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LYHYET PERUSTELUT

Covid-19-pandemia on aiheuttanut kriisin, joka vaikuttaa kaikkiin unionin kansalaisiin 
vaikkakin eri suhteessa. Sosiaalisen kahtiajaon syvenemisen, korkeamman työttömyysasteen 
ja lisääntyvän eriarvoisuuden riski on todellinen talouskasvun pysähtymisen lisäksi. Tästä 
syystä sosiaalinen ulottuvuus on ratkaisevan tärkeää todellisen elpymisen kannalta.

Kriisin voittamiseen ja pohjan luomiseen talouden vihreälle, digitaaliselle, sosiaaliselle ja 
palautumiskykyä tukevalle elpymiselle tarvittavia resursseja ja toimenpiteitä on käytettävä 
laadukkaiden työpaikkojen luomiseen eikä minkä tahansa työllisyyden tukemiseen. Unionin 
kansalaisten on voitava laskea todellisten ja kestävien työllistymismahdollisuuksien varaan.

Työmarkkinaosapuolten olisi osallistuttava kaikilta osin kriisitoimien täytäntöönpanoon, jotta 
niiden soveltuminen ihmisten tarpeisiin varmistetaan.

Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden vähentäminen ovat itsetarkoitus. Lisäksi ne ovat keino 
tehostaa elpymistä ja parantaa Euroopan talouden toimintaa, koska useammilla ihmisillä on 
todellisia mahdollisuuksia menestyä. Tästä syystä on perusteltua ja tarpeellista investoida 
myös näihin tavoitteisiin.

ESR:sta rahoitetaan poikkeuksellisesti tilapäisiä toimenpiteitä, erityisesti työajan 
lyhentämisjärjestelyjä ja itsenäisten ammatinharjoittajien tukemista, eikä tästä saisi tulla 
säännöllistä toimintaa. Tällaista tukea on harkittava huolellisesti, jotta muita heikossa 
asemassa olevia ryhmiä ei vaaranneta kriisien aikana kohdentamalla varoja uudelleen, sillä 
olisi estettävä rahoitustukea saavien yhteisöjen väärinkäytökset ja varmistettava osallistava 
valvonta, johon osallistuvat Euroopan parlamentti ja asianomaiset sidosryhmät.

TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa 
ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
1 otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

asetuksen (EU) N:o 1303/2013 
muuttamisesta Investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin -tavoitteen mukaisten 
poikkeuksellisten lisämäärärahojen ja 
toteutusjärjestelyjen osalta avustuksen 

asetuksen (EU) N:o 1303/2013 
muuttamisesta Investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin -tavoitteen mukaisten 
poikkeuksellisten lisämäärärahojen ja 
toteutusjärjestelyjen osalta avustuksen 
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antamiseksi covid-19-pandemian 
aiheuttaman kriisin vahinkojen 
korjaamisen tukemiseen sekä pohjan 
luomiseen talouden vihreälle, digitaaliselle 
ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle 
(REACT-EU-väline)

antamiseksi covid-19-pandemian 
aiheuttaman kriisin vahinkojen 
korjaamisen tukemiseen sekä pohjan 
luomiseen talouden, työllisyyden ja 
yhteiskunnan vihreälle, digitaaliselle, 
sosiaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle 
elpymiselle (REACT-EU-väline)

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

Tarkistus 2

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 on pahentanut köyhyydessä 
elävien tai köyhyyden uhkaamien 
ihmisten tilannetta, syventänyt sosiaalisia 
eroja, lisännyt työpaikkojen menetyksiä, 
työttömyyttä ja eriarvoisuutta erityisesti 
muita heikommassa asemassa olevissa 
ryhmissä ja haitannut 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.

Tarkistus 3
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Jäsenvaltioiden covid-19-taudin 
leviämisen hillitsemiseksi käyttöön 
ottamista poikkeuksellisista rajoituksista on 
aiheutunut taloudelle valtavia häiriöitä, ja 
eri jäsenvaltioiden käytössä olevien 
kansallisten keinojen vaihtelevuudesta 
johtuva epäsymmetrisen elpymisen riski 
vaikuttaa vakavasti sisämarkkinoiden 
toimintaan; näihin seikkoihin puuttuakseen 
Eurooppa-neuvosto hyväksyi 23 päivänä 
huhtikuuta 2020 yhteisen elpymistä 
koskevan etenemissuunnitelman, johon 
sisältyy vahva investointikomponentti, 
kehotti perustamaan elpymisrahaston, 
valtuutti komission tekemään 
tarvekartoituksen, jotta resurssit 
kohdennettaisiin pahiten kärsineille 
toimialoille ja unionin maantieteellisille 
alueille, ja selvensi myös yhteyttä vuosien 
2021–2027 monivuotiseen 
rahoituskehykseen.

(3) Jäsenvaltioiden covid-19-taudin 
leviämisen hillitsemiseksi käyttöön 
ottamista poikkeuksellisista rajoituksista on 
aiheutunut taloudelle ja yhteiskunnalle 
valtavia häiriöitä, ja eri jäsenvaltioiden 
käytössä olevien kansallisten keinojen 
vaihtelevuudesta johtuva epäsymmetrisen 
elpymisen riski vaikuttaa vakavasti 
sisämarkkinoiden toimintaan; näihin 
seikkoihin puuttuakseen Eurooppa-
neuvosto hyväksyi 23 päivänä huhtikuuta 
2020 yhteisen elpymistä koskevan 
etenemissuunnitelman, johon sisältyy 
vahva investointikomponentti, kehotti 
perustamaan elpymisrahaston, valtuutti 
komission tekemään tarvekartoituksen, 
jotta resurssit kohdennettaisiin pahiten 
kärsineille toimialoille ja unionin 
maantieteellisille alueille, ja selvensi myös 
yhteyttä vuosien 2021–2027 monivuotiseen 
rahoituskehykseen.

Tarkistus 4

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 

(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, työllisyyden ja 
yhteiskunnan vihreälle, digitaaliselle, 
sosiaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle 
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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.

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 tilastotietoihin, mukaan lukien tasa-
arvoa koskevat tiedot, siitä, miten 
tämänhetkinen kriisi on vaikuttanut niiden 
talouteen ja yhteiskuntaan kiinnittäen 
erityistä huomiota vähävaraisimpiin, 
kuten asunnottomiin ja erillisissä 
laitoksissa eläviin henkilöihin, jotka 
yleensä jäävät jäsenvaltioiden tilastojen 
ulkopuolelle. Tätä varten 
asiaankuuluvien ja vertailukelpoisten 
tietojen keruuseen olisi otettava mukaan 
köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
alalla toimivia kansalaisjärjestöjä. 
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 ja tasa-arvoa koskevia tietoja 
lisämäärärahojen vuoden 2022 erän 
jakamiseksi.
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Tarkistus 5

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 
yhteydessä.

(7) Jotta jäsenvaltioille sallittaisiin 
riittävästi joustovaraa siinä, kuinka ne 
räätälöivät covid-19-pandemian 
aiheuttaman kriisin vahinkojen 
korjaamistoimia tai luovat pohjaa talouden, 
työllisyyden ja yhteiskunnan vihreälle, 
digitaaliselle, sosiaaliselle 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 riittävästi joustovaraa siinä, 
kuinka määrärahat 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.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(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 

(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 
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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.

edelleen voitava käyttää lisämäärärahoja 
ensisijaisesti kaikille tarkoitettuihin 
terveyspalveluihin liittyviin tuotteisiin ja 
palveluihin suuntautuviin investointeihin, 
pk-yrityksille, erityisesti mikro- ja 
pienyrityksille, käyttöpääoman tai 
investointituen muodossa annettavaan 
tukeen, digitaaliseen ja vihreään talouteen 
siirtymistä tukeviin toimiin, kansalaisille, 
myös maaseutualueilla, syrjimättömiä 
peruspalveluja tuottavaan infrastruktuuriin 
tai taloudellisiin tukitoimenpiteisiin 
alueille, jotka ovat riippuvaisimpia kriisin 
eniten vaurioittamista toimialoista, sekä 
vähävaraisimpien auttamiseen. 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, työllisyyden ja 
yhteiskunnan vihreälle, digitaaliselle, 
sosiaaliselle 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, 

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, 
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joilla voidaan tarjota poikkeuksellista 
joustavuutta Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen käyttöön covid-19:n 
puhkeamisen vastatoimena (EUVL L 130, 
23.4.2020, s. 1).

joilla voidaan tarjota poikkeuksellista 
joustavuutta Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen käyttöön covid-19:n 
puhkeamisen vastatoimena (EUVL L 130, 
23.4.2020, s. 1).

Tarkistus 7

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 
kestoltaan rajattu.

(10) ESR:n osalta jäsenvaltioiden olisi 
käytettävä lisämäärärahat ensisijaisesti 
tukemaan sosiaalista osallisuutta ja 
köyhyyden poistamista kiinnittäen 
erityistä huomiota lasten köyhyyteen, 
työpaikkojen säilyttämistä, myös 
köyhyysrajan ylittävän toimeentulon 
tarjoavien työajan lyhentämisjärjestelyiden 
sekä itsenäisille ammatinharjoittajille 
annettavan tuen kautta, työpaikkojen 
luomista etenkin haavoittuvassa asemassa 
oleville henkilöille, 
nuorisotyöllisyystoimenpiteitä, 
osallistavaa koulutusta ja osaamisen 
kehittämistä etenkin heikommassa 
asemassa oleville ryhmille ja hoitajille 
sekä parantamaan osallistavien, 
saavutettavien ja laadukkaiden 
palvelujen, myös terveyspalvelujen ja 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen, 
tasavertaista ja yleistä saatavuutta myös 
lasten, ikääntyneiden ja vammaisten 
henkilöiden 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, ja sen edellytyksenä 
olisi oltava työ- ja työllistymisehtojen ja -
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oikeuksien säilyminen ennallaan, 
mukaan lukien irtisanomissuoja ja suoja 
palkanalennuksia vastaan, sekä johtajien 
bonusten ja osakkeenomistajien osinkojen 
maksamisen keskeyttäminen. Koska 
työllisyyden ylläpitämiseen käytetään 
julkisia varoja, unionin tuen saajat eivät 
saisi olla sijoittautuneita veroasioissa 
yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita 
koskevasta tarkistetusta EU:n luettelosta 
annettujen neuvoston päätelmien1 a 
liitteessä I tarkoitetulle lainkäyttöalueelle, 
eivätkä ne saisi heikentää 
työehtosopimusneuvotteluja, 
työntekijöiden osallistumista tai 
yhteistoimintaa yritysten 
päätöksentekoprosesseissa kansallisen 
lainsäädännön ja käytännön mukaisesti.
____________________________
1 a EUVL C 64, 27.2.2020, s. 8.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

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. 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 
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myötävaikuttavat eriytymiseen tai 
sosiaaliseen syrjäytymiseen tai joiden 
tarjoamat tulot jäävät alle jäsenvaltioiden 
köyhyysrajan. Sukupuolinäkökohdat olisi 
otettava huomioon kaikissa toteutettavissa 
ohjelmissa koko niiden valmistelun, 
toteuttamisen, seurannan ja arvioinnin 
ajan. Lisäksi Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 21 artiklan mukaisesti 
kaikenlainen 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 
suuntautumiseen perustuva syrjintä on 
kielletty REACT-EU-välineen 
täytäntöönpanossa.

Tarkistus 9

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 

(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 
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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.

vähintään yksi arviointi, jossa arvioidaan 
lisämäärärahojen osallistavuutta, 
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.

Tarkistus 10

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 

(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 
edelleen vähemmän kehittyneissä alueissa 
SEUT-sopimuksen 173 artiklassa 
säädettyjen taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitteiden 
mukaisesti. Kumppanuusperiaatteiden 
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osallistettava myös paikallis- ja 
alueviranomaisia sekä 
kansalaisyhteiskuntaa edustavia tahoja.

mukaisesti jäsenvaltioiden olisi 
osallistettava myös paikallis- ja 
alueviranomaisia ja työmarkkinaosapuolia 
sekä kansalaisyhteiskuntaa edustavia 
tahoja, myös sosiaalisen osallisuuden, 
sukupuolten tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden alalla toimivia 
kansalaisjärjestöjä ja elimiä.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Koska on tarpeen reagoida covid-
19-pandemiaan kiireellisesti, tämän 
asetuksen olisi tultava voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Kun otetaan huomioon covid-19-
pandemia ja tarve reagoida siihen 
liittyvään kansanterveyskriisiin 
kiireellisesti, katsotaan aiheelliseksi 
poiketa Euroopan unionista tehtyyn 
sopimukseen, Euroopan unionin 
toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja 
Euroopan atomienergiayhteisön 
perustamissopimukseen liitetyssä 
kansallisten parlamenttien asemaa 
Euroopan unionissa koskevassa 
pöytäkirjassa N:o 1 olevassa 4 artiklassa 
tarkoitetusta kahdeksan viikon 
ajanjaksosta.

Poistetaan.
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Tarkistus 13

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

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä 86 artiklan 2 kohdassa 
ja 136 artiklan 1 kohdassa säädetään, 
lisämäärärahoja koskevat sitoumukset on 
vapautettava ohjelmien sulkemisessa 
noudatettavien sääntöjen mukaisesti.

Poiketen siitä, mitä 86 artiklan 2 kohdassa 
ja 136 artiklan 1 kohdassa säädetään, 
lisämäärärahoja koskevat sitoumukset on 
vapautettava 31 päivänä joulukuuta 2024.

Tarkistus 14

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.

Tarkistus 15

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 

Poiketen siitä, mitä 92 artiklan 7 kohdassa 
säädetään, voidaan myös ehdottaa, että osa 
lisämäärärahoista käytetään 
vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahaston (FEAD) ja 
nuorisotyöllisyysaloitteen tuen 
kasvattamiseen ennen kuin määrärahoja 
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samanaikaisesti tämän kanssa. osoitetaan EAKR:lle ja ESR:lle tai 
samanaikaisesti tämän kanssa. Tämän 
osuuden on oltava vähintään 3 prosenttia 
lisämäärärahoista, jotta voidaan 
varmistaa niille vähävaraisimmille 
annettavan tuen vähimmäismäärä, joihin 
covid-19-kriisi on vaikuttanut 
suhteettomasti ja ennennäkemättömällä 
tavalla.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1303/2013
92 b artikla – 5 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lisämäärärahojen alkuperäisen 
kohdentamisen jälkeen niitä voidaan 30 
artiklan 1 kohdan mukaisesti esitetyn 
toimenpideohjelman muuttamista koskevan 
jäsenvaltion pyynnön perusteella siirtää 
EAKR:n ja ESR:n välillä riippumatta 92 
artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa 
mainituista prosenttiosuuksista.

Lisämäärärahojen alkuperäisen 
kohdentamisen jälkeen niitä voidaan 30 
artiklan 1 kohdan mukaisesti esitetyn 
toimenpideohjelman muuttamista koskevan 
jäsenvaltion pyynnön perusteella siirtää 
EAKR:n ja ESR:n välillä riippumatta 92 
artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa 
mainituista prosenttiosuuksista, kunhan 
ESR:n osuus ei laske alle 23,1 prosentin.

Tarkistus 17

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.
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Tarkistus 18

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 kaikille tarkoitettuihin 
terveyspalveluihin liittyviin tuotteisiin ja 
palveluihin, antamaan käyttöpääoman tai 
investointituen muodossa olevaa tukea pk-
yrityksille, investointeihin, joilla edistetään 
siirtymistä digitaaliseen ja vihreään 
talouteen, kansalaisille syrjimättömiä 
peruspalveluja tuottavaan infrastruktuuriin 
kohdistuviin investointeihin sekä 
taloudellisiin toimenpiteisiin alueilla, jotka 
ovat riippuvaisimpia kriisin eniten 
vaurioittamista toimialoista.

Tarkistus 19

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 

ESR:n osalta lisämäärärahat on käytettävä 
ensisijaisesti tukemaan sosiaalista 
osallisuutta ja köyhyyden poistamista 
kiinnittäen erityistä huomiota lasten 
köyhyyteen, työpaikkojen säilyttämistä, 
myös jäsenvaltioiden köyhyysrajan 
ylittävän toimeentulon tarjoavien työajan 
lyhentämisjärjestelyiden sekä itsenäisille 
ammatinharjoittajille annettavan tuen 
kautta silloinkin, kun tukea ei yhdistetä 
aktiivisiin työmarkkinatoimenpiteisiin, 
ellei näistä säädetä kansallisessa 
lainsäädännössä. Lisämäärärahoilla on 
myös tuettava laadukkaiden työpaikkojen 
luomista etenkin haavoittuvassa asemassa 
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siirtymän tukemiseksi, sekä parantamaan 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
saatavuutta myös lasten osalta.

oleville henkilöille, 
nuorisotyöllisyystoimenpiteitä, myös 
elinikäistä koulutusta, yksilöllistä 
uudelleenkoulutusta, osaamisen 
kehittämistä, etenkin heikommassa 
asemassa oleville ryhmille ja hoitajille, 
oikeudenmukaiseen vihreään talouteen 
siirtymisen ja digitaalisen siirtymän sekä 
kestävään työllisyyteen siirtymisen 
tukemiseksi ja osallistavien, 
saavutettavien ja laadukkaiden 
palvelujen, myös terveyspalvelujen ja 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen, 
tasavertaisen saavutettavuuden 
parantamiseksi myös lasten, 
ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden 
osalta. Unionin tuen tällaisille työajan 
lyhentämisjärjestelyille on oltava 
kestoltaan rajattu, ja sen edellytyksenä on 
oltava työ- ja työllistymisehtojen ja -
oikeuksien, mukaan lukien 
irtisanomissuoja ja suoja 
palkanalennuksia vastaan, säilyminen 
ennallaan. Unionin tuen saajat eivät saa 
maksaa johtajien bonuksia eikä osinkoja 
osakkeenomistajille eivätkä ne saa olla 
sijoittautuneita veroasioissa 
yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita 
koskevasta tarkistetusta EU:n luettelosta 
annettujen neuvoston päätelmien1 a 
liitteessä I tarkoitetulle lainkäyttöalueelle 
eivätkä heikentää 
työehtosopimusneuvotteluja, 
työntekijöiden osallistumista tai 
yhteistoimintaa yritysten 
päätöksentekoprosesseissa kansallisen 
lainsäädännön ja käytännön mukaisesti.
________________________________
1 a EUVL C 64, 27.2.2020, s. 8.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1303/2013
92 b artikla – 9 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Lukuun ottamatta 6 kohdassa tarkoitettua 
teknistä tukea ja 5 kohdan seitsemännessä 
alakohdassa tarkoitettuja FEAD-rahaston 
tuen kasvattamiseen käytettäviä 
lisämäärärahoja, lisämäärärahoilla on 
tuettava toimia uudessa temaattisessa 
tavoitteessa ”Covid-19-pandemian 
aiheuttaman kriisin vahinkojen 
korjaamisen tukeminen sekä pohjan 
luominen talouden vihreälle, digitaaliselle 
ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle”, 
jolla täydennetään 9 artiklassa säädettyjä 
temaattisia tavoitteita.

Lukuun ottamatta 6 kohdassa tarkoitettua 
teknistä tukea ja 5 kohdan seitsemännessä 
alakohdassa tarkoitettuja FEAD-rahaston 
ja nuorisotyöllisyysaloitteen tuen 
kasvattamiseen käytettäviä 
lisämäärärahoja, lisämäärärahoilla on 
tuettava toimia uudessa temaattisessa 
tavoitteessa ”Covid-19-pandemian 
aiheuttaman kriisin vahinkojen 
korjaamisen tukeminen sekä pohjan 
luominen talouden, työllisyyden ja 
yhteiskunnan vihreälle, digitaaliselle, 
sosiaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle 
elpymiselle”, jolla täydennetään 9 
artiklassa säädettyjä temaattisia tavoitteita.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1303/2013
92 b artikla – 10 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä 26 artiklan 4 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat laatia uuden 
tarkoitukseen varatun toimenpideohjelman 
10 kohdassa tarkoitetun uuden temaattisen 
tavoitteen puitteissa. Edellä 55 artiklassa 
tarkoitettua ennakkoarviointia ei vaadita.

Poiketen siitä, mitä 26 artiklan 4 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat laatia uuden 
tarkoitukseen varatun toimenpideohjelman 
9 kohdassa tarkoitetun uuden temaattisen 
tavoitteen puitteissa. Edellä 55 artiklassa 
tarkoitettua ennakkoarviointia ei vaadita.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1303/2013
92 b artikla – 10 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tällaiselle uudelle toimintaohjelmalle ei 
vaadita 96 artiklan 2 kohdan ensimmäisen 
alakohdan b alakohdan v ja vii 

Tällaiselle uudelle toimintaohjelmalle ei 
vaadita 96 artiklan 2 kohdan ensimmäisen 
alakohdan b alakohdan v ja vii alakohdassa 
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alakohdassa, 4 kohdassa, 6 kohdan b ja c 
alakohdassa ja 7 kohdassa säädettyjä 
osatekijöitä. Osatekijät, joista säädetään 96 
artiklan 3 kohdassa, vaaditaan vain, jos 
vastaavaa tukea myönnetään.

ja 6 kohdan b ja c alakohdassa säädettyjä 
osatekijöitä. Osatekijät, joista säädetään 96 
artiklan 3 kohdassa, vaaditaan vain, jos 
vastaavaa tukea myönnetään.

Tarkistus 23

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 2024 mennessä tehdään 
vähintään yksi lisämäärärahojen käyttöä 
koskeva arviointi, jossa arvioidaan 
lisämäärärahojen osallistavuutta, 
vaikuttavuutta, tehokkuutta, vaikutuksia ja 
sitä, miten niillä tuettiin tämän artiklan 10 
kohdassa tarkoitettua temaattista tavoitetta.

Tarkistus 24

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

Komission teksti Tarkistus

11 a. Kaikissa REACT-EU-välineen 
puitteissa toteutetuissa ohjelmissa on 
varmistettava sukupuolten tasa-arvo ja 
tasavertaiset mahdollisuudet kaikille 
ilman syrjintää.

Tarkistus 25

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