
tiedottamiseen, viestintään ja näkyvyyteen 
liittyviä tehtäviä hoitaessaan 
jäsenvaltioiden ja hallintoviranomaisten 
olisi pyrittävä lisäämään unionin käyttöön 
ottamien poikkeuksellisten toimenpiteiden 
ja määrärahojen näkyvyyttä etenkin 
varmistamalla, että nykyiset ja mahdolliset 
tuensaajat, osallistujat, rahoitusvälineiden 
loppukäyttäjät ja suuri yleisö saavat tiedon 
lisämäärärahoista ja niiden määrästä sekä 
niihin perustuvasta lisätuesta.

Or. en

Tarkistus 47
Hélène Laporte

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jotta jäsenvaltiot voisivat ottaa 
nopeasti käyttöön covid-19-pandemian 
aiheuttaman kriisin vahinkojen 
korjaamiseen ja pohjan luomiseen talouden 
vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä 
tukevalle elpymiselle tarkoitetut 
lisämäärärahat nykyisen ohjelmakauden 
aikana, on perusteltua poikkeuksellisesti 
vapauttaa jäsenvaltiot lisämäärärahojen 
osalta velvollisuudesta noudattaa 
ennakkoehtoja ja vaatimuksia, jotka 
koskevat suoritusvarausta ja tuloskehyksen 
soveltamista, temaattista keskittämistä 

(14) Jotta jäsenvaltiot voisivat ottaa 
nopeasti käyttöön covid-19-pandemian 
aiheuttaman kriisin vahinkojen 
korjaamiseen ja pohjan luomiseen talouden 
vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä 
tukevalle elpymiselle tarkoitetut 
lisämäärärahat nykyisen ohjelmakauden 
aikana, on perusteltua poikkeuksellisesti 
vapauttaa jäsenvaltiot lisämäärärahojen 
osalta velvollisuudesta noudattaa 
ennakkoehtoja ja vaatimuksia, jotka 
koskevat suoritusvarausta ja tuloskehyksen 
soveltamista, temaattista keskittämistä 
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myös EAKR:ssa määritellyn 
kaupunkialueiden kestävään kehitykseen 
varattavan osuuden osalta sekä 
viestintästrategian laatimista. 
Jäsenvaltioiden on kuitenkin tarpeen tehdä 
31 päivään joulukuuta 2024 mennessä 
vähintään yksi arviointi, jossa arvioidaan 
lisämäärärahojen vaikuttavuutta, 
tehokkuutta ja vaikutuksia sekä sitä, miten 
niillä edistettiin uuden tarkoitukseen 
varatun temaattisen tavoitteen päämäärien 
saavuttamista. Vertailukelpoisten unionin 
tason tietojen saatavuuden helpottamiseksi 
jäsenvaltioita kehotetaan hyödyntämään 
komission tarjoamia ohjelmakohtaisia 
indikaattoreita. Lisäksi tiedottamiseen, 
viestintään ja näkyvyyteen liittyviä 
tehtäviä hoitaessaan jäsenvaltioiden ja 
hallintoviranomaisten olisi pyrittävä 
lisäämään unionin käyttöön ottamien 
poikkeuksellisten toimenpiteiden ja 
määrärahojen näkyvyyttä etenkin 
varmistamalla, että nykyiset ja 
mahdolliset tuensaajat, osallistujat, 
rahoitusvälineiden loppukäyttäjät ja suuri 
yleisö saavat tiedon lisämäärärahoista ja 
niiden määrästä sekä niihin perustuvasta 
lisätuesta.

myös EAKR:ssa määritellyn 
kaupunkialueiden kestävään kehitykseen 
varattavan osuuden osalta sekä 
viestintästrategian laatimista. 
Jäsenvaltioiden on kuitenkin tarpeen tehdä 
31 päivään joulukuuta 2024 mennessä 
vähintään yksi arviointi, jossa arvioidaan 
lisämäärärahojen vaikuttavuutta, 
tehokkuutta ja vaikutuksia sekä sitä, miten 
niillä edistettiin uuden tarkoitukseen 
varatun temaattisen tavoitteen päämäärien 
saavuttamista. Vertailukelpoisten unionin 
tason tietojen saatavuuden helpottamiseksi 
jäsenvaltioita kehotetaan hyödyntämään 
komission tarjoamia ohjelmakohtaisia 
indikaattoreita.

Or. fr

Tarkistus 48
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jotta jäsenvaltiot voisivat ottaa 
nopeasti käyttöön covid-19-pandemian 
aiheuttaman kriisin vahinkojen 
korjaamiseen ja pohjan luomiseen talouden 
vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä 
tukevalle elpymiselle tarkoitetut 
lisämäärärahat nykyisen ohjelmakauden 
aikana, on perusteltua poikkeuksellisesti 
vapauttaa jäsenvaltiot lisämäärärahojen 

(14) Jotta jäsenvaltiot voisivat ottaa 
nopeasti käyttöön covid-19-pandemian 
aiheuttaman kriisin vahinkojen 
korjaamiseen ja pohjan luomiseen talouden 
vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä 
tukevalle elpymiselle tarkoitetut 
lisämäärärahat nykyisen ohjelmakauden 
aikana, on perusteltua poikkeuksellisesti 
vapauttaa jäsenvaltiot lisämäärärahojen 
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osalta velvollisuudesta noudattaa 
ennakkoehtoja ja vaatimuksia, jotka 
koskevat suoritusvarausta ja tuloskehyksen 
soveltamista, temaattista keskittämistä 
myös EAKR:ssa määritellyn 
kaupunkialueiden kestävään kehitykseen 
varattavan osuuden osalta sekä 
viestintästrategian laatimista. 
Jäsenvaltioiden on kuitenkin tarpeen 
tehdä 31 päivään joulukuuta 2024 
mennessä vähintään yksi arviointi, jossa 
arvioidaan lisämäärärahojen 
vaikuttavuutta, tehokkuutta ja vaikutuksia 
sekä sitä, miten niillä edistettiin uuden 
tarkoitukseen varatun temaattisen 
tavoitteen päämäärien saavuttamista. 
Vertailukelpoisten unionin tason tietojen 
saatavuuden helpottamiseksi 
jäsenvaltioita kehotetaan hyödyntämään 
komission tarjoamia ohjelmakohtaisia 
indikaattoreita. Lisäksi tiedottamiseen, 
viestintään ja näkyvyyteen liittyviä tehtäviä 
hoitaessaan jäsenvaltioiden ja 
hallintoviranomaisten olisi pyrittävä 
lisäämään unionin käyttöön ottamien 
poikkeuksellisten toimenpiteiden ja 
määrärahojen näkyvyyttä etenkin 
varmistamalla, että nykyiset ja mahdolliset 
tuensaajat, osallistujat, rahoitusvälineiden 
loppukäyttäjät ja suuri yleisö saavat tiedon 
lisämäärärahoista ja niiden määrästä sekä 
niihin perustuvasta lisätuesta.

osalta velvollisuudesta noudattaa 
ennakkoehtoja ja vaatimuksia, jotka 
koskevat suoritusvarausta ja tuloskehyksen 
soveltamista, temaattista keskittämistä 
myös EAKR:ssa määritellyn 
kaupunkialueiden kestävään kehitykseen 
varattavan osuuden osalta sekä 
viestintästrategian laatimista. 
Tiedottamiseen, viestintään ja näkyvyyteen 
liittyviä tehtäviä hoitaessaan 
jäsenvaltioiden ja hallintoviranomaisten 
olisi pyrittävä lisäämään unionin käyttöön 
ottamien poikkeuksellisten toimenpiteiden 
ja määrärahojen näkyvyyttä etenkin 
varmistamalla, että nykyiset ja mahdolliset 
tuensaajat, osallistujat, rahoitusvälineiden 
loppukäyttäjät ja suuri yleisö saavat tiedon 
lisämäärärahoista ja niiden määrästä sekä 
niihin perustuvasta lisätuesta.

Or. en

Tarkistus 49
Monika Vana
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jotta jäsenvaltiot voisivat ottaa 
nopeasti käyttöön covid-19-pandemian 
aiheuttaman kriisin vahinkojen 
korjaamiseen ja pohjan luomiseen talouden 

(14) Jotta jäsenvaltiot voisivat ottaa 
nopeasti käyttöön covid-19-pandemian ja 
sen sosiaalisten seurausten aiheuttaman 
kriisin vahinkojen korjaamiseen ja pohjan 
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vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä 
tukevalle elpymiselle tarkoitetut 
lisämäärärahat nykyisen ohjelmakauden 
aikana, on perusteltua poikkeuksellisesti 
vapauttaa jäsenvaltiot lisämäärärahojen 
osalta velvollisuudesta noudattaa 
ennakkoehtoja ja vaatimuksia, jotka 
koskevat suoritusvarausta ja tuloskehyksen 
soveltamista, temaattista keskittämistä 
myös EAKR:ssa määritellyn 
kaupunkialueiden kestävään kehitykseen 
varattavan osuuden osalta sekä 
viestintästrategian laatimista. 
Jäsenvaltioiden on kuitenkin tarpeen tehdä 
31 päivään joulukuuta 2024 mennessä 
vähintään yksi arviointi, jossa arvioidaan 
lisämäärärahojen vaikuttavuutta, 
tehokkuutta ja vaikutuksia sekä sitä, miten 
niillä edistettiin uuden tarkoitukseen 
varatun temaattisen tavoitteen päämäärien 
saavuttamista. Vertailukelpoisten unionin 
tason tietojen saatavuuden helpottamiseksi 
jäsenvaltioita kehotetaan hyödyntämään 
komission tarjoamia ohjelmakohtaisia 
indikaattoreita. Lisäksi tiedottamiseen, 
viestintään ja näkyvyyteen liittyviä tehtäviä 
hoitaessaan jäsenvaltioiden ja 
hallintoviranomaisten olisi pyrittävä 
lisäämään unionin käyttöön ottamien 
poikkeuksellisten toimenpiteiden ja 
määrärahojen näkyvyyttä etenkin 
varmistamalla, että nykyiset ja mahdolliset 
tuensaajat, osallistujat, rahoitusvälineiden 
loppukäyttäjät ja suuri yleisö saavat tiedon 
lisämäärärahoista ja niiden määrästä sekä 
niihin perustuvasta lisätuesta.

luomiseen talouden vihreälle, digitaaliselle 
ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle 
tarkoitetut lisämäärärahat nykyisen 
ohjelmakauden aikana, on perusteltua 
poikkeuksellisesti vapauttaa jäsenvaltiot 
lisämäärärahojen osalta velvollisuudesta 
noudattaa ennakkoehtoja ja vaatimuksia, 
jotka koskevat suoritusvarausta ja 
tuloskehyksen soveltamista, temaattista 
keskittämistä sekä viestintästrategian 
laatimista. Jäsenvaltioiden on kuitenkin 
tarpeen tehdä 31 päivään joulukuuta 2024 
mennessä vähintään yksi arviointi, jossa 
arvioidaan lisämäärärahojen 
vaikuttavuutta, tehokkuutta, kattavuutta ja 
vaikutuksia sekä sitä, miten niillä 
edistettiin uuden tarkoitukseen varatun 
temaattisen tavoitteen päämäärien 
saavuttamista. Vertailukelpoisten unionin 
tason tietojen saatavuuden helpottamiseksi 
jäsenvaltioita kehotetaan hyödyntämään 
komission tarjoamia ohjelmakohtaisia 
indikaattoreita. Lisäksi tiedottamiseen, 
viestintään ja näkyvyyteen liittyviä tehtäviä 
hoitaessaan jäsenvaltioiden ja 
hallintoviranomaisten olisi pyrittävä 
lisäämään unionin käyttöön ottamien 
poikkeuksellisten toimenpiteiden ja 
määrärahojen näkyvyyttä etenkin 
varmistamalla, että nykyiset ja mahdolliset 
tuensaajat, osallistujat, rahoitusvälineiden 
loppukäyttäjät ja suuri yleisö saavat tiedon 
lisämäärärahoista ja niiden määrästä sekä 
niihin perustuvasta lisätuesta.

Or. en

Tarkistus 50
Eider Gardiazabal Rubial

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jotta jäsenvaltiot voisivat ottaa (14) Jotta jäsenvaltiot voisivat ottaa 
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nopeasti käyttöön covid-19-pandemian 
aiheuttaman kriisin vahinkojen 
korjaamiseen ja pohjan luomiseen talouden 
vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä 
tukevalle elpymiselle tarkoitetut 
lisämäärärahat nykyisen ohjelmakauden 
aikana, on perusteltua poikkeuksellisesti 
vapauttaa jäsenvaltiot lisämäärärahojen 
osalta velvollisuudesta noudattaa 
ennakkoehtoja ja vaatimuksia, jotka 
koskevat suoritusvarausta ja tuloskehyksen 
soveltamista, temaattista keskittämistä 
myös EAKR:ssa määritellyn 
kaupunkialueiden kestävään kehitykseen 
varattavan osuuden osalta sekä 
viestintästrategian laatimista. 
Jäsenvaltioiden on kuitenkin tarpeen tehdä 
31 päivään joulukuuta 2024 mennessä 
vähintään yksi arviointi, jossa arvioidaan 
lisämäärärahojen vaikuttavuutta, 
tehokkuutta ja vaikutuksia sekä sitä, miten 
niillä edistettiin uuden tarkoitukseen 
varatun temaattisen tavoitteen päämäärien 
saavuttamista. Vertailukelpoisten unionin 
tason tietojen saatavuuden helpottamiseksi 
jäsenvaltioita kehotetaan hyödyntämään 
komission tarjoamia ohjelmakohtaisia 
indikaattoreita. Lisäksi tiedottamiseen, 
viestintään ja näkyvyyteen liittyviä tehtäviä 
hoitaessaan jäsenvaltioiden ja 
hallintoviranomaisten olisi pyrittävä 
lisäämään unionin käyttöön ottamien 
poikkeuksellisten toimenpiteiden ja 
määrärahojen näkyvyyttä etenkin 
varmistamalla, että nykyiset ja mahdolliset 
tuensaajat, osallistujat, rahoitusvälineiden 
loppukäyttäjät ja suuri yleisö saavat tiedon 
lisämäärärahoista ja niiden määrästä sekä 
niihin perustuvasta lisätuesta.

nopeasti käyttöön covid-19-pandemian 
aiheuttaman kriisin vahinkojen 
korjaamiseen ja pohjan luomiseen talouden 
vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä 
tukevalle elpymiselle tarkoitetut 
lisämäärärahat nykyisen ohjelmakauden 
aikana, on perusteltua poikkeuksellisesti 
vapauttaa jäsenvaltiot lisämäärärahojen 
osalta velvollisuudesta noudattaa 
ennakkoehtoja ja vaatimuksia, jotka 
koskevat suoritusvarausta ja tuloskehyksen 
soveltamista, temaattista keskittämistä 
myös EAKR:ssa määritellyn 
kaupunkialueiden kestävään kehitykseen 
varattavan osuuden osalta sekä 
viestintästrategian laatimista. 
Jäsenvaltioiden on kuitenkin tarpeen tehdä 
31 päivään joulukuuta 2024 mennessä 
vähintään yksi arviointi, jossa arvioidaan 
lisämäärärahojen vaikuttavuutta, 
tehokkuutta ja vaikutuksia sekä sitä, miten 
niillä edistettiin uuden tarkoitukseen 
varatun temaattisen tavoitteen päämäärien 
saavuttamista. Vertailukelpoisten unionin 
tason tietojen saatavuuden helpottamiseksi 
jäsenvaltioiden on hyödynnettävä 
komission tarjoamia ohjelmakohtaisia 
indikaattoreita. Lisäksi tiedottamiseen, 
viestintään ja näkyvyyteen liittyviä tehtäviä 
hoitaessaan jäsenvaltioiden ja 
hallintoviranomaisten olisi pyrittävä 
lisäämään unionin käyttöön ottamien 
poikkeuksellisten toimenpiteiden ja 
määrärahojen näkyvyyttä etenkin 
varmistamalla, että nykyiset ja mahdolliset 
tuensaajat, osallistujat, rahoitusvälineiden 
loppukäyttäjät ja suuri yleisö saavat tiedon 
lisämäärärahoista ja niiden määrästä sekä 
niihin perustuvasta lisätuesta.

Or. en

Tarkistus 51
Monika Vana
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(14 a) Rahoituksen ohjaamiseksi 
talouden vihreään, digitaaliseen ja 
palautumiskykyä tukevaan elpymiseen 
nykyisen ohjelmakauden 
lisämäärärahoista 40 prosenttia on 
käytettävä monivuotisen 
rahoituskehyksen yleisen, ilmastotoimien 
valtavirtaistamista koskevan tavoitteen 
edistämiseen.

Or. en

Tarkistus 52
Eider Gardiazabal Rubial

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Tavoitteena on kohdentaa nämä 
lisämäärärahat poikkeuksellisesti niille 
maantieteellisille alueille, joilla niitä eniten 
tarvitaan, minkä vuoksi EAKR:oon ja 
ESR:oon osoitettavia lisämäärärahoja ei 
tarvitse eritellä alueluokittain, sanotun 
kuitenkaan vaikuttamatta 
rakennerahastovarojen myöntämistä 
koskevien yleisten sääntöjen 
soveltamiseen. Jäsenvaltioiden odotetaan 
kuitenkin ottavan huomioon alueiden 
erilaiset tarpeet ja kehitystasot 
varmistaakseen, että päähuomio on 
edelleen vähemmän kehittyneissä alueissa 
SEUT-sopimuksen 173 artiklassa 
säädettyjen taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitteiden 
mukaisesti. Kumppanuusperiaatteiden 
mukaisesti jäsenvaltioiden olisi 
osallistettava myös paikallis- ja 
alueviranomaisia sekä 
kansalaisyhteiskuntaa edustavia tahoja.

(15) Tavoitteena on kohdentaa nämä 
lisämäärärahat poikkeuksellisesti niille 
maantieteellisille alueille, joilla niitä eniten 
tarvitaan, minkä vuoksi EAKR:oon ja 
ESR:oon osoitettavia lisämäärärahoja ei 
tarvitse eritellä alueluokittain, sanotun 
kuitenkaan vaikuttamatta 
rakennerahastovarojen myöntämistä 
koskevien yleisten sääntöjen 
soveltamiseen. Jäsenvaltioiden odotetaan 
kuitenkin ottavan huomioon covid-19-
pandemian vaikutuksista johtuvat 
alueiden erilaiset tarpeet sekä kehitystasot 
varmistaakseen, että päähuomio on 
tasapainoisesti sekä vähemmän 
kehittyneissä alueissa SEUT-sopimuksen 
173 artiklassa säädettyjen taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden tavoitteiden mukaisesti 
että niissä alueissa ja kaupungeissa, joita 
pandemia on koetellut eniten. 
Kumppanuusperiaatteiden mukaisesti 
jäsenvaltioiden olisi osallistettava myös 
paikallis- ja alueviranomaisia sekä 
työmarkkinaosapuolia ja 
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kansalaisyhteiskuntaa edustavia tahoja, 
myös kansalaisjärjestöjä sekä sosiaalisen 
osallisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden edistämisestä vastaavia 
elimiä.

Or. en

Tarkistus 53
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Valérie Hayer, Olivier Chastel, 
Moritz Körner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Tavoitteena on kohdentaa nämä 
lisämäärärahat poikkeuksellisesti niille 
maantieteellisille alueille, joilla niitä eniten 
tarvitaan, minkä vuoksi EAKR:oon ja 
ESR:oon osoitettavia lisämäärärahoja ei 
tarvitse eritellä alueluokittain, sanotun 
kuitenkaan vaikuttamatta 
rakennerahastovarojen myöntämistä 
koskevien yleisten sääntöjen 
soveltamiseen. Jäsenvaltioiden odotetaan 
kuitenkin ottavan huomioon alueiden 
erilaiset tarpeet ja kehitystasot 
varmistaakseen, että päähuomio on 
edelleen vähemmän kehittyneissä alueissa 
SEUT-sopimuksen 173 artiklassa 
säädettyjen taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitteiden 
mukaisesti. Kumppanuusperiaatteiden 
mukaisesti jäsenvaltioiden olisi 
osallistettava myös paikallis- ja 
alueviranomaisia sekä 
kansalaisyhteiskuntaa edustavia tahoja.

(15) Tavoitteena on kohdentaa nämä 
lisämäärärahat poikkeuksellisesti niille 
maantieteellisille alueille, joilla niitä eniten 
tarvitaan, minkä vuoksi EAKR:oon ja 
ESR:oon osoitettavia lisämäärärahoja ei 
tarvitse eritellä alueluokittain, sanotun 
kuitenkaan vaikuttamatta 
rakennerahastovarojen myöntämistä 
koskevien yleisten sääntöjen 
soveltamiseen. Jäsenvaltioiden odotetaan 
kuitenkin ottavan huomioon alueiden 
erilaiset tarpeet ja kehitystasot 
varmistaakseen, että päähuomio on 
edelleen vähemmän kehittyneissä alueissa 
SEUT-sopimuksen 173 artiklassa 
säädettyjen taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitteiden 
mukaisesti. Kumppanuusperiaatteiden 
mukaisesti jäsenvaltioiden olisi 
osallistettava myös paikallis- ja 
alueviranomaisia sekä 
kansalaisyhteiskuntaa edustavia tahoja. 
REACT-EU-välineen täytäntöönpanosta 
tekemässään arvioinnissa komissio arvioi, 
missä määrin kansalliset viranomaiset ja 
paikallis- ja alueviranomaiset ovat 
koordinoineet toimiaan REACT-EU-
välineestä pyydetyn avun soveltamisalan 
ja määrän määrittämisessä. 

Or. en
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Tarkistus 54
Monika Vana
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Tavoitteena on kohdentaa nämä 
lisämäärärahat poikkeuksellisesti niille 
maantieteellisille alueille, joilla niitä eniten 
tarvitaan, minkä vuoksi EAKR:oon ja 
ESR:oon osoitettavia lisämäärärahoja ei 
tarvitse eritellä alueluokittain, sanotun 
kuitenkaan vaikuttamatta 
rakennerahastovarojen myöntämistä 
koskevien yleisten sääntöjen 
soveltamiseen. Jäsenvaltioiden odotetaan 
kuitenkin ottavan huomioon alueiden 
erilaiset tarpeet ja kehitystasot 
varmistaakseen, että päähuomio on 
edelleen vähemmän kehittyneissä alueissa 
SEUT-sopimuksen 173 artiklassa 
säädettyjen taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitteiden 
mukaisesti. Kumppanuusperiaatteiden 
mukaisesti jäsenvaltioiden olisi 
osallistettava myös paikallis- ja 
alueviranomaisia sekä 
kansalaisyhteiskuntaa edustavia tahoja.

(15) Tavoitteena on kohdentaa nämä 
lisämäärärahat poikkeuksellisesti niille 
maantieteellisille alueille, joilla niitä eniten 
tarvitaan, minkä vuoksi EAKR:oon ja 
ESR:oon osoitettavia lisämäärärahoja ei 
tarvitse eritellä alueluokittain, sanotun 
kuitenkaan vaikuttamatta 
rakennerahastovarojen myöntämistä 
koskevien yleisten sääntöjen 
soveltamiseen. Jäsenvaltioiden odotetaan 
kuitenkin ottavan huomioon alueiden 
erilaiset tarpeet ja kehitystasot 
varmistaakseen, että päähuomio on 
edelleen vähemmän kehittyneissä alueissa 
SEUT-sopimuksen 173 artiklassa 
säädettyjen taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitteiden 
mukaisesti. Noudattaen kaikilta osin 
kumppanuusperiaatteita jäsenvaltioiden 
olisi osallistettava myös paikallis- ja 
alueviranomaisia sekä 
kansalaisyhteiskuntaa edustavia tahoja ja 
erityisesti sosiaalisen osallisuuden, 
sukupuolten tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden edistämisestä vastaavia 
elimiä samoin kuin 
työmarkkinaosapuolia.

Or. en

Tarkistus 55
Hélène Laporte

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(15) Tavoitteena on kohdentaa nämä 
lisämäärärahat poikkeuksellisesti niille 
maantieteellisille alueille, joilla niitä eniten 
tarvitaan, minkä vuoksi EAKR:oon ja 
ESR:oon osoitettavia lisämäärärahoja ei 
tarvitse eritellä alueluokittain, sanotun 
kuitenkaan vaikuttamatta 
rakennerahastovarojen myöntämistä 
koskevien yleisten sääntöjen 
soveltamiseen. Jäsenvaltioiden odotetaan 
kuitenkin ottavan huomioon alueiden 
erilaiset tarpeet ja kehitystasot 
varmistaakseen, että päähuomio on 
edelleen vähemmän kehittyneissä alueissa 
SEUT-sopimuksen 173 artiklassa 
säädettyjen taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitteiden 
mukaisesti. Kumppanuusperiaatteiden 
mukaisesti jäsenvaltioiden olisi 
osallistettava myös paikallis- ja 
alueviranomaisia sekä 
kansalaisyhteiskuntaa edustavia tahoja.

(15) Tavoitteena on kohdentaa nämä 
lisämäärärahat poikkeuksellisesti niille 
maantieteellisille alueille, joilla niitä eniten 
tarvitaan, minkä vuoksi EAKR:oon ja 
ESR:oon osoitettavia lisämäärärahoja ei 
tarvitse eritellä alueluokittain, sanotun 
kuitenkaan vaikuttamatta 
rakennerahastovarojen myöntämistä 
koskevien yleisten sääntöjen 
soveltamiseen. Jäsenvaltioiden odotetaan 
kuitenkin ottavan huomioon alueiden 
erilaiset tarpeet ja kehitystasot 
varmistaakseen, että päähuomio on 
edelleen vähemmän kehittyneissä alueissa, 
saarialueet mukaan luettuina, SEUT-
sopimuksen 173 artiklassa säädettyjen 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden tavoitteiden 
mukaisesti. Kumppanuusperiaatteiden 
mukaisesti jäsenvaltioiden olisi 
osallistettava myös paikallis- ja 
alueviranomaisia sekä 
kansalaisyhteiskuntaa edustavia tahoja.

Or. fr

Tarkistus 56
Eero Heinäluoma

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1303/2013
4 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 Lisätään 4 artiklan 2 kohtaan 
alakohta seuraavasti:
Oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen 
on keskeinen ennakkoehto EU:n 
myöntämälle rahoitukselle. Sovelletaan 
SEUT-sopimuksen 322 artiklan nojalla 
annettuja sääntöjä, jotka koskevat 
unionin talousarvion suojaamista 
tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen 
noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu 
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yleisiä puutteita.

Or. en

Tarkistus 57
Eider Gardiazabal Rubial

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) N:o 1303/2013
91 artikla – 1 a kohta

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
kokonaismäärärahojen lisäksi saataville 
asetetaan taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta varten 
vuoden 2020 talousarviositoumuksiin 5 
000 000 000 euron (käypinä hintoina) 
lisämäärärahat, jotka osoitetaan EAKR:lle 
ja ESR:lle.

1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
kokonaismäärärahojen lisäksi saataville 
asetetaan taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta varten 
vuoden 2020 talousarviositoumuksiin 4 
805 843 906 euron (vuoden 2018 hintoina) 
lisämäärärahat, jotka osoitetaan EAKR:lle 
ja ESR:lle.

Or. en

Tarkistus 58
Eider Gardiazabal Rubial

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1303/2013
92 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen [Euroopan unionin 
elpymisväline] 2 artiklassa tarkoitetut 
toimenpiteet toteutetaan rakennerahastoissa 
53 272 800 000 euron (käypinä hintoina) 
määrällä mainitun asetuksen 3 artiklan 2 
kohdan a alakohdan i alakohdassa 
tarkoitetusta määrästä, jollei sen 4 artiklan 
3, 4 ja 8 kohdasta muuta johdu.

Asetuksen [Euroopan unionin 
elpymisväline] 2 artiklassa tarkoitetut 
toimenpiteet toteutetaan rakennerahastoissa 
50 000 654 198 euron (vuoden 2018 
hintoina) määrällä mainitun asetuksen 3 
artiklan 2 kohdan a alakohdan 
i alakohdassa tarkoitetusta määrästä, jollei 
sen 4 artiklan 3, 4 ja 8 kohdasta muuta 
johdu.

Or. en
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Tarkistus 59
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1303/2013
92 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Näitä vuosien 2021 ja 2022 
lisämäärärahoja pidetään ulkoisina 
käyttötarkoitukseensa sidottuina tuloina 
varainhoitoasetuksen 21 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti.

Näitä vuosien 2021 ja 2022 
lisämäärärahoja pidetään ulkoisina 
käyttötarkoitukseensa sidottuina tuloina 
varainhoitoasetuksen 21 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti. Covid-19:n aiheuttamasta 
talouskriisistä elpymiseen liittyvien 
tilastojen ja tulevien kehitysten 
perusteella voidaan tehdä päätös REACT-
EU-välineen mukaisten 
joustavuustoimenpiteiden soveltamisen 
pidentämisestä vuosiin 2023 ja 2024.

Or. en

Tarkistus 60
Monika Vana
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1303/2013
92 b artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -
tavoitteen mukaiset poikkeukselliset 
lisämäärärahat ja toteutusjärjestelyt 
avustuksen antamiseksi covid-19-
pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen 
korjaamisen tukemiseen sekä pohjan 
luomiseen talouden vihreälle, digitaaliselle 
ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle 
(REACT-EU-väline)

Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -
tavoitteen mukaiset poikkeukselliset 
lisämäärärahat ja toteutusjärjestelyt 
avustuksen antamiseksi covid-19-
pandemian ja sen sosiaalisten seurausten 
aiheuttaman kriisin vahinkojen 
korjaamisen tukemiseen sekä pohjan 
luomiseen talouden vihreälle, digitaaliselle 
ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle 
(REACT-EU-väline)
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Or. en

Tarkistus 61
Eider Gardiazabal Rubial

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1303/2013
92 b artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 91 artiklan 1 a kohdassa ja 
92 a artiklassa mainitut lisämäärärahat, 
jäljempänä ’lisämäärärahat’, asetetaan 
saataville Investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin -tavoitteen puitteissa, jotta 
niillä voidaan tukea covid-19-pandemian 
aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamista 
sekä pohjan luomista talouden vihreälle, 
digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle 
elpymiselle (REACT-EU-väline). 
Lisämäärärahat käytetään teknisen avun 
toteuttamiseen tämän artiklan 6 kohdan 
mukaisesti sekä toimiin, joilla toteutetaan 
tämän artiklan 10 kohdassa tarkoitettua 
temaattista tavoitetta.

1. Edellä 91 artiklan 1 a kohdassa ja 
92 a artiklassa mainitut lisämäärärahat, 
jäljempänä ’lisämäärärahat’, asetetaan 
saataville Investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin -tavoitteen puitteissa, ja 
vähintään 7 prosenttia näistä 
määrärahoista asetetaan saataville 
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
puitteissa. Kummassakin tapauksessa 
lisämäärärahoilla tuetaan covid-19-
pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen 
korjaamista sekä pohjan luomista talouden 
vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä 
tukevalle elpymiselle (REACT-EU-väline). 
Lisämäärärahat käytetään teknisen avun 
toteuttamiseen tämän artiklan 6 kohdan 
mukaisesti sekä toimiin, joilla toteutetaan 
tämän artiklan 9 kohdassa tarkoitettua 
temaattista tavoitetta.

Or. en

Tarkistus 62
Eider Gardiazabal Rubial

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1303/2013
92 b artikla – 2 kohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

— 2020: 5 000 000 000 euroa; — 2020: 4 805 843 906 euroa vuoden 
2018 hintoina;
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Or. en

Tarkistus 63
Eider Gardiazabal Rubial

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1303/2013
92 b artikla – 2 kohta – 1 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

— 2021: 42 434 400 000 euroa; — 2021: 39 987 184 320 euroa 
vuoden 2018 hintoina;

Or. en

Tarkistus 64
Nicolae Ştefănuță

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1303/2013
92 b artikla – 2 kohta – 1 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

— 2021: 42 434 400 000 euroa; — 2021: 10 820 400 000 euroa;

Or. en

Tarkistus 65
Eider Gardiazabal Rubial

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1303/2013
92 b artikla – 2 kohta – 1 alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

— 2022: 10 820 400 000 euroa. — 2022: 9 996 674 058 euroa vuoden 
2018 hintoina;
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Or. en

Tarkistus 66
Nicolae Ştefănuță

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1303/2013
92 b artikla – 2 kohta – 1 alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

— 2022: 10 820 400 000 euroa. — 2022: 42 434 400 000 euroa.

Or. en

Tarkistus 67
Eider Gardiazabal Rubial

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1303/2013
92 b artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vuosien 2021 ja 2022 lisämäärärahat 
asetetaan saataville 92 a artiklassa 
tarkoitetuista lisämäärärahoista. Edellä 92 a 
artiklassa tarkoitetuilla lisämäärärahoilla 
tuetaan myös hallintomenoja enintään 18 
000 000 euroon asti (käypinä hintoina).

Vuosien 2021 ja 2022 lisämäärärahat 
asetetaan saataville 92 a artiklassa 
tarkoitetuista lisämäärärahoista. Edellä 92 a 
artiklassa tarkoitetuilla lisämäärärahoilla 
tuetaan myös hallintomenoja enintään 16 
795 821 euroon asti (vuoden 2018 
hintoina).

Or. en

Tarkistus 68
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1303/2013
92 b artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Lisämäärärahoista 0,35 prosenttia 
kohdennetaan komission aloitteesta 
tekniseen tukeen.

3. Lisämäärärahoista 0,35 prosenttia 
kohdennetaan komission aloitteesta 
tekniseen tukeen, ja erityistä huomiota 
kiinnitetään pandemiasta muita enemmän 
kärsineisiin jäsenvaltioihin sekä niihin 
jäsenvaltioihin, joissa käyttö- ja 
täytäntöönpanoasteet ovat alhaisemmat.

Or. en

Tarkistus 69
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Moritz Körner

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1303/2013
92 b artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Lisämäärärahoista 0,35 prosenttia 
kohdennetaan komission aloitteesta 
tekniseen tukeen.

3. Lisämäärärahoista vähintään 0,35 
prosenttia kohdennetaan komission 
aloitteesta tekniseen tukeen.

Or. en

Tarkistus 70
Erik Bergkvist

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1303/2013
92 b artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen, 
jossa vahvistetaan, miten lisämäärärahat 
jaetaan rakennerahastoista myönnettävinä 
määrärahoina vuosina 2020 ja 2021 kunkin 
jäsenvaltion osalta liitteessä VII a esitettyjä 
perusteita ja menetelmää noudattaen. Tätä 
päätöstä tarkistetaan vuonna 2021, jotta 

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
149 artiklan mukaisesti delegoitu säädös, 
jossa vahvistetaan, miten lisämäärärahat 
jaetaan rakennerahastoista myönnettävinä 
määrärahoina vuosina 2020 ja 2021 kunkin 
jäsenvaltion osalta liitteessä VII a esitettyjä 
perusteita ja menetelmää noudattaen. Tätä 
delegoitua säädöstä tarkistetaan vuonna 
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voidaan vahvistaa lisämäärärahojen 
jakauma vuonna 2022 19 päivään 
lokakuuta 2021 mennessä käytettävissä 
olevien tietojen perusteella.

2021, jotta voidaan vahvistaa 
lisämäärärahojen jakauma vuonna 2022 19 
päivään lokakuuta 2021 mennessä 
käytettävissä olevien tietojen perusteella.

Or. en

Tarkistus 71
Monika Vana
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1303/2013
92 b artikla – 5 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on kohdennettava 
EAKR:ssa ja ESR:ssa ohjelmatyötä varten 
käytettävissä olevat lisämäärärahat 
toimenpideohjelmiin.

Kunkin jäsenvaltion on kohdennettava 
EAKR:ssa ja ESR:ssa ohjelmatyötä varten 
käytettävissä olevat lisämäärärahat 
toimenpideohjelmiin. ESR:n osuutta ei 
saa laskea alle nykyisen oikeudellisen 
velvoitteen, joka on 23,1 prosenttia. Siinä 
on otettava huomioon 
koronavirustartuntojen kumulatiivinen 
määrä tasolla NUTS 3 ja keskitettävä 
lisämäärärahat niille tason NUTS 3 -
tason alueille, joilla on eniten tartuntoja.

Or. en

Tarkistus 72
Eider Gardiazabal Rubial

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1303/2013
92 b artikla – 5 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on kohdennettava 
EAKR:ssa ja ESR:ssa ohjelmatyötä varten 
käytettävissä olevat lisämäärärahat 
toimenpideohjelmiin.

Kunkin jäsenvaltion on kohdennettava 
EAKR:ssa ja ESR:ssa ohjelmatyötä varten 
käytettävissä olevat lisämäärärahat 
toimenpideohjelmiin, joihin on otettava 



AM\1210204FI.docx 47/59 PE655.679v01-00

FI

mukaan myös paikallis- ja 
alueviranomaisia sekä 
kansalaisyhteiskuntaa edustavia tahoja 
kumppanuusperiaatteen mukaisesti. 
Vähintään 7 prosenttia lisämäärärahoista 
on käytettävä rajat ylittäviin hankkeisiin.

Or. en

Tarkistus 73
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Valérie Hayer, Olivier Chastel, 
Moritz Körner

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1303/2013
92 b artikla – 5 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on kohdennettava 
EAKR:ssa ja ESR:ssa ohjelmatyötä varten 
käytettävissä olevat lisämäärärahat 
toimenpideohjelmiin.

Kunkin jäsenvaltion on kohdennettava 
EAKR:ssa ja ESR:ssa ohjelmatyötä varten 
käytettävissä olevat lisämäärärahat 
toimenpideohjelmiin kuultuaan ensin 
alue- ja paikallisviranomaisia.

Or. en

Tarkistus 74
Valérie Hayer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1303/2013
92 b artikla – 5 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä 92 artiklan 7 kohdassa 
säädetään, voidaan myös ehdottaa, että osa 
lisämäärärahoista käytetään 
vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahaston (FEAD) tuen 
kasvattamiseen ennen kuin määrärahoja 
osoitetaan EAKR:lle ja ESR:lle tai 
samanaikaisesti tämän kanssa.

Poiketen siitä, mitä 92 artiklan 7 kohdassa 
säädetään, osa lisämäärärahoista on 
käytettävä vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahaston (FEAD) tuen 
kasvattamiseen ennen kuin määrärahoja 
osoitetaan EAKR:lle ja ESR:lle tai 
samanaikaisesti tämän kanssa. Tämän 
osuuden on oltava vähintään 3 prosenttia 
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lisämäärärahoista, jotta voidaan taata 
ratkaiseva määrä kaikkein vaikeimmassa 
asemassa oleville ihmisille, jotka ovat 
kärsineet eniten covid-19-kriisistä.

Or. en

Tarkistus 75
Monika Vana
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1303/2013
92 b artikla – 5 kohta – 11 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 92 artiklan 4 kohdassa säädettyjä 
vaatimuksia ei sovelleta alkuperäiseen 
kohdentamiseen eikä myöhempiin 
siirtoihin.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 76
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1303/2013
92 b artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Enintään neljä prosenttia kaikista 
EAKR:n ja ESR:n lisämäärärahoista 
voidaan osoittaa minkä tahansa EAKR:sta 
tai ESR:sta tuetun nykyisen 
toimenpideohjelman tai 11 kohdassa 
tarkoitetun uuden toimenpideohjelman 
tekniseen tukeen.

6. Tarvittaessa EAKR:n ja ESR:n 
lisämäärärahoja voidaan osoittaa minkä 
tahansa EAKR:sta tai ESR:sta tuetun 
nykyisen toimenpideohjelman tai 11 
kohdassa tarkoitetun uuden 
toimenpideohjelman tekniseen tukeen. 
Kyseinen tekninen ja hallinnollinen 
lisätuki toimii muun muassa ehkäisevänä 
toimenpiteenä sitä vastaan, että 
kansalliset poliittiset tekijät vaarantavat 
koheesiopolitiikan toteuttamisen.
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Or. en

Tarkistus 77
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1303/2013
92 b artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sovellettaessa 134 artiklan 2 kohtaa 
vuosien 2021, 2022 ja 2023 vuotuisiin 
ennakkomaksuihin lisämäärärahojen on 
sisällyttävä rahastoista 
toimenpideohjelmalle koko 
ohjelmakautena maksettavaan tuen 
määrään.

Sovellettaessa 134 artiklan 2 kohtaa 
vuosien 2021, 2022, 2023 ja 2024 
vuotuisiin ennakkomaksuihin 
lisämäärärahojen on sisällyttävä rahastoista 
toimenpideohjelmalle koko 
ohjelmakautena maksettavaan tuen 
määrään.

Or. en

Tarkistus 78
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1303/2013
92 b artikla – 8 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat osoittaa lisämäärärahat 
joko yhteen tai useampaan nykyisen 
toimenpideohjelman tai nykyisten 
toimenpideohjelmien erilliseen 
toimintalinjaan tai 11 kohdassa 
tarkoitettuun uuteen toimenpideohjelmaan. 
Poiketen siitä, mitä 26 artiklan 1 
kohdassa säädetään, ohjelma kattaa 31 
päivään joulukuuta 2022 saakka kestävän 
jakson, jollei edellä olevasta 4 kohdasta 
muuta johdu.

Jäsenvaltiot voivat osoittaa lisämäärärahat 
joko yhteen tai useampaan nykyisen 
toimenpideohjelman tai nykyisten 
toimenpideohjelmien erilliseen 
toimintalinjaan tai 11 kohdassa 
tarkoitettuun uuteen toimenpideohjelmaan.

Or. en
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Tarkistus 79
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1303/2013
92 b artikla – 8 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EAKR:n osalta lisämäärärahat on 
käytettävä ensisijaisesti tukemaan 
investointeja terveyspalveluihin liittyviin 
tuotteisiin ja palveluihin, antamaan 
käyttöpääoman tai investointituen 
muodossa olevaa tukea pk-yrityksille, 
investointeihin, joilla edistetään siirtymistä 
digitaaliseen ja vihreään talouteen, 
kansalaisille peruspalveluja tuottavaan 
infrastruktuuriin kohdistuviin 
investointeihin sekä taloudellisiin 
toimenpiteisiin alueilla, jotka ovat 
riippuvaisimpia kriisin eniten 
vaurioittamista toimialoista.

EAKR:n osalta lisämäärärahat on 
käytettävä ensisijaisesti tukemaan 
investointeja terveyspalveluihin liittyviin 
tuotteisiin ja palveluihin, antamaan 
käyttöpääoman tai investointituen 
muodossa olevaa tukea pk-yrityksille, 
investointeihin, joilla edistetään siirtymistä 
digitaaliseen ja vihreään talouteen, 
kansalaisille peruspalveluja tuottavaan 
infrastruktuuriin kohdistuviin 
investointeihin sekä taloudellisiin 
toimenpiteisiin alueilla, jotka ovat 
riippuvaisimpia kriisin eniten 
vaurioittamista toimialoista. Tässä 
yhteydessä erityistä huomiota on 
kiinnitettävä kriittisen infrastruktuurin, 
esimerkiksi sairaalojen ja teiden, 
rakentamiseen ja korjaamiseen, jotta 
voidaan nopeuttaa talouden elpymistä ja 
lisätä koheesiopolitiikkaan tehtävien 
investointien hyödyllisyyttä.

Or. en

Tarkistus 80
Erik Bergkvist

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1303/2013
92 b artikla – 8 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EAKR:n osalta lisämäärärahat on 
käytettävä ensisijaisesti tukemaan 

EAKR:n osalta lisämäärärahat on 
käytettävä ensisijaisesti tukemaan 
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investointeja terveyspalveluihin liittyviin 
tuotteisiin ja palveluihin, antamaan 
käyttöpääoman tai investointituen 
muodossa olevaa tukea pk-yrityksille, 
investointeihin, joilla edistetään siirtymistä 
digitaaliseen ja vihreään talouteen, 
kansalaisille peruspalveluja tuottavaan 
infrastruktuuriin kohdistuviin 
investointeihin sekä taloudellisiin 
toimenpiteisiin alueilla, jotka ovat 
riippuvaisimpia kriisin eniten 
vaurioittamista toimialoista.

investointeja terveyspalveluihin liittyviin 
tuotteisiin ja palveluihin, antamaan 
käyttöpääoman tai investointituen 
muodossa olevaa tukea pk-yrityksille, 
investointeihin, joilla edistetään siirtymistä 
digitaaliseen ja vihreään talouteen, myös 
saarialueilla, syrjäisillä alueilla, 
maaseutualueilla ja harvaan asutuilla 
alueilla asuville kansalaisille 
peruspalveluja tuottavaan infrastruktuuriin 
kohdistuviin investointeihin sekä 
taloudellisiin toimenpiteisiin alueilla, jotka 
ovat riippuvaisimpia kriisin eniten 
vaurioittamista toimialoista.

Or. en

Tarkistus 81
Monika Vana
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1303/2013
92 b artikla – 8 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

ESR:n osalta lisämäärärahat on käytettävä 
ensisijaisesti tukemaan työpaikkojen 
säilyttämistä, myös työajan 
lyhentämisjärjestelyiden sekä itsenäisille 
ammatinharjoittajille annettavan tuen 
kautta silloinkin, kun tukea ei yhdistetä 
aktiivisiin työmarkkinatoimenpiteisiin, 
ellei näistä säädetä kansallisessa 
lainsäädännössä. Lisämäärärahoilla on 
myös tuettava työpaikkojen luomista 
etenkin haavoittuvassa asemassa oleville 
henkilöille, nuorisotyöllisyystoimenpiteitä, 
koulutusta, osaamisen kehittämistä, etenkin 
samanaikaisesti tapahtuvien vihreään 
talouteen siirtymisen ja digitaalisen 
siirtymän tukemiseksi, sekä parantamaan 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
saatavuutta myös lasten osalta.

ESR:n osalta lisämäärärahat on käytettävä 
ensisijaisesti tukemaan sosiaalista 
osallistamista ja köyhyyden poistamista 
koskevia toimenpiteitä, joissa keskitytään 
erityisesti lasten köyhyyteen ja 
sukupuolten tasa-arvoon, työpaikkojen 
säilyttämistä ja myös työajan 
lyhentämisjärjestelyiden sekä itsenäisille 
ammatinharjoittajille annettavan tuen 
kautta silloinkin, kun tukea ei yhdistetä 
aktiivisiin työmarkkinatoimenpiteisiin, 
ellei näistä säädetä kansallisessa 
lainsäädännössä. Lisämäärärahoilla on 
myös tuettava työpaikkojen luomista 
etenkin haavoittuvassa asemassa oleville 
henkilöille, nuorisotyöllisyystoimenpiteitä, 
koulutusta, osaamisen kehittämistä, etenkin 
samanaikaisesti tapahtuvien vihreään 
talouteen siirtymisen ja digitaalisen 
siirtymän tukemiseksi, sekä parantamaan 
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helposti saatavilla olevien, 
kohtuuhintaisten ja laadukkaiden 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen yleistä 
ja kattavaa saatavuutta myös lasten osalta.

Or. en

Tarkistus 82
Erik Bergkvist

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1303/2013
92 b artikla – 8 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

ESR:n osalta lisämäärärahat on käytettävä 
ensisijaisesti tukemaan työpaikkojen 
säilyttämistä, myös työajan 
lyhentämisjärjestelyiden sekä itsenäisille 
ammatinharjoittajille annettavan tuen 
kautta silloinkin, kun tukea ei yhdistetä 
aktiivisiin työmarkkinatoimenpiteisiin, 
ellei näistä säädetä kansallisessa 
lainsäädännössä. Lisämäärärahoilla on 
myös tuettava työpaikkojen luomista 
etenkin haavoittuvassa asemassa oleville 
henkilöille, nuorisotyöllisyystoimenpiteitä, 
koulutusta, osaamisen kehittämistä, etenkin 
samanaikaisesti tapahtuvien vihreään 
talouteen siirtymisen ja digitaalisen 
siirtymän tukemiseksi, sekä parantamaan 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
saatavuutta myös lasten osalta.

ESR:n osalta lisämäärärahat on käytettävä 
ensisijaisesti tukemaan työpaikkojen 
säilyttämistä myös saarialueilla, syrjäisillä 
alueilla, maaseutualueilla ja harvaan 
asutuilla alueilla ja myös työajan 
lyhentämisjärjestelyiden sekä itsenäisille 
ammatinharjoittajille annettavan tuen 
kautta silloinkin, kun tukea ei yhdistetä 
aktiivisiin työmarkkinatoimenpiteisiin, 
ellei näistä säädetä kansallisessa 
lainsäädännössä. Lisämäärärahoilla on 
myös tuettava työpaikkojen luomista 
etenkin haavoittuvassa asemassa oleville 
henkilöille, nuorisotyöllisyystoimenpiteitä, 
koulutusta, osaamisen kehittämistä, etenkin 
samanaikaisesti tapahtuvien vihreään 
talouteen siirtymisen ja digitaalisen 
siirtymän tukemiseksi, sekä parantamaan 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
saatavuutta myös lasten osalta.

Or. en

Tarkistus 83
Clotilde Armand, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Valérie Hayer, Olivier Chastel, 
Moritz Körner

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta



AM\1210204FI.docx 53/59 PE655.679v01-00

FI

Asetus (EU) N:o 1303/2013
92 b artikla – 10 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos perustetaan tällainen uusi 
toimenpideohjelma, jäsenvaltiot voivat 
nimetä 96 artiklan 5 kohdan a alakohtaa 
varten ainoastaan EAKR:sta, ESR:sta tai 
koheesiorahastosta tuetuista käynnissä 
olevista toimenpideohjelmista vastaavia 
nimettyjä viranomaisia.

Jos perustetaan tällainen uusi 
toimenpideohjelma, jäsenvaltiot voivat 
nimetä 96 artiklan 5 kohdan a alakohtaa 
varten ainoastaan EAKR:sta, ESR:sta tai 
koheesiorahastosta tuetuista käynnissä 
olevista toimenpideohjelmista vastaavia 
nimettyjä viranomaisia kuultuaan ensin 
alue- ja paikallisviranomaisia.

Or. en

Tarkistus 84
Eero Heinäluoma

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1303/2013
92 b artikla – 11 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

11. Poiketen siitä, mitä 120 artiklan 3 
kohdan ensimmäisessä ja toisessa 
alakohdassa säädetään, enintään 100 
prosentin osarahoitusosuutta voidaan 
soveltaa toimintalinjaan tai 
toimintalinjoihin, joita tuetaan 
lisämäärärahoilla, joita koskeva 
ohjelmasuunnittelu tapahtuu tämän artiklan 
10 kohdassa tarkoitetun temaattisen 
tavoitteen mukaisesti.

11. Poiketen siitä, mitä 120 artiklan 3 
kohdan ensimmäisessä ja toisessa 
alakohdassa säädetään, enintään 100 
prosentin osarahoitusosuutta voidaan 
soveltaa vuosien 2020 ja 2021 osalta 
toimintalinjaan tai toimintalinjoihin, joita 
tuetaan lisämäärärahoilla, joita koskeva 
ohjelmasuunnittelu tapahtuu tämän artiklan 
10 kohdassa tarkoitetun temaattisen 
tavoitteen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 85
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1303/2013
92 b artikla – 11 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä 56 artiklan 3 
kohdassa ja 114 artiklan 2 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että 31 päivään joulukuuta 
2024 mennessä tehdään vähintään yksi 
lisämäärärahojen käyttöä koskeva 
arviointi, jossa arvioidaan 
lisämäärärahojen vaikuttavuutta, 
tehokkuutta, vaikutuksia ja sitä, miten 
niillä tuettiin tämän artiklan 10 kohdassa 
tarkoitettua temaattista tavoitetta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 86
Eero Heinäluoma

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1303/2013
92 b artikla – 11 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä 56 artiklan 3 kohdassa 
ja 114 artiklan 2 kohdassa säädetään, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 31 
päivään joulukuuta 2024 mennessä tehdään 
vähintään yksi lisämäärärahojen käyttöä 
koskeva arviointi, jossa arvioidaan 
lisämäärärahojen vaikuttavuutta, 
tehokkuutta, vaikutuksia ja sitä, miten 
niillä tuettiin tämän artiklan 10 kohdassa 
tarkoitettua temaattista tavoitetta.

Komissio toteuttaa arvioinnin 31 päivään 
joulukuuta 2021 mennessä, kuten 56 
artiklan 4 kohdassa säädetään. Poiketen 
siitä, mitä 56 artiklan 3 kohdassa ja 114 
artiklan 2 kohdassa säädetään, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 31 
päivään joulukuuta 2024 mennessä tehdään 
vähintään yksi lisämäärärahojen käyttöä 
koskeva arviointi, jossa arvioidaan 
lisämäärärahojen vaikuttavuutta, 
tehokkuutta, vaikutuksia ja sitä, miten 
niillä tuettiin tämän artiklan 10 kohdassa 
tarkoitettua temaattista tavoitetta.

Or. en

Tarkistus 87
Monika Vana
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1303/2013
92 b artikla – 11 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä 56 artiklan 3 kohdassa 
ja 114 artiklan 2 kohdassa säädetään, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 31 
päivään joulukuuta 2024 mennessä tehdään 
vähintään yksi lisämäärärahojen käyttöä 
koskeva arviointi, jossa arvioidaan 
lisämäärärahojen vaikuttavuutta, 
tehokkuutta, vaikutuksia ja sitä, miten 
niillä tuettiin tämän artiklan 10 kohdassa 
tarkoitettua temaattista tavoitetta.

Poiketen siitä, mitä 56 artiklan 3 kohdassa 
ja 114 artiklan 2 kohdassa säädetään, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 31 
päivään joulukuuta 2023 mennessä tehdään 
vähintään yksi lisämäärärahojen käyttöä 
koskeva arviointi, jossa arvioidaan 
lisämäärärahojen vaikuttavuutta, 
tehokkuutta, vaikutuksia ja kattavuutta, 
sukupuolten tasa-arvoa koskevien 
tavoitteiden noudattamista ja sitä, miten 
niillä tuettiin tämän artiklan 10 kohdassa 
tarkoitettua temaattista tavoitetta.

Or. en

Tarkistus 88
Monika Vana
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1303/2013
92 b artikla – 11 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a. Kaikissa REACT-EU-välineen 
yhteydessä toteutetuissa ohjelmissa on 
varmistettava sukupuolten tasa-arvon 
toteutuminen koko niiden valmistelun, 
toteutuksen, seurannan ja arvioinnin 
ajan. Niissä on noudatettava kaikille 
yhtäläiset mahdollisuudet takaavaa 
politiikkaa syrjimättä ketään sukupuolen, 
rodun, ihonvärin, etnisen tai 
yhteiskunnallisen alkuperän, geneettisten 
ominaisuuksien, kielen, uskonnon tai 
vakaumuksen, poliittisten tai muiden 
mielipiteiden, kansalliseen vähemmistöön 
kuulumisen, varallisuuden, syntyperän, 
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vammaisuuden, iän, seksuaalisen 
suuntautumisen perusteella. Näin ne 
lisäävät sosiaalista osallisuutta ja 
vähentävät eriarvoisuutta.

Or. en

Tarkistus 89
Monika Vana
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1303/2013
92 b artikla – 12 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

12. Seuraavia säännöksiä ei sovelleta 
lisämäärärahoihin:

12. Jos jokin jäsenvaltio osallistuu 
Euroopan syyttäjänvirastoa koskevaan 
tehostettuun yhteistyöhön, seuraavia 
säännöksiä ei sovelleta lisämäärärahoihin:

Or. en

Tarkistus 90
Monika Vana
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1303/2013
92 b artikla – 12 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) temaattista keskittämistä koskevat 
vaatimukset, mukaan lukien tässä 
asetuksessa tai rahastokohtaisissa 
säännöissä vahvistetut kaupunkialueiden 
kestävää kehitystä koskevat kynnysarvot 
poiketen siitä, mitä 18 artiklassa 
säädetään;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 91
Mario Furore, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1303/2013
92 b artikla – 12 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) poikkeus, josta säädetään 65 
artiklan 10 kohdan toisessa alakohdassa 
ja jonka mukaan toimet, joilla 
parannetaan kriisinhallintavalmiuksia 
covid-19:n puhkeamisen yhteydessä, ovat 
tukikelpoisia 1 päivästä helmikuuta 2020 
lukien;

Poistetaan.

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä vastaavat muutokset.)

Or. it

Tarkistus 92
Monika Vana
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1303/2013
92 b artikla – 12 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a. makrotaloudelliset ehdot poiketen 
siitä, mitä 23 artiklassa säädetään;

Or. en

Tarkistus 93
Eider Gardiazabal Rubial

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Asetus (EU) N:o 1303/2013
92 b artikla – 13 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a. Komissio esittää viimeistään vuoden 
2021 loppuun mennessä arvioinnin 92 b 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
lisämäärärahojen käytöstä. Tämän 
pakollisen arvioinnin yhteydessä tehdään 
tarvittaessa lainsäädäntöehdotus tämän 
asetuksen tarkistamiseksi, jotta voidaan 
varmistaa lisämäärärahojen 
täysimääräinen hyödyntäminen.

Or. en

Tarkistus 94
Monika Vana
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1303/2013
92 b artikla – 13 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a. Lisämäärärahoja ei aseteta 
saataville investointeihin, jotka liittyvät 
fossiilisten polttoaineiden etsintään, 
tuotantoon, käsittelyyn, jakeluun, 
varastointiin, kuljetukseen, siirtoon tai 
polttamiseen tai lentoasemien tai 
moottoriteiden rakentamiseen.

Or. en

Tarkistus 95
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1303/2013
92 b artikla – 13 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

13 a. Komissio, jäsenvaltiot ja 
hallintoviranomaiset varmistavat 
määrärahojen asianmukaista 
hallinnointia ja menojen läpinäkyvyyttä 
koskevien sovellettavien sääntöjen 
täysimääräisen noudattamisen.

Or. en

Tarkistus 96
Clotilde Armand, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 1303/2013
Liite VII a – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa kuvattujen 
sääntöjen tuloksena saatavat jako-osuudet 
jäsenvaltiota kohti saavat olla koko kauden 
2020–2022 osalta enintään seuraavat:

2. Edellä 1 kohdassa kuvattujen 
sääntöjen tuloksena saatavat jako-osuudet 
jäsenvaltiota kohti saavat olla koko kauden 
2020–2024 osalta enintään seuraavat:

Or. en


