
PA\1209172FI.docx PE654.046v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Euroopan parlamentti
2019-2024

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

2020/0101(COD)

3.7.2020

LAUSUNTOLUONNOS
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

aluekehitysvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 
N:o 1303/2013 muuttamisesta Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin 
-tavoitteen mukaisten poikkeuksellisten lisämäärärahojen ja 
toteutusjärjestelyjen osalta avustuksen antamiseksi covid-19-pandemian 
aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamisen tukemiseen sekä pohjan luomiseen 
talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle 
(REACT-EU-väline)
(COM(2020)0451 – C9-0149/2020 – 2020/0101(COD))

Valmistelija: Agnes Jongerius



PE654.046v01-00 2/10 PA\1209172FI.docx

FI

PA_Legam



PA\1209172FI.docx 3/10 PE654.046v01-00

FI

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
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 

(1) Covid-19-pandemian seurauksista 
aiheutunut kriisi on vaikuttanut 
jäsenvaltioihin ennennäkemättömällä 
tavalla. Kriisi syventää sosiaalista 
kahtiajakoa, lisää työttömyyttä ja 
eriarvoisuutta sekä haittaa jäsenvaltioiden 
talouskasvua, mikä puolestaan pahentaa 
vakavaa likviditeetin puutetta, joka johtuu 



PE654.046v01-00 4/10 PA\1209172FI.docx

FI

julkisten investointien äkillisestä ja 
merkittävästä kasvusta. Näin on 
muodostunut poikkeuksellinen tilanne, 
jonka ratkaisemiseksi on toteutettava 
erityisiä toimenpiteitä.

jäsenvaltioiden terveysjärjestelmiin ja 
muihin taloudenaloihin tarvittavien 
julkisten investointien äkillisestä ja 
merkittävästä kasvusta. Näin on 
muodostunut poikkeuksellinen tilanne, 
jonka ratkaisemiseksi on toteutettava 
erityisiä toimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 2

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 

(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, 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 
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 
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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.

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 vastaavat muutokset.)

Or. en

Tarkistus 3

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 

(7) Jotta jäsenvaltioille sallittaisiin 
mahdollisimman paljon joustovaraa siinä, 
kuinka ne räätälöivät covid-19-pandemian 
aiheuttaman kriisin vahinkojen 
korjaamistoimia tai luovat pohjaa talouden 
vihreälle, digitaaliselle, sosiaaliselle ja 
palautumiskykyä tukevalle elpymiselle, 
komission olisi vahvistettava 
kohdennettavat määrärahat 
jäsenvaltiotasolla. Lisäksi olisi säädettävä 
mahdollisuudesta käyttää mahdollisia 
lisämäärärahoja vähävaraisimmille 
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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.

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. Kun otetaan 
huomioon, että lisämäärärahat oletetaan 
käytettävän nopeasti, lisämäärärahoihin 
liittyvät sitoumukset olisi vapautettava 
vasta toimenpideohjelmien sulkemisen 
yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 4

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. 

(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, sosiaalista 
osallistamista ja köyhyyden – erityisesti 
lasten köyhyyden – torjuntaa sekä 
parantamaan yleisten, osallistavien ja 
korkeatasoisten palvelujen, myös 
terveydenhuollon ja yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen, saatavuutta myös lasten 
osalta. On syytä selventää, että 
tämänhetkisissä poikkeuksellisissa 
olosuhteissa tukea covid-19-pandemian 
johdosta voidaan myöntää työajan 
lyhentämisjärjestelyihin ja itsenäisille 
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Unionin tuen tällaisille työajan 
lyhentämisjärjestelyille olisi oltava 
kestoltaan rajattu.

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 5

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 
työmarkkinaosapuolia ja 
kansalaisyhteiskuntaa edustavia tahoja, 
myös kansalaisjärjestöjä sekä sosiaalisen 
osallisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden edistämisestä vastaavia 
elimiä.

Or. en
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Tarkistus 6

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.)

Or. en

Tarkistus 7

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 8

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 

ESR:n osalta lisämäärärahat on käytettävä 
ensisijaisesti tukemaan työpaikkojen 
säilyttämistä, myös työajan 
lyhentämisjärjestelyiden sekä itsenäisille 
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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.

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, 
sosiaalista osallistamista ja köyhyyden – 
erityisesti lasten köyhyyden – torjuntaa 
etenkin vihreään talouteen siirtymisen ja 
digitaalisen siirtymän tukemiseksi, sekä 
parantamaan yleisten, osallistavien ja 
korkeatasoisten palvelujen, myös 
terveydenhuollon ja yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen, saatavuutta myös lasten 
osalta.

Or. en

Tarkistus 9

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.

Or. en

Tarkistus 10

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

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

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

Or. en


