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Tarkistus 36
Pascal Arimont, Tomislav Sokol

Ehdotus asetukseksi
1 otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

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)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

asetuksen (EU) N:o 1303/2013 
muuttamisesta Investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin -tavoitteen ja Euroopan 
alueellinen yhteistyö -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)

Or. en

Tarkistus 37
Martina Michels

Ehdotus asetukseksi
1 otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

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 

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

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 
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luomiseen talouden vihreälle, digitaaliselle 
ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle 
(REACT-EU-väline)

luomiseen talouden oikeudenmukaiselle 
vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä 
tukevalle elpymiselle (REACT-EU-väline)

(Tämä tarkistus koskee koko tekstiä.)

Or. en

Tarkistus 38
Tomislav Sokol, Mircea-Gheorghe Hava, Álvaro Amaro, Stelios Kympouropoulos

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. Lisäksi huolta 
aiheuttaa se, että 
terveydenhuoltopalveluiden saatavuus on 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä 
rajoitettua. On myös tunnustettava ja 
vakavasti huomioitava, että huomattavat 
terveyserot EU:n alueella ja sen 
jäsenvaltioissa erittäin todennäköisesti 
pahenevat ja tästä seurauksena 
täyttämättömät lääketieteelliset tarpeet 
lisääntyvät ja jäsenvaltioiden yleinen 
sosiaalinen yhteenkuuluvuus heikkenee. 
Näin on muodostunut poikkeuksellinen 
tilanne, jonka ratkaisemiseksi on 
toteutettava erityisiä toimenpiteitä.

Or. en
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Tarkistus 39
Christian Doleschal

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. Sisärajojen 
sulkeminen vaikutti merkittävästi myös 
raja-alueiden taloudelliseen yhteistyöhön. 
Kriisi vaikutti poikkeuksellisen rajusti 
raja-alueiden pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin sekä työntekijöihin, joiden 
työmatkat tapahtuvat rajat ylittäen. Näin 
on muodostunut poikkeuksellinen tilanne, 
jonka ratkaisemiseksi on toteutettava 
erityisiä toimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 40
Isabel Benjumea, Daniel Buda

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 

(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 
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merkittävästä kasvusta. Näin on 
muodostunut poikkeuksellinen tilanne, 
jonka ratkaisemiseksi on toteutettava 
erityisiä toimenpiteitä.

merkittävästä kasvusta, joka puolestaan on 
seurausta taloudellisen toiminnan 
väliaikaisesta lopettamisesta. Näin on 
muodostunut poikkeuksellinen tilanne, 
jonka ratkaisemiseksi on toteutettava 
erityisiä toimenpiteitä, joiden tavoitteena 
on työpaikkojen luominen ja 
yritysrakenteen säilyttäminen.

Or. en

Tarkistus 41
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

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 
sosioekonomista kasvua, mikä puolestaan 
pahentaa vakavaa likviditeetin puutetta, 
joka johtuu jäsenvaltioiden 
terveysjärjestelmiin ja muihin covid-19-
pandemiasta vakavasti kärsineisiin 
keskeisiin taloudenaloihin tarvittavien 
julkisten investointien äkillisestä ja 
merkittävästä kasvusta. Näin on 
muodostunut poikkeuksellinen tilanne, 
joka on covid-19:n unionin eri maihin 
kohdistamien erilaisten vaikutusten 
vuoksi epäsymmetrinen ja jonka 
ratkaisemiseksi on toteutettava erityisiä ja 
poikkeuksellisia toimenpiteitä.

Or. es

Tarkistus 42
Pedro Marques

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale
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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 ja välittömiä toimenpiteitä, joilla 
päästään nopeasti reaalitalouteen 
investointien, talouskasvun ja 
työpaikkojen luomisen edistämiseksi.

Or. en

Tarkistus 43
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

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. Kriisin kielteisiä vaikutuksia ovat 
sosiaalisen kahtiajaon ja taloudellisen 
eriarvoisuuden yleistyminen, 
työttömyyden raju lisääntyminen 
kaikkialla EU:ssa sekä jäsenvaltioiden 
talouskasvulle aiheutuva haitta, 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 
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toimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 44
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 
erityisiä toimenpiteitä.

(1) Covid-19-taudin aiheuttama 
pandemia sekä sosiaalinen ja 
taloudellinen kriisi on vaikuttanut 
jäsenvaltioihin ennennäkemättömällä 
tavalla. Kriisi haittaa jäsenvaltioiden 
vaurauden kasvua, mikä puolestaan 
pahentaa vakavaa likviditeetin puutetta, 
joka johtuu jäsenvaltioiden 
terveysjärjestelmiin ja muihin 
taloudenaloihin sekä sosiaalisen ja 
ilmastokriisin vaikutusten hillitsemiseen 
tarvittavien julkisten investointien 
äkillisestä ja merkittävästä kasvusta. Näin 
on muodostunut poikkeuksellinen tilanne, 
jonka ratkaisemiseksi on toteutettava 
erityisiä toimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 45
Isabel Benjumea, Daniel Buda

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’, 

(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’, 
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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.

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, jotta 
loppukäyttäjät voivat saada rahoitusta, 
jota ei ole tähän mennessä ollut 
saatavilla.

Or. en

Tarkistus 46
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

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, 

(3) Jäsenvaltioiden covid-19-taudin 
leviämisen hillitsemiseksi käyttöön 
ottamista poikkeuksellisista rajoituksista on 
aiheutunut taloudelle valtavia häiriöitä, ja 
niillä on ollut tuhoisia taloudellisia ja 
yhteiskunnallisia seurauksia unionin 
kansalaisille, ja viruksen erilaisista 
vaikutuksista unionissa sekä eri 
jäsenvaltioiden käytössä olevien 
kansallisten keinojen vaihtelevuudesta 
johtuva epäsymmetrisen elpymisen riski 
vaikuttaa vakavasti sisämarkkinoiden 
toimintaan; näihin seikkoihin puuttuakseen 
Eurooppa-neuvosto hyväksyi 23 päivänä 
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valtuutti komission tekemään 
tarvekartoituksen, jotta resurssit 
kohdennettaisiin pahiten kärsineille 
toimialoille ja unionin maantieteellisille 
alueille, ja selvensi myös yhteyttä vuosien 
2021- 2027 monivuotiseen 
rahoituskehykseen.

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.

Or. es

Tarkistus 47
Isabel Benjumea, Daniel Buda

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 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 21 päivänä heinäkuuta 2020 
kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
päätelmien (EUCO10/20) mukaisesti ja 
selvensi myös yhteyttä vuosien 2021–2027 
monivuotiseen rahoituskehykseen.

Or. en
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Tarkistus 48
Tomislav Sokol, Mircea-Gheorghe Hava, Álvaro Amaro, Krzysztof Hetman, Stelios 
Kympouropoulos

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.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 49
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Euroopan investointi- ja 
rakennerahastojen yhteydessä olisi 
toteutettava asetuksen [Euroopan unionin 
elpymisväline] mukaisesti ja siinä 

(4) Euroopan investointi- ja 
rakennerahastojen yhteydessä olisi 
toteutettava asetuksen [Euroopan unionin 
elpymisväline] mukaisesti ja siinä 
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osoitettujen määrärahojen rajoissa elpymis- 
ja palautumistoimenpiteitä, joilla voidaan 
lievittää covid-19-kriisin 
ennennäkemättömiä vaikutuksia. Tällaisia 
lisämäärärahoja käytettäessä olisi 
varmistettava, että varmistetaan 
asetuksessa [Euroopan unionin 
elpymisväline] säädettyjen määräaikojen 
noudattaminen. Lisäksi olisi asetettava 
saataville lisämäärärahoja taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta 
varten tarkistamalla vuosien 2014–2020 
monivuotista rahoituskehystä.

osoitettujen määrärahojen rajoissa elpymis- 
ja palautumistoimenpiteitä, joilla voidaan 
lievittää covid-19-kriisin 
ennennäkemättömiä vaikutuksia. Tällaisia 
lisämäärärahoja käytettäessä olisi 
varmistettava, että varmistetaan 
asetuksessa [Euroopan unionin 
elpymisväline] säädettyjen määräaikojen 
noudattaminen. Lisäksi olisi asetettava 
saataville lisämäärärahoja taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta 
varten tarkistamalla vuosien 2014–2020 
monivuotista rahoituskehystä niin, että 
mahdollistetaan joustava ja nopea 
reagointi covid-19-kriisin aiheuttamiin 
tarpeisiin.

Or. es

Tarkistus 50
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Euroopan investointi- ja 
rakennerahastojen yhteydessä olisi 
toteutettava asetuksen [Euroopan unionin 
elpymisväline] mukaisesti ja siinä 
osoitettujen määrärahojen rajoissa elpymis- 
ja palautumistoimenpiteitä, joilla voidaan 
lievittää covid-19-kriisin 
ennennäkemättömiä vaikutuksia. Tällaisia 
lisämäärärahoja käytettäessä olisi 
varmistettava, että varmistetaan 
asetuksessa [Euroopan unionin 
elpymisväline] säädettyjen määräaikojen 
noudattaminen. Lisäksi olisi asetettava 
saataville lisämäärärahoja taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta 
varten tarkistamalla vuosien 2014–2020 
monivuotista rahoituskehystä.

(4) Euroopan investointi- ja 
rakennerahastojen yhteydessä olisi 
toteutettava asetuksen [Euroopan unionin 
elpymisväline] mukaisesti ja siinä 
osoitettujen määrärahojen rajoissa elpymis- 
ja palautumistoimenpiteitä, joilla voidaan 
lievittää covid-19-kriisin 
ennennäkemättömiä vaikutuksia. Lisäksi 
olisi asetettava saataville lisämäärärahoja 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta varten tarkistamalla 
vuosien 2014–2020 monivuotista 
rahoituskehystä.

Or. en
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Tarkistus 51
Tomislav Sokol

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Euroopan investointi- ja 
rakennerahastojen yhteydessä olisi 
toteutettava asetuksen [Euroopan unionin 
elpymisväline] mukaisesti ja siinä 
osoitettujen määrärahojen rajoissa elpymis- 
ja palautumistoimenpiteitä, joilla voidaan 
lievittää covid-19-kriisin 
ennennäkemättömiä vaikutuksia. Tällaisia 
lisämäärärahoja käytettäessä olisi 
varmistettava, että varmistetaan 
asetuksessa [Euroopan unionin 
elpymisväline] säädettyjen määräaikojen 
noudattaminen. Lisäksi olisi asetettava 
saataville lisämäärärahoja taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta 
varten tarkistamalla vuosien 2014–2020 
monivuotista rahoituskehystä.

(4) Euroopan investointi- ja 
rakennerahastojen yhteydessä olisi 
toteutettava asetuksen [Euroopan unionin 
elpymisväline] mukaisesti ja siinä 
osoitettujen määrärahojen rajoissa elpymis- 
ja palautumistoimenpiteitä, joilla voidaan 
lievittää covid-19-kriisin 
ennennäkemättömiä vaikutuksia. Tällaisia 
lisämäärärahoja käytettäessä olisi 
varmistettava, että varmistetaan 
asetuksessa [Euroopan unionin 
elpymisväline] säädettyjen määräaikojen 
noudattaminen. Lisäksi olisi asetettava 
saataville lisämäärärahoja erityisesti 
kaikkein vähävaraisimmille alueille 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta varten tarkistamalla 
vuosien 2014–2020 monivuotista 
rahoituskehystä.

Or. en

Tarkistus 52
Tomislav Sokol, Mircea-Gheorghe Hava, Álvaro Amaro, Stelios Kympouropoulos

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 

(5) Kaikkiaan 58 272 800 000 euron 
(vuoden 2018 käypinä hintoina) suuruinen 
poikkeuksellinen lisäsumma olisi 
asetettava saataville 
talousarviositoumuksiin rakennerahastoista 
Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -
tavoitteen puitteissa vuosina 2020, 2021 ja 
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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.

2022, ja jos jäsenvaltio perustelee asian, 
myös vuosina 2023 ja 2024, jotta pahiten 
kärsineitä jäsenvaltioita ja alueita voitaisiin 
tukea covid-19-pandemian aiheuttaman 
kriisin vahinkojen korjaamisen tukemisessa 
ja pohjan luomisessa 
terveydenhuoltojärjestelmien ja 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 sekä tarvittaessa vuosien 
2023 ja 2024 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, jotta varmistetaan 
sopusointuinen kehitys koheesiopolitiikan 
periaatteiden mukaisesti edistämällä 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta. Jakomenetelmään olisi 
tehtävä varaus maaseutu-, saaristo- ja 
vuoristoalueille sekä 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 sekä 
tarvittaessa vuosien 2023 ja 2024 erien 
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jakamiseksi.

Or. en

Tarkistus 53
Pascal Arimont

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 

(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 ja Euroopan alueellinen yhteistyö -
tavoitteen puitteissa vuosina 2020, 2021, 
2023 ja 2024, 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 sekä tarvittaessa vuosien 
2023 ja 2024 määrärahat ovat peräisin 
Euroopan unionin elpymisvälineestä. 
Komission aloitteesta osa lisämäärärahoista 
olisi kohdennettava tekniseen tukeen. 
Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -
tavoitteen puitteissa tehtäviin 
talousarviositoumuksiin komission olisi 
vahvistettava jäljellä olevan 
lisämäärärahaerän jakauma kunkin 
jäsenvaltion osalta käyttäen 
jakomenetelmää, joka perustuu 
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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.

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 sekä tarvittaessa vuosien 2023 ja 
2024 erien jakamiseksi. Euroopan 
alueellinen yhteistyö -tavoitteen puitteissa 
tehtäviin talousarviositoumuksiin 
komission olisi vahvistettava 
lisämäärärahaerän jakauma kunkin 
jäsenvaltion osalta asetuksen (EU) [uusi 
yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
liitteen XXII 8 kohdassa vahvistettujen 
perusteiden ja menetelmien mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Interreg-hankkeiden valinta- ja myöntämisprosessit ovat monimutkaisempia ja hitaampia kuin 
Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen mukaisten kansallisten tai alueellisten 
hankkeiden.

Tarkistus 54
Monika Vana, Katrin Langensiepen
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 

(5) Kaikkiaan 58 272 800 000 euron 
(käypinä hintoina) suuruinen 
poikkeuksellinen lisäsumma olisi 
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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.

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, 
erityisesti sosiaalisten vaikutusten, 
korjaamisen tukemisessa ja pohjan 
luomisessa talouden vihreälle, digitaaliselle 
ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle 
vahingon välttämisen periaatetta 
noudattaen ja 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, painottaen 
erityisesti haavoittuvimmassa asemassa 
olevia, kuten asunnottomia ja erillisissä 
laitoksissa asuvia, joita jäsenvaltioiden 
kansalliset tilastokeskukset eivät yleensä 
tavoita; tätä varten olisi kerättävä tietoja 
köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
alalla toimivien kansalaisjärjestöjen 
avulla. Kriisin vaikutusten muuttuvan 
luonteen huomioon ottamiseksi jakaumaa 
olisi tarkistettava vuonna 2021 samaan 
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jakomenetelmään pohjautuen ja käyttäen 
19 päivänä lokakuuta 2021 mennessä 
saatavilla olevia tuoreimpia tilastotietoja 
lisämäärärahojen vuoden 2022 erän 
jakamiseksi.

Or. en

Tarkistus 55
Nora Mebarek

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 

(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. 
Ilmastonmuutoksen torjunnan 
merkityksen huomioon ottaen 
monivuotisessa rahoituskehyksessä olisi 
EU:n Pariisin sopimuksen 
täytäntöönpanoa koskevien sitoumusten 
ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden 
mukaisesti edistettävä ilmastonmuutoksen 
valtavirtaistamisen yleistavoitetta 
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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.

vähintään 30 prosentilla 
lisämäärärahoista. Komission aloitteesta 
osa lisämäärärahoista olisi kohdennettava 
tekniseen tukeen. Komission olisi 
vahvistettava jäljellä olevan 
lisämäärärahaerän jakauma kunkin 
Euroopan syyttäjänviraston tiiviimpään 
yhteistyöhön osallistuvan 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 56
Isabel Carvalhais

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 

(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 
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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.

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. Määrärahat eivät 
saisi missään tapauksessa olla alle 
40 euroa asukasta kohti, ja niiden 
soveltaminen koko REACT-EU-välineen 
(2020–2022) aikajänteellä taataan 
riippumatta muille rahastoille ehdotetusta 
määrärahasta. 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 57
Pedro Marques

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 

(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 vuotuisen 
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 vuodelle 2021 olisi tarkistettava 
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samaan jakomenetelmään pohjautuen ja 
käyttäen 19 päivänä lokakuuta 2021 
mennessä saatavilla olevia tuoreimpia 
tilastotietoja lisämäärärahojen vuoden 2022 
erän jakamiseksi.

vuoden 2020 lopussa samaan 
jakomenetelmään pohjautuen ja käyttäen 
15 päivänä joulukuuta 2020 mennessä 
saatavilla olevia tuoreimpia tilastotietoja 
ja vuodelle 2022 vuonna 2021 samaan 
jakomenetelmään pohjautuen ja käyttäen 
19 päivänä lokakuuta 2021 mennessä 
saatavilla olevia tuoreimpia tilastotietoja 
lisämäärärahojen vuoden 2022 erän 
jakamiseksi.

Or. en

Tarkistus 58
Christian Doleschal

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 

(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 
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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.

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. Lisäksi on otettava 
huomioon, että raja-alueiden taloudet 
ovat kärsineet kriisistä rajusti ja 
tarvitsevat siksi enemmän tukea. 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 59
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

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 

(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 ja jos jäsenvaltio perustelee asian, 
myös vuosina 2023 ja 2024, jotta pahiten 
kärsineitä jäsenvaltioita ja alueita voitaisiin 
tukea covid-19-pandemian aiheuttaman 
kriisin vahinkojen korjaamisen tukemisessa 
tai pohjan luomisessa talouden vihreälle, 
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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.

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 sekä tarvittaessa vuosien 
2023 ja 2024 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 sekä tarvittaessa vuosien 2023 ja 
2024 erien jakamiseksi.

Or. en

Tarkistus 60
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus
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(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 ja jos jäsenvaltio perustelee asian, 
myös vuonna 2023, 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 sekä tarvittaessa vuoden 
2023 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 sekä tarvittaessa vuoden 2023 erän 
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jakamiseksi.

Or. en

Tarkistus 61
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

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 

(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 
jäsenvaltioiden suhteellisesta vauraudesta 
ja siitä, miten tämänhetkinen kriisi on 
vaikuttanut niiden talouteen ja 
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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.

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 62
Martina Michels

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 

(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 oikeudenmukaiselle 
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. 
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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.

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 63
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

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 

(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 ja pohjan 
luomisessa talouden elpymiselle siten, että 
määrärahat saataisiin nopeasti 
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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.

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.

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en

Tarkistus 64
Monika Vana
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(5 a) Koska covid-19-pandemia on 
vaikuttanut eri tavoin jäsenvaltioiden 
alueisiin ja kuntiin, viranomaisia, 
taloudellisia ja työmarkkinaosapuolia 
sekä kansalaisyhteiskuntaa edustavien 
alueellisten ja paikallisten toimijoiden 
osallistuminen on tärkeää REACT-EU-
välineestä tuettavan kriisin vahinkojen 
korjaamisen valmistelussa, 
täytäntöönpanossa, seurannassa ja 
arvioinnissa. Komission olisi vahvistettava 
ja seurattava tiiviisti kumppanuutta ja 
monitasoista hallintoa jäsenvaltioissa.

Or. en

Tarkistus 65
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Cristian Ghinea, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Koska covid-19-pandemia on 
vaikuttanut eri tavoin jäsenvaltioiden 
alueisiin ja kuntiin, viranomaisia, 
taloudellisia ja työmarkkinaosapuolia 
sekä kansalaisyhteiskuntaa edustavien 
alueellisten ja paikallisten toimijoiden 
osallistuminen on olennaista REACT-EU-
välineestä tuettavan kriisin vahinkojen 
korjaamisen valmistelussa, 
täytäntöönpanossa, seurannassa ja 
arvioinnissa. Komission olisi vahvistettava 
ja seurattava tiiviisti kumppanuutta ja 
monitasoista hallintoa jäsenvaltioissa.

Or. en
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Tarkistus 66
Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Katalin Cseh, Cristian Ghinea

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 ja lopullisten 
edunsaajien suojelu ratkaisevan tärkeää 
covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin 
vahinkojen korjaamisen kannalta. 
Paikallis- ja alueviranomaiset, 
kansalaisyhteiskunnan järjestöt ja 
organisaatiot tai pk-yritykset eivät saa 
menettää rahoitustaan jäsenvaltioissa 
ilmenevien oikeusvaltioperiaatteen 
yleisten puutteiden vuoksi. Komission olisi 
tarvittaessa väliaikaisesti, suoraan tai 
välillisesti, hallinnoitava varoja 
rahoituksensaajien kanssa ilman 
oikeusvaltioperiaatetta rikkovien 
kansallisten hallitusten osallistumista.

Or. en
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Tarkistus 67
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

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.

Or. en

Tarkistus 68
Tomislav Sokol, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Álvaro Amaro, Stelios 
Kympouropoulos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta jäsenvaltioille sallittaisiin 
mahdollisimman paljon joustovaraa siinä, 

(7) Jotta jäsenvaltioille sallittaisiin 
mahdollisimman paljon joustovaraa siinä, 
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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.

kuinka ne räätälöivät covid-19-pandemian 
aiheuttaman kriisin vahinkojen 
korjaamistoimia tai luovat pohjaa 
terveydenhuoltojärjestelmien ja talouden 
vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä 
tukevalle elpymiselle, komission olisi 
vahvistettava kohdennettavat määrärahat 
jäsenvaltiotasolla kriisistä eniten kärsineet 
tahot huomioiden. Lisäksi olisi säädettävä 
mahdollisuus 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. Ei kuitenkaan pidä sivuuttaa sitä, 
että ESR:n operatiivisen vahvuuden 
säilyttäminen on tärkeää. Kun otetaan 
huomioon, että lisämäärärahat oletetaan 
käytettävän nopeasti, lisämäärärahoihin 
liittyvät sitoumukset olisi vapautettava 
vasta toimenpideohjelmien sulkemisen 
yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 69
Daniel Buda

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 

(7) Jotta jäsenvaltioille sallittaisiin 
mahdollisimman paljon joustovaraa siinä, 
kuinka ne räätälöivät covid-19-pandemian 
aiheuttaman kriisin vahinkojen 
korjaamistoimia ja luovat pohjaa talouden 
vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä 
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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.

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, mutta ESR:n operatiivinen 
vahvuus on säilytettävä.

Or. en

Tarkistus 70
Isabel Benjumea, Daniel Buda

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 

(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 kriisistä eniten kärsineet 
alueet huomioiden. Lisäksi olisi säädettävä 
mahdollisuudesta käyttää mahdollisia 
lisämäärärahoja vähävaraisimmille 
suunnatun avun tukemiseen. On myös 
tarpeen vahvistaa enimmäismäärät sille, 
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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.

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.

Or. en

Tarkistus 71
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

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 

(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 
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 
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ole tarpeen noudattaa lisämäärärahojen 
osalta. Kun otetaan huomioon, että 
lisämäärärahat oletetaan käytettävän 
nopeasti, lisämäärärahoihin liittyvät 
sitoumukset olisi vapautettava vasta 
toimenpideohjelmien sulkemisen 
yhteydessä.

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

Or. en

Tarkistus 72
Nora Mebarek

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

Or. en

Tarkistus 73
Martina Michels

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 
mahdollisimman paljon joustovaraa siinä, 
kuinka ne räätälöivät covid-19-pandemian 
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 
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
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Tarkistus 74
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 
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 ja sen 
sosiaalisten seurausten aiheuttaman kriisin 
vahinkojen korjaamistoimia ja luovat 
pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja 
palautumiskykyä tukevalle elpymiselle 
vahingon välttämisen periaatetta 
noudattaen, 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. Kun otetaan 
huomioon, että lisämäärärahat oletetaan 
käytettävän nopeasti, lisämäärärahoihin 
liittyvät sitoumukset olisi vapautettava 
vasta toimenpideohjelmien sulkemisen 
yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 75
Tomislav Sokol, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Álvaro Amaro, Krzysztof 
Hetman, Stelios Kympouropoulos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale
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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 
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, mukaan 
lukien rajat ylittävät terveyspalvelut, 
liittyviin tuotteisiin ja palveluihin 
suuntautuviin investointeihin. 
Määrärahoja olisi käytettävä yhtäläisten 
palvelujen tarjoamiseen kaikille 
kansalaisille sekä pk-yrityksille 
käyttöpääoman tai investointituen 
muodossa annettavaan tukeen, 
digitaaliseen ja vihreään talouteen 
siirtymistä tukeviin toimiin, maaseutu-, 
saaristo- ja vuoristoalueiden sekä 
syrjäisimpien alueiden kansalaisille 
peruspalveluja tuottavaan infrastruktuuriin 
tai taloudellisiin tukitoimenpiteisiin 
alueille, jotka ovat riippuvaisimpia kriisin 
eniten vaurioittamista toimialoista, kuten 
matkailusta, joka tuottaa noin 
10 prosenttia EU:n BKT:stä, työllistää 
noin 13 miljoonaa työntekijää ja on 
neljänneksi suurin vientiteollisuudenala. 
Tiedot osoittavat, että matkailu on 
talouden ala, jota on vahvistettava 
mahdollisimman pian. Tämä on erityisen 
tärkeää jäsenvaltioille, joissa matkailu on 
strategisesti tärkeää. 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.

_________________ _________________
5 Euroopan parlamentin ja neuvoston 5Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
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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).

(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 76
Elisabetta Gualmini, Andrea Cozzolino

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 
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 

(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 ja 
yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin 
liittyviin tuotteisiin ja palveluihin 
suuntautuviin investointeihin, pk-
yrityksille käyttöpääoman tai 
investointituen muodossa annettavaan 
tukeen erityisesti niillä aloilla, joihin 
pandemia on eniten vaikuttanut, kuten 
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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.

matkailu- ja kulttuurialoilla, digitaaliseen 
ja vihreään talouteen siirtymistä tukeviin 
toimiin, kansalaisille peruspalveluja 
tuottavaan infrastruktuuriin tai 
taloudellisiin tukitoimenpiteisiin alueille, 
jotka ovat riippuvaisimpia kriisin eniten 
vaurioittamista toimialoista sekä toimiin, 
joilla edistetään naisten työllistymistä, 
kuten varhaiskasvatukseen ja 
naisyrittäjyyteen liittyviin aloitteisiin. 
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.

_________________ _________________
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
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Tarkistus 77
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) 2020/5585 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 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 EU4Health-ohjelmaa 
parhaalla mahdollisella tavalla 
täydentäen, pk-yrityksille käyttöpääoman 
tai investointituen muodossa annettavaan 
tukeen, digitaaliseen ja vihreään talouteen 
siirtymistä tukeviin toimiin, kansalaisille 
syrjimättömiä peruspalveluja myös 
maaseutualueilla 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.

_________________ _________________
5 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2020/460, annettu 30 päivänä 
maaliskuuta 2020, asetusten 

5 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2020/460, annettu 30 päivänä 
maaliskuuta 2020, asetusten 
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(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).

(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 78
Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

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 
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 

(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, henkilöstöön ja palveluihin 
suuntautuviin investointeihin, kuten 
ikääntyneiden henkilöiden 
asumispalveluihin, pk-yrityksille 
käyttöpääoman tai investointituen 
muodossa annettavaan tukeen, 
digitaaliseen ja vihreään talouteen 
siirtymistä tukeviin toimiin ja etätyöhön 
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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.

siirtymiseen niissä, kansalaisille 
peruspalveluja myös syrjäisimmillä 
alueilla, maaseutu- ja väestökatoalueilla 
ja teollisuuden muutosprosessissa olevilla 
alueilla, tuottavaan infrastruktuuriin tai 
taloudellisiin tukitoimenpiteisiin alueille, 
jotka ovat riippuvaisimpia kriisin eniten 
vaurioittamista toimialoista, kuten 
matkailu- ja kulttuurialoista. 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.

_________________ _________________
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
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Tarkistus 79
Isabel Benjumea

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 
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 ja sosiaali- 
ja terveydenhuoltopalveluihin (kuten 
ikääntyneiden päivätoimintakeskuksiin ja 
asuinpalveluihin) liittyviin tuotteisiin ja 
palveluihin suuntautuviin investointeihin, 
pk-yrityksille käyttöpääoman tai 
investointituen muodossa annettavaan 
tukeen, digitaaliseen, kilpailukykyiseen 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.

_________________ _________________
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 

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 
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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).

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



AM\1210606FI.docx 47/171 PE655.753v01-00

FI

Tarkistus 80
Pedro Marques

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 
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. Olisi 
tuettava myös muita investointeja, joilla 
on todistetusti suuri 
työllistämispotentiaali, kuten kaupunkien 
uudistamista. 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.

_________________ _________________
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 

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 
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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).

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 81
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

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 
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. 

(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, 
mukaan lukien maaseutu-, saaristo- ja 
vuoristoalueiden asukkaat, peruspalveluja 
tuottavaan infrastruktuuriin tai 
taloudellisiin tukitoimenpiteisiin alueille, 
jotka ovat riippuvaisimpia kriisin eniten 
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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.

vaurioittamista toimialoista. Teknistä tukea 
olisi myös tuettava hyvin varhaisesta 
vaiheesta alkaen. 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 82
Pascal Arimont

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale



PE655.753v01-00 50/171 AM\1210606FI.docx

FI

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 
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, erityisesti rajat ylittävien 
terveyspalveluiden yhteydessä, 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.

_________________ _________________
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 

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 
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(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).

(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 83
Martina Michels

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 
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 ja 
yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin 
liittyviin tuotteisiin ja palveluihin 
suuntautuviin investointeihin, pk-
yrityksille käyttöpääoman tai 
investointituen muodossa annettavaan 
tukeen, oikeudenmukaista 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 uuteen 
temaattiseen tavoitteeseen ”Covid-19-
pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen 
korjaamisen tukeminen sekä pohjan 
luominen talouden oikeudenmukaiselle 
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 84
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

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 
edelleen voitava käyttää lisämäärärahoja 
ensisijaisesti terveyspalveluihin liittyviin 

(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 
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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.

tuotteisiin ja palveluihin suuntautuviin 
investointeihin, pk-yrityksille 
käyttöpääoman tai investointituen 
muodossa annettavaan tukeen, 
digitaaliseen ja vihreään talouteen 
siirtymistä tukeviin toimiin, kansalaisille, 
mukaan lukien maaseutualueiden 
asukkaat, 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.

_________________ _________________
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 

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 
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(EUVL L 130, 23.4.2020, s. 1). (EUVL L 130, 23.4.2020, s. 1).

Or. en

Tarkistus 85
Raffaele Fitto

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 
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, 
taloudellisiin tukitoimenpiteisiin kriisin 
eniten vaurioittamille alueille sekä 
kulttuurin ja matkailun kaltaisille 
keskeisille toimialoille. 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.

_________________ _________________
5 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2020/460, annettu 30 päivänä 
maaliskuuta 2020, asetusten 

5 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2020/460, annettu 30 päivänä 
maaliskuuta 2020, asetusten 
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(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 
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).

(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 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. it

Tarkistus 86
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

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 
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 

(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 ja 
itsenäisille ammatinharjoittajille 
käyttöpääoman tai investointituen 
muodossa annettavaan tukeen, 
digitaaliseen ja vihreään talouteen 
siirtymistä tukeviin toimiin, kansalaisille 
peruspalveluja tuottavaan infrastruktuuriin 
tai taloudellisiin tukitoimenpiteisiin 
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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.

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.

_________________ _________________
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, 24.4.2020, 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, 24.4.2020, s. 1).

Or. es

Tarkistus 87
Mathilde Androuët

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale
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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 
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 tukea olisi myös tuettava. 
Asianmukaista on, että lisämäärärahat 
kohdennetaan 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 

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 
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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).

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. fr

Tarkistus 88
Tomislav Sokol, Pascal Arimont, Mircea-Gheorghe Hava, Álvaro Amaro, Krzysztof 
Hetman, Stelios Kympouropoulos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Jotta terveydenhuollon saatavuus 
olisi tasapuolista ja täyttymättömiä 
lääketieteellisiä tarpeita voitaisiin 
vähentää ja lisätä selviytymiskykyä 
tulevissa terveyskriiseissä, EAKR:n 
lisämäärärahoja olisi käytettävä myös 
erityissairauksien ja terveyskriisien 
osaamiskeskusten kehittämiseen 
kaikkialla EU:ssa tarjoamalla 
rahoitustukea lääkkeiden ja 
lääkinnällisten laitteiden hankintaan sekä 
tukemalla jo perustettujen keskusten 
erikoistumista monimutkaisiin sairauksiin 
ja virustutkimukseen. Terveysalan 
yhteistyötä, koordinointia ja 
selviytymiskykyä voidaan vahvistaa 
kehittämällä eri puolilla EU:ta toimiva 
osaamiskeskusten verkosto, joka 
toteutetaan tasaisesti jäsenvaltioiden ja eri 
alueiden välille ja joka on erikoistunut 
tarjoamaan erityistä hoitoa kaikille 
Euroopan kansalaisille, jotka tarvitsevat 
tällaista terveydenhuoltopalvelua ja 
hoitoa.

Or. en
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Tarkistus 89
Tomislav Sokol, Pascal Arimont, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Álvaro Amaro, 
Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos

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 työmarkkinoiden sekä sosiaali- 
ja terveyspalvelujärjestelmien 
nykyaikaistamista, kattavien elinikäisen 
oppimisen strategioiden kehittämistä 
pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisemiseksi, 
työpaikkojen säilyttämistä, myös työajan 
lyhentämisjärjestelyiden sekä itsenäisille 
ammatinharjoittajille annettavan 
huomattavan tuen kautta, työpaikkojen 
luomista etenkin haavoittuvassa asemassa 
oleville henkilöille ja maaseutu-, saaristo- 
ja vuoristoalueilla sekä syrjäisimmillä 
alueilla asuville, 
nuorisotyöllisyystoimenpiteitä, koulutusta 
ja osaamisen kehittämistä sekä 
parantamaan yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen saatavuutta kaikkien 
kansalaisten, myös lasten, osalta. Erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä 
toimenpiteisiin, joilla tuetaan sosiaali- ja 
terveysalan työntekijöiden koulutusta ja 
mobilisointia erityisesti selviytymiskyvyn 
lisäämiseksi mahdollisissa tulevissa 
kriiseissä. 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.
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Or. en

Tarkistus 90
Isabel Benjumea, Daniel Buda

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 työpaikkojen säilyttämistä, myös 
työajan lyhentämisjärjestelyiden sekä 
itsenäisille ammatinharjoittajille 
annettavan tuen kautta, työpaikkojen 
luomista etenkin haavoittuvassa asemassa 
oleville henkilöille, 
nuorisotyöllisyystoimenpiteitä, mukaan 
lukien itsenäisen ammatinharjoittamisen 
ja yrittäjyyden tukeminen, koulutusta, 
elinikäistä oppimista, osaamisen 
kehittämistä, täydennys- ja 
uudelleenkoulutusta sekä parantamaan 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
saatavuutta niiden, joihin pandemia on 
vaikuttanut rajuimmin, ikääntyneiden ja 
mielenterveysongelmista kärsivien, 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 ja keskityttävä 
parantamaan kyseisen väestön 
työllistettävyyttä keskipitkällä aikavälillä.

Or. en
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Tarkistus 91
Vera Tax

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 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, ja sen edellytyksenä 
olisi oltava työ- ja työllistymisehtojen ja -
oikeuksien, kuten suojan lomautuksia ja 
palkkojen alennuksia vastaan, säilyminen 
ennallaan ja yritysjohdon bonusten ja 
osakkeenomistajien osinkojen 
lakkauttaminen. Koska työllisyysasteen 
ylläpitämiseen käytetään julkisia varoja, 
unionin tuen saajien ei pitäisi olla 
sijoittautuneita veroparatiiseihin eikä 
toimia heikentäen 
työehtosopimusneuvotteluja tai 
työntekijöiden osallistumista ja 
yhteistoimintamenettelyä yrityksen 
päätöksentekoprosesseissa.

Or. en
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Tarkistus 92
Daniel Buda

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 
koulutusinvestointeihin, erityisesti 
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. Koska koronaviruksen leviämistä 
on edelleen tärkeää viivyttää, jotta 
vältetään lisärajoitustoimet, jotka 
saattavat haitata talouden korjaamista ja 
elpymistä, ESR:n olisi voitava jatkaa 
tällaisten toimien tukemista 
lisämäärärahoilla. 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
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Tarkistus 93
Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

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 työpaikkojen säilyttämistä 
erityisesti syrjäisimpien alueiden, 
maaseutu- ja väestökatoalueiden sekä 
teollisuuden muutosprosessissa olevien 
alueiden tarpeet huomioiden, myös 
(muttei yksinomaan) työajan 
lyhentämisjärjestelyiden sekä itsenäisille 
ammatinharjoittajille annettavan tuen 
kautta, työpaikkojen luomista etenkin 
haavoittuvassa asemassa oleville 
henkilöille ja talouskriisin seuraukset 
kantaville naisille, 
nuorisotyöllisyystoimenpiteitä, koulutusta 
ja osaamisen kehittämistä, siirtymistä kohti 
digitaalista ja verkkoon perustuvaa 
koulutusjärjestelmää sekä parantamaan 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
saatavuutta myös lasten ja haavoittuvassa 
asemassa olevien 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.

Or. en

Tarkistus 94
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale



PE655.753v01-00 64/171 AM\1210606FI.docx

FI

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 työpaikkojen säilyttämistä myös 
maaseutualueilla ja myös työajan 
lyhentämisjärjestelyiden sekä itsenäisille 
ammatinharjoittajille annettavan tuen 
kautta, työpaikkojen luomista etenkin 
haavoittuvassa asemassa oleville 
henkilöille, nuorisotyöllisyystoimenpiteitä, 
koulutusta ja osaamisen kehittämistä sekä 
parantamaan laadukkaiden palvelujen, 
myös yleishyödyllisten sosiaali- ja 
terveyspalvelujen, tasavertaista 
saatavuutta myös lasten, ikääntyneiden ja 
vammaisten 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 95
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 
maaseutualueilla, myös työajan 
lyhentämisjärjestelyiden sekä itsenäisille 
ammatinharjoittajille annettavan tuen 
kautta, työpaikkojen luomista etenkin 
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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.

haavoittuvassa asemassa oleville 
henkilöille, nuorisotyöllisyystoimenpiteitä, 
koulutusta ja osaamisen kehittämistä sekä 
parantamaan yhtäläisten, osallistavien, 
esteettömien, kohtuuhintaisten ja 
laadukkaiden palvelujen, myös 
yleishyödyllisten sosiaali- ja 
terveyspalvelujen, saatavuutta keskittyen 
erityisesti hoitoalan ja lastenhoitoalan 
selviytymiskyvyn kehittämiseen ja 
palvelujen saatavuuden parantamiseen 
haavoittuvassa asemassa olevien 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 96
Martina Michels

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 

(10) ESR:n osalta jäsenvaltioiden olisi 
käytettävä lisämäärärahat ensisijaisesti 
tukemaan työpaikkojen säilyttämistä, myös 
työajan lyhentämisjärjestelyiden sekä 
epävarmoissa työolosuhteissa 
työskenteleville itsenäisille 
ammatinharjoittajille, freelancereille, 
taiteilijoille ja luovien alojen 
ammattilaisille annettavan tuen kautta, 
työpaikkojen luomista etenkin 
haavoittuvassa asemassa oleville 
henkilöille, nuorisotyöllisyystoimenpiteitä, 
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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.

koulutusta ja osaamisen kehittämistä, 
yhteisötalouden tukemista 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.

Or. en

Tarkistus 97
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

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 

(10) ESR:n osalta jäsenvaltioiden olisi 
käytettävä lisämäärärahat ensisijaisesti 
tukemaan työpaikkojen säilyttämistä, myös 
maaseutu-, saaristo- ja vuoristoalueilla ja 
myös työajan lyhentämisjärjestelyiden sekä 
itsenäisille ammatinharjoittajille 
annettavan tuen kautta, työpaikkojen 
luomista etenkin haavoittuvassa asemassa 
oleville kansalaisille, 
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 
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säädetä kansallisessa lainsäädännössä. 
Unionin tuen tällaisille työajan 
lyhentämisjärjestelyille olisi oltava 
kestoltaan rajattu.

työmarkkinatoimenpiteisiin, ellei näistä 
säädetä kansallisessa lainsäädännössä. 
Unionin tuen tällaisille työajan 
lyhentämisjärjestelyille olisi oltava 
kestoltaan rajattu.

Or. en

Tarkistus 98
Pedro Marques

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 työpaikkojen säilyttämistä, myös 
työajan lyhentämisjärjestelyiden sekä 
itsenäisille ammatinharjoittajille 
annettavan tuen kautta, työpaikkojen 
luomista etenkin haavoittuvassa asemassa 
oleville henkilöille, 
nuorisotyöllisyystoimenpiteitä, koulutusta 
ja osaamisen kehittämistä, parantamaan 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
saatavuutta myös lasten osalta ja 
vähentämään köyhyyttä, myös 
toimeentulotukeen ja sosiaalipalvelujen 
vahvistamiseen liittyvin toimin. 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
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Tarkistus 99
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

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 työpaikkojen säilyttämistä, myös 
työajan lyhentämisjärjestelyiden sekä 
itsenäisille ammatinharjoittajille 
annettavan tuen kautta, työpaikkojen 
luomista etenkin haavoittuvassa asemassa 
oleville henkilöille, 
nuorisotyöllisyystoimenpiteitä, koulutusta 
ja sellaisen osaamisen kehittämistä, jonka 
avulla ikääntyneemmät työntekijät voivat 
sopeutua työmarkkinoiden uusiin 
tarpeisiin, 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.

Or. es

Tarkistus 100
Elisabetta Gualmini, Andrea Cozzolino

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) ESR:n osalta jäsenvaltioiden olisi 
käytettävä lisämäärärahat ensisijaisesti 

(10) ESR:n osalta jäsenvaltioiden olisi 
käytettävä lisämäärärahat ensisijaisesti 
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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.

tukemaan työpaikkojen säilyttämistä, myös 
työajan lyhentämisjärjestelyiden sekä 
itsenäisille ammatinharjoittajille 
annettavan tuen kautta, työpaikkojen 
luomista etenkin haavoittuvassa asemassa 
oleville henkilöille, 
nuorisotyöllisyystoimenpiteitä, koulutusta 
ja osaamisen kehittämistä, yhteisötalouden 
yrityksiä 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.

Or. en

Tarkistus 101
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Kriisin vaikutuksiin reagoimisen 
yhteydessä lisämäärärahoilla pyritään 
poistamaan epätasa-arvoa, edistämään 
sukupuolten tasa-arvoa ja ottamaan 
sukupuolinäkökohdat huomioon sekä 
torjumaan sukupuoleen, rotuun tai 
etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuvaa syrjintää Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 2 artiklan, Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
10 artiklan ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 21 artiklan mukaisesti. 
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Kaikki sidosryhmät, jotka ovat mukana 
missä hyvänsä tämän kriisin aiheuttamien 
vahinkojen korjausvälineen 
täytäntöönpanon vaiheessa, sitoutuvat 
edistämään sukupuolten tasa-arvoa ja 
varmistamaan, että naisiin kohdistuvat 
vaikutukset otetaan huomioon, koska 
kriisi vaikuttaa naisiin suhteettoman 
paljon.

Or. en

Tarkistus 102
Daniel Buda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Terveydenhuoltopalveluiden 
saatavuuden varmistamiseksi on syytä 
täsmentää, että kaikki koronaviruksen 
leviämisen viivästyttämiseen tähtäävät 
toimet voidaan kohdentaa vastaavaan 
ESR:n investointiprioriteettiin. Sen vuoksi 
näitä toimenpiteitä olisi sovellettava 
covid-19-pandemian puhkeamisesta 
alkaen. Täytäntöönpanon helpottamiseksi 
sellaisiin työajan lyhentämisjärjestelyihin, 
joita tuetaan ESR:stä covid-19-
pandemian takia, olisi sovellettava 
yhdenmukaisia sääntöjä riippumatta siitä, 
tuetaanko järjestelyitä lisämäärärahoista 
vai ei.

Or. en

Tarkistus 103
Pedro Marques

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(10 a) Investointien nopeuttamiseksi ja 
talouskasvun ja työpaikkojen luomiseksi 
jäsenvaltiot voisivat myös käyttää 
lisämäärärahoja hankkeiden 
yhteisrahoitusosuuden nostamiseen 
1 päivän syyskuuta 2020 ja 31 päivän 
joulukuuta 2021 välisenä aikana 
toteutettujen investointien osalta, vaikka 
hankkeet olisi käynnistetty tai hyväksytty 
ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

Or. en

Tarkistus 104
Tomislav Sokol, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Álvaro Amaro, Krzysztof 
Hetman, Stelios Kympouropoulos

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 aiheuttaman 
kriisin korjaamistoimia ja luoda pohjaa 
terveydenhuoltojärjestelmien ja talouden 
vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä 
tukevalle elpymiselle, on tarpeen myöntää 
suurempia ensimmäisiä ennakkomaksuja 
tai tarvittaessa vuotuinen ennakkomaksu, 
jotta lisämäärärahoista tuettavat toimet 
voidaan toteuttaa nopeasti. Tämä 
ennakkorahoitusosuus toimii 
puolustusmekanismina taloudellisia ja 
sosiaalisia seurauksia vastaan, koska 
rahastojen edunsaajat tarvitsevat 
voimakasta pontta rahoituslikviditeetin 
varmistamiseksi. Maksettavilla 
ensimmäisillä ennakkomaksuilla olisi 
varmistettava, että jäsenvaltioilla on 
tarvittaessa mahdollisuus järjestää 
ennakkomaksuja tuensaajille ja suorittaa 
maksut tuensaajille nopeasti 
maksupyyntöjen esittämisen jälkeen, koska 
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lisämäärärahojen saaminen merkitsee 
lisämahdollisuuksia toimia.

Or. en

Tarkistus 105
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 aiheuttaman 
kriisin ja sen sosiaalisten seurausten 
korjaamistoimia ja luoda pohjaa talouden 
vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä 
tukevalle elpymiselle vahingon 
välttämisen periaatetta noudattaen, 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 106
Martina Michels

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Sen varmistamiseksi, että 
jäsenvaltioilla on riittävästi varoja toteuttaa 
ripeästi covid-19-pandemian aiheuttaman 

(11) Sen varmistamiseksi, että 
jäsenvaltioilla on riittävästi varoja toteuttaa 
ripeästi covid-19-pandemian aiheuttaman 
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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.

kriisin korjaamistoimia ja luoda pohjaa 
talouden oikeudenmukaiselle 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 107
Pedro Marques

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Jotta tuensaajien mahdollisuuksia 
käynnistää investoinnit nopeasti voidaan 
tarvittaessa parantaa, jäsenvaltioiden olisi 
tarjottava hankkeille korkeat alustavat 
ennakkomaksut.

Or. en

Tarkistus 108
Monika Vana, Katrin Langensiepen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jäsenvaltioille olisi annettava 
joustava mahdollisuus osoittaa 
lisämäärärahoja uusiin tarkoitukseen 
varattuihin toimenpideohjelmiin tai uusiin 

(12) Jäsenvaltioille olisi annettava 
joustava mahdollisuus osoittaa 
lisämäärärahoja uusiin tarkoitukseen 
varattuihin toimenpideohjelmiin tai uusiin 
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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.

toimintalinjoihin, jotka sisältyvät nykyisiin 
ohjelmiin. Varat olisi kohdennettava 
ensisijaisesti alueellisiin ohjelmiin, jos 
tällaisia ohjelmia on käytössä, johdanto-
osan 5 kappaleessa esitetyn, kriisin eniten 
koettelemiin alueisiin liittyvän, tavoitteen 
mukaisesti. 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 pitäisi tukea 
toimia, jotka edistävät eriytymistä tai 
sosiaalista syrjäytymistä tai joihin liittyvät 
tulot alittavat jäsenvaltioiden 
köyhyysrajan. Sukupuolinäkökohdat olisi 
otettava huomioon kaikissa toteutettavissa 
ohjelmissa kaikissa niiden valmistelu-, 
toteutus-, seuranta- ja arviointivaiheissa. 
Lisäksi REACT-E-välineen olisi 
noudatettava perusoikeuskirjan 
21 artiklaa, jossa määrätään, että 
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.

Or. en
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Tarkistus 109
Isabel Carvalhais

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 
poikkeuksellinen mahdollisuus pyytää 
sovellettavaksi enintään 100 prosentin 
yhteisrahoitusosuutta niissä 
toimenpideohjelmien eri toimintalinjoissa, 
joissa annettava tuki on peräisin 
lisämäärärahoista. REACT-EU-välineen 
puitteissa syrjäisimmille alueille olisi 
taattava 100 prosentin ennakkomaksu 
rakennerahastoista alueiden talouden 
elpymisen edistämiseksi kriisin niille 
aiheuttamien budjettirajoitusten vuoksi.

Or. en

Tarkistus 110
Monika Vana
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 

(13) Julkisiin varoihin kohdistuvaa 
rasitusta covid-19-pandemian aiheuttaman 
kriisin vahinkojen korjaamisessa ja pohjan 
luomisessa talouden vihreälle, digitaaliselle 
ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle 
vahingon välttämisen periaatetta 
noudattaen olisi helpotettava, minkä 
vuoksi jäsenvaltioille olisi annettava 
poikkeuksellinen mahdollisuus pyytää 



PE655.753v01-00 76/171 AM\1210606FI.docx

FI

yhteisrahoitusosuutta niissä 
toimenpideohjelmien eri toimintalinjoissa, 
joissa annettava tuki on peräisin 
lisämäärärahoista.

sovellettavaksi enintään 100 prosentin 
yhteisrahoitusosuutta niissä 
toimenpideohjelmien eri toimintalinjoissa, 
joissa annettava tuki on peräisin 
lisämäärärahoista.

Or. en

Tarkistus 111
Tomislav Sokol, Mircea-Gheorghe Hava, Álvaro Amaro, Krzysztof Hetman, Stelios 
Kympouropoulos

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 terveydenhuoltojärjestelmien 
ja 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.

Or. en

Tarkistus 112
Rosa D'Amato, Chiara Gemma

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Sään ja ilmastoon liittyvien ääri-
ilmiöiden aiheuttamat katastrofit 
aiheuttivat jäsenvaltioissa vuosina 1980–
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2017 noin 83 prosenttia taloudellisista 
tappioista. Sää- ja ilmastotappiot olivat 
näinä vuosina 426 miljardia euroa 
(vuoden 2017 arvossa). Ohjelmakauteen 
2014–2020 liittyy ilmastonmuutokseen 
sopeutumista sekä riskien ehkäisemistä ja 
hallintaa koskeva erityistavoite. Näitä 
REACT-EU-välineen tarjoamia 
lisämäärärahoja voidaan näin ollen 
käyttää vihreämmän ja kestävämmän 
elpymisen kannalta myös infrastruktuurin 
rakentamiseen sekä strategioiden ja 
parhaiden käytäntöjen kehittämiseen 
hydrogeologisten ja muiden katastrofien 
ehkäisemiseksi.

Or. en

Perustelu

Tässä tarkistuksessa mainitut tiedot ovat saatavilla vuonna 2019 julkaistussa Euroopan 
ympäristökeskuksen raportissa: Economic losses from climate-related extremes in Europe 
(https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/direct-losses-from-weather-disasters-
3/assessment-2)
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Tarkistus 113
Tomislav Sokol, Mircea-Gheorghe Hava, Álvaro Amaro, Krzysztof Hetman, Stelios 
Kympouropoulos

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 
tuensaajat, osallistujat, rahoitusvälineiden 
loppukäyttäjät ja suuri yleisö saavat tiedon 
lisämäärärahoista ja niiden määrästä sekä 

(14) Jotta jäsenvaltiot voisivat ottaa 
nopeasti käyttöön covid-19-pandemian 
aiheuttaman kriisin vahinkojen 
korjaamiseen ja pohjan luomiseen 
terveydenhuoltojärjestelmien ja 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 tai, 
jos lisämäärärahoja asetetaan saataville 
talousarviositoumuksia varten vuosina 
2023 ja 2024, 31 päivään joulukuuta 2026 
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 



AM\1210606FI.docx 79/171 PE655.753v01-00

FI

niihin perustuvasta lisätuesta. 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 114
Pascal Arimont

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 

(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 tai, 
jos lisämäärärahoja asetetaan saataville 
talousarviositoumuksia varten vuosina 
2023 ja 2024, 31 päivään joulukuuta 2026 
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 
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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.

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 115
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

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 

(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 tai, 
jos lisämäärärahoja asetetaan saataville 
talousarviositoumuksia varten vuosina 
2023 ja 2024, 31 päivään joulukuuta 2026 
mennessä vähintään yksi arviointi, jossa 
arvioidaan lisämäärärahojen 
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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.

vaikuttavuutta, tehokkuutta ja vaikutuksia 
sekä sitä, miten niillä edistettiin uuden 
tarkoitukseen varatun temaattisen 
tavoitteen päämäärien saavuttamista. 
Vertailukelpoisten unionin tason tietojen 
saatavuuden helpottamiseksi jäsenvaltioita 
kehotetaan voimakkaasti 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 116
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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 

(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 
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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.

viestintästrategian laatimista. 
Jäsenvaltioiden on kuitenkin tarpeen tehdä 
31 päivään joulukuuta 2024 mennessä tai, 
jos lisämäärärahoja asetetaan saataville 
vuonna 2023, joulukuuhun 2025 
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.

Or. en

Tarkistus 117
Tom Berendsen

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 

(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 vaatimuksista, jotka koskevat 
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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.

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 edellytetään 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. nl

Perustelu

Jotta voidaan varmistaa, että lisävarojen käyttö on mahdollisimman lähellä EU:n tavoitteita, 
on tärkeää, että hankkeita voidaan testata olemassa olevien ennakkoehtojen perusteella.

 Tästä velvoitteesta ei siis tulisi luopua. Lisäksi se, että jäsenvaltiot käyttävät samoja 
ohjelmakohtaisia indikaattoreita, helpottaa jälkiarviointia.

Tarkistus 118
Martina Michels

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
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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 
tuensaajat, osallistujat, rahoitusvälineiden 
loppukäyttäjät ja suuri yleisö saavat tiedon 
lisämäärärahoista ja niiden määrästä sekä 
niihin perustuvasta lisätuesta.

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

Or. en

Tarkistus 119
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Rosa D'Amato, Chiara Gemma

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 
tuensaajat, osallistujat, rahoitusvälineiden 
loppukäyttäjät ja suuri yleisö saavat tiedon 
lisämäärärahoista ja niiden määrästä sekä 
niihin perustuvasta lisätuesta.

(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 
jäsenvaltioiden olisi hyödynnettävä 
komission tarjoamia ohjelmakohtaisia ja 
kohdennettuja 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
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Tarkistus 120
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 
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 

(14) Jotta jäsenvaltiot voisivat ottaa 
nopeasti käyttöön covid-19-pandemian 
aiheuttaman kriisin vahinkojen ja 
sosiaalisten seurausten korjaamiseen ja 
pohjan luomiseen talouden vihreälle, 
digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle 
elpymiselle tarkoitetut lisämäärärahat 
vahingon välttämisen periaatetta 
noudattaen, nykyisen ohjelmakauden 
aikana, on perusteltua poikkeuksellisesti 
vapauttaa jäsenvaltiot lisämäärärahojen 
osalta velvollisuudesta noudattaa 
ennakkoehtoja ja vaatimuksia, jotka 
koskevat suoritusvarausta ja tuloskehyksen 
soveltamista, temaattista keskittämistä ja 
viestintästrategian laatimista. 
Jäsenvaltioiden on kuitenkin tarpeen tehdä 
31 päivään joulukuuta 2024 mennessä 
vähintään yksi arviointi, jossa arvioidaan 
lisämäärärahojen vaikuttavuutta, 
tehokkuutta, osallistavuutta ja vaikutuksia 
sekä sitä, miten niillä edistettiin uuden 
tarkoitukseen varatun temaattisen 
tavoitteen päämäärien saavuttamista. 
Vertailukelpoisten unionin tason tietojen 
saatavuuden helpottamiseksi jäsenvaltioita 
kehotetaan voimakkaasti 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 
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lisämäärärahoista ja niiden määrästä sekä 
niihin perustuvasta lisätuesta.

lisämäärärahoista ja niiden määrästä sekä 
niihin perustuvasta lisätuesta.

Or. en

Tarkistus 121
Isabel Benjumea

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 

(14) Jotta jäsenvaltiot voisivat ottaa 
nopeasti käyttöön covid-19-pandemian 
aiheuttaman talous- ja sosiaalisen kriisin 
vahinkojen korjaamiseen ja pohjan 
luomiseen talouden vihreälle, 
kilpailukykyiselle, 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. Jäsenvaltioiden 
on kuitenkin tarpeen tehdä 31 päivään 
joulukuuta 2022 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 jäsenvaltiot 
hyödyntävät 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 
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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.

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 122
Monika Vana
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Jotta rahoitusta voidaan suunnata 
talouden vihreän, digitaalisen ja 
joustavan elpymisen valmisteluun 
nykyisellä ohjelmakaudella, monivuotisen 
rahoituskehyksen 
ilmastovaltavirtaistamisen yleistä 
tavoitetta on edistettävä 40 prosentilla 
lisälähteistä.

Or. en

Tarkistus 123
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

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 

Poistetaan.
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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.

Or. en

Tarkistus 124
Mathilde Androuët

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 

(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. Kumppanuusperiaatteiden 
mukaisesti jäsenvaltioiden olisi 
osallistettava myös paikallis- ja 
alueviranomaisia sekä 
kansalaisyhteiskuntaa edustavia tahoja.
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kansalaisyhteiskuntaa edustavia tahoja.

Or. fr

Tarkistus 125
Vera Tax

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. 
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 126
Monika Vana, Katrin Langensiepen
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 ja covid-19-pandemian eniten 
koettelemissa alueissa ja 
paikallisyhteisöissä. 
Kumppanuusperiaatteita täysimääräisesti 
noudattaen jäsenvaltioiden olisi 
osallistettava myös paikallis- ja 
alueviranomaisia sekä 
kansalaisyhteiskuntaa edustavia tahoja, 
erityisesti sosiaalisen osallisuuden, 
sukupuolten tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden edistämisestä vastaavia 
elimiä sekä työmarkkinaosapuolia

Or. en

Tarkistus 127
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

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) Jäsenvaltioiden on otettava 
huomioon alueiden erilaiset tarpeet ja 
kehitystasot ja varmistettava, että 
päähuomio on edelleen vähemmän 
kehittyneissä alueissa SEUT-sopimuksen 
173 artiklassa säädettyjen taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden tavoitteiden 
mukaisesti, jotta voidaan välttää unionin 
eri alueiden välisten olemassa olevien 
erojen syveneminen. 
Kumppanuusperiaatteiden mukaisesti 
jäsenvaltioiden olisi osallistettava myös 
paikallis- ja alueviranomaisia sekä 
kansalaisyhteiskuntaa edustavia tahoja.

Or. es

Tarkistus 128
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

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 

(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 
yksilölliset tarpeet, joiden taustalla ovat 
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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.

covid-19-pandemian erilaiset vaikutukset 
eri paikallisyhteisöihin ja 
talousjärjestelmiin, 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.

Or. en

Tarkistus 129
Isabel Benjumea

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, joihin kriisi 
vaikutti eniten, 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 alueissa, joihin kriisi vaikutti 
eniten, 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.
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Or. en

Tarkistus 130
Tomislav Sokol

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 
etenkään vähävaraisimpien alueiden 
osalta 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.

Or. en

Tarkistus 131
Elisabetta Gualmini, Andrea Cozzolino

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Tavoitteena on kohdentaa nämä (15) Tavoitteena on kohdentaa nämä 
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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.

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, erityisesti kolmatta 
sektoria, edustavia tahoja.

Or. en

Tarkistus 132
Daniel Buda

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 

(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, investointiprioriteetit ja 
kehitystasot varmistaakseen, että 
päähuomio on edelleen vähemmän 
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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.

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.

Or. en

Tarkistus 133
Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Katalin Cseh, Cristian Ghinea

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 olisi 
kuitenkin otettava 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. Kumppanuusperiaatteen 
mukaisesti jäsenvaltioiden olisi 
osallistettava myös paikallis- ja 
alueviranomaisia sekä 
kansalaisyhteiskuntaa edustavia tahoja.

Or. en
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Tarkistus 134
Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Katalin Cseh, 
Cristian Ghinea

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) REACT-EU-välineen käyttöönotto 
merkitsee, että huomattava määrä 
lisämäärärahoja on käytettävä lyhyessä 
ajassa, mikä lisää valvontajärjestelmiin 
kohdistuvaa painetta. Sen vuoksi 
tehokkaat petostentorjuntatoimet olisi 
hyväksyttävä ja niitä olisi sovellettava 
jäsenvaltioiden ja EU:n tasolla toimivien 
nykyisten petostentorjunnasta vastaavien 
virastojen, kuten Euroopan 
syyttäjänviraston, 
tilintarkastustuomioistuimen ja 
petostentorjuntaviraston, kautta.

Or. en

Tarkistus 135
Tomislav Sokol, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Jotta voidaan helpottaa tähän 
asetukseen tehtävien muutosten nojalla 
tehtäviä määrärahasiirtoja, 
varainhoitoasetuksen 30 artiklan 1 kohdan 
f alakohdassa säädettyä ehtoa, joka koskee 
määrärahojen käyttöä saman tavoitteen 
toteuttamiseen, ei tulisi soveltaa näihin 
määrärahasiirtoihin.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 136
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Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Käytettävissä olevista varoista olisi 
voitava kattaa covid-19-kriisin 
aiheuttamat menot 1 päivästä helmikuuta 
2020, jotta voidaan taata, että tämä väline 
kattaa kaikki covid-19-pandemian 
aiheuttamat kustannukset.

Or. en

Tarkistus 137
Mathilde Androuët

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Jäsenvaltiot eivät voi yksin 
riittävällä tavalla saavuttaa tämän 
asetuksen tavoitteita, jotka koskevat 
reagoimista kansanterveyskriisiin 
lisäämällä joustavuutta tuen 
myöntämisessä Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista, vaan ne voidaan 
ehdotetun toimen laajuuden ja 
vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin 
unionin tasolla, minkä vuoksi unioni voi 
toteuttaa toimenpiteitä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 138
Monika Vana
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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.

Or. en

Tarkistus 139
Tomislav Sokol, Mircea-Gheorghe Hava

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 

Poistetaan.
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ajanjaksosta.

Or. en

Tarkistus 140
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

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.

Or. en

Tarkistus 141
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

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

Nykyinen teksti Tarkistus

-1 Korvataan 65 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:

2. Menot ovat oikeutettuja ERI-rahastojen 
rahoitusosuuteen, jos ne ovat aiheutuneet 
tuensaajalle ja jos ne on maksettu sen 
päivän, jona ohjelma esitetään komissiolle, 

”2. Menot ovat oikeutettuja ERI-rahastojen 
rahoitusosuuteen, jos ne ovat aiheutuneet 
tuensaajalle ja jos ne on maksettu sen 
päivän, jona ohjelma esitetään komissiolle, 
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tai 1 päivän tammikuuta 2014, sen mukaan, 
kumpi ajankohta on aikaisempi, ja 
31 päivän joulukuuta 2023 välisenä aikana. 
Lisäksi menot ovat oikeutettuja 
maaseuturahaston rahoitusosuuteen vain, 
jos maksajavirasto tosiasiallisesti maksaa 
kyseisen tuen 1 päivän tammikuuta 2014 ja 
31 päivän joulukuuta 2023 välisenä aikana.

tai 1 päivän tammikuuta 2014, sen mukaan, 
kumpi ajankohta on aikaisempi, ja 
31 päivän joulukuuta 2024 välisenä aikana. 
Lisäksi menot ovat oikeutettuja 
maaseuturahaston rahoitusosuuteen vain, 
jos maksajavirasto tosiasiallisesti maksaa 
kyseisen tuen 1 päivän tammikuuta 2014 ja 
31 päivän joulukuuta 2023 välisenä 
aikana.”

Or. en

Perustelu

Covid-19-pandemia aiheutti huomattavia viivästyksiä koheesiopolitiikan varoista 
rahoitettujen hankkeiden täytäntöönpanossa. Koska WHO varoittaa edelleen taudin 
puhkeamisen mahdollisuudesta, REACT-EU-välineelle vuosina 2020–2022 myönnettyjen 
varojen olisi oltava käytettävissä komission ehdotusta vähintään vuoden pidempään eli 
vuoden 2024 loppuun asti.

Tarkistus 142
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

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

Nykyinen teksti Tarkistus

-1 b Korvataan 65 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:

4. Kun kyse on 67 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisen alakohdan b ja c alakohdan 
perusteella korvatuista kustannuksista, 
korvauksen perustana olevat toimenpiteet 
on toteutettava 1 päivän tammikuuta 2014 
ja 31 päivän joulukuuta 2023 välisenä 
aikana.

ˮ4. Kun kyse on 67 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisen alakohdan b ja c alakohdan 
perusteella korvatuista kustannuksista, 
korvauksen perustana olevat toimenpiteet 
on toteutettava 1 päivän tammikuuta 2014 
ja 31 päivän joulukuuta 2024 välisenä 
aikana.”

Or. en

Perustelu

Covid-19-pandemia aiheutti huomattavia viivästyksiä koheesiopolitiikan varoista 
rahoitettujen hankkeiden täytäntöönpanossa. Koska WHO varoittaa edelleen taudin 
puhkeamisen mahdollisuudesta, REACT-EU-välineelle vuosina 2020–2022 myönnettyjen 
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varojen olisi oltava käytettävissä komission ehdotusta vähintään vuoden pidempään eli 
vuoden 2024 loppuun asti.

Tarkistus 143
Rosa D'Amato, Chiara Gemma

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 
5 000 000 000 euron (käypinä hintoina) 
lisämäärärahat, jotka osoitetaan EAKR:lle, 
maaseuturahastolle, ESR:lle ja 
EMKR:lle.”

Or. en

Tarkistus 144
Christian Doleschal

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. Edellä mainitusta 
53 272 800 000 euron määrästä 
1 000 000 000 euron suuruinen määrä 
osoitetaan erityiseksi budjettikohdaksi 
eurooppalaisten alueellisen yhteistyön 
yhtymien edistämiseen. Eurooppalaisen 
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alueellisen yhteistyön yhtymän poliittinen 
johto voi pyytää komissiota siirtämään 
varoja suoraan erityisestä 
budjettikohdasta eurooppalaiselle 
alueellisen yhteistyön yhtymälle. Kun 
eurooppalainen alueellisen yhteistyön 
yhtymä on esittänyt ohjelmansa varojen 
suunnitellusta käytöstä komissiolle, 
eurooppalaiselle alueellisen yhteistyön 
yhtymälle osoitetaan pyydetyt varat 
riippumattomaan varainhoitoon.

Or. en

Tarkistus 145
Pascal Arimont, Tomislav Sokol

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 ja Eurooppalainen alueellinen 
yhteistyö -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)

Or. en
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Tarkistus 146
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 aiheuttaman kriisin vahinkojen 
ja sosiaalisten vaikutusten korjaamisen 
tukemiseen sekä pohjan luomiseen 
talouden vihreälle, digitaaliselle ja 
palautumiskykyä tukevalle elpymiselle 
(REACT-EU-väline)

Or. en

Tarkistus 147
Martina Michels

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 aiheuttaman kriisin vahinkojen 
korjaamisen tukemiseen sekä pohjan 
luomiseen talouden oikeudenmukaiselle 
vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä 
tukevalle elpymiselle (REACT-EU-väline)

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin.)
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Or. en

Tarkistus 148
Pascal Arimont, Tomislav Sokol

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. Enintään 95 prosenttia 91 artiklan 
1 a kohdassa ja 92 a artiklassa mainituista 
lisämäärärahoista, jäljempänä 
’lisämäärärahat’, asetetaan saataville 
Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -
tavoitteen puitteissa ja enintään 
5 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 10 kohdassa tarkoitettua 
temaattista tavoitetta.

Or. en

Tarkistus 149
Nora Mebarek

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

Komission teksti Tarkistus
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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 Euroopan syyttäjänviraston 
tiiviimpään yhteistyöhön osallistuvissa 
jäsenvaltioissa 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.

Or. en

Tarkistus 150
Monika Vana
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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, jotta 
niillä voidaan tukea covid-19-pandemian 
aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamista 
sekä pohjan luomista talouden vihreälle, 
digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle 
elpymiselle (REACT-EU-väline) vahingon 
välttämisen periaatetta noudattaen. 
Lisämäärärahat käytetään teknisen avun 
toteuttamiseen tämän artiklan 6 kohdan 
mukaisesti sekä toimiin, joilla toteutetaan 
tämän artiklan 10 kohdassa tarkoitettua 
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temaattista tavoitetta.

Or. en

Tarkistus 151
Martina Michels

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, jotta 
niillä voidaan tukea covid-19-pandemian 
aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamista 
sekä pohjan luomista talouden 
oikeudenmukaiselle 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.

Or. en

Tarkistus 152
Pascal Arimont

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 

Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -
tavoitteen puitteissa 92 a artiklassa 
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tarkoitetuista lisämäärärahoista. Edellä 
92 a artiklassa tarkoitetuilla 
lisämäärärahoilla tuetaan myös 
hallintomenoja enintään 18 000 000 euroon 
asti (käypinä hintoina).

tarkoitetut lisämäärärahat asetetaan 
saataville vuosille 2021 ja 2022, ja 
jäsenvaltion perustellusta pyynnöstä ne 
voidaan asettaa saataville 
talousarviositoumuksia varten myös 
vuosina 2023 ja 2024. Euroopan 
alueellinen yhteistyö -tavoitteen puitteissa 
92 a artiklassa tarkoitetut lisämäärärahat 
asetetaan saataville vuosille 2021, 2022, 
2023 ja 2024. Edellä 92 a artiklassa 
tarkoitetuilla lisämäärärahoilla tuetaan 
myös hallintomenoja enintään 18 000 000 
euroon asti (käypinä hintoina).

Or. en

Perustelu

Interreg-hankkeiden valinta- ja myöntämisprosessit ovat monimutkaisempia ja hitaampia kuin 
Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen mukaisten kansallisten tai alueellisten 
hankkeiden.

Tarkistus 153
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

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. Poiketen 
siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa 
säädetään, lisämäärärahat voidaan 
jäsenvaltion perustellusta pyynnöstä myös 
asettaa saataville talousarviositoumuksia 
varten vuosina 2023 ja 2024. Edellä 92 a 
artiklassa tarkoitetuilla lisämäärärahoilla 
tuetaan myös hallintomenoja enintään 
18 000 000 euroon asti (käypinä hintoina).

Or. en
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Tarkistus 154
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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. Poiketen 
siitä, mitä tämän kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, lisämäärärahat 
voidaan jäsenvaltion perustellusta 
pyynnöstä myös asettaa saataville 
talousarviositoumuksia varten vuonna 
2023. Edellä 92 a artiklassa tarkoitetuilla 
lisämäärärahoilla tuetaan myös 
hallintomenoja enintään 18 000 000 euroon 
asti (käypinä hintoina).

Or. en

Tarkistus 155
Pascal Arimont

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

4. Investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin -tavoitteen puitteissa 
siirretään komissiolle valta antaa tämän 
asetuksen 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. Komissio ottaa myös 
tarvittaessa huomioon kunkin 
jäsenvaltion tilapäiset työpaikkojen 
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säilyttämisjärjestelmät, jotka otettiin 
käyttöön tai joita on vielä käytössä 
viiteajanjaksolla.
Tätä delegoitua säädöstä tarkistetaan 
vuonna 2021, jotta voidaan vahvistaa 
lisämäärärahojen jakauma vuonna 2022 19 
päivään lokakuuta 2021 mennessä 
käytettävissä olevien tietojen perusteella. 
Tarvittaessa sitä tarkistetaan myös 
vuonna 2022 vuosien 2023 ja 2024 
talousarviositoumusten osalta 
viimeisimpien saatavilla olevien 
tilastotietojen perusteella.
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
puitteissa komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen, 
jossa vahvistetaan, miten lisämäärärahat 
jaetaan rakennerahastoista 
myönnettävinä määrärahoina vuosina 
2020–2024 kunkin jäsenvaltion osalta 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] liitteen XXII 8 kohdassa 
esitettyjä perusteita ja menetelmää 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

Liitteessä VII a vahvistettujen perusteiden ja menetelmien osalta on tärkeää ottaa huomioon 
tilapäiset työpaikkojen säilyttämisjärjestelmät, jotka jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön 
vastauksena covid-19-pandemiaan, jotta todellista, taustalla olevaa työttömyysastetta ei 
aliarvioitaisi, koska työttömyysasteet todennäköisesti nousevat näiden järjestelmien 
soveltamisen päätyttyä.

Tarkistus 156
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

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 4. Komissio antaa 
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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 
voidaan vahvistaa lisämäärärahojen 
jakauma vuonna 2022 19 päivään 
lokakuuta 2021 mennessä käytettävissä 
olevien tietojen perusteella.

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 
voidaan vahvistaa lisämäärärahojen 
jakauma vuonna 2022 19 päivään 
lokakuuta 2021 mennessä käytettävissä 
olevien tietojen perusteella. Tarvittaessa 
sitä tarkistetaan myös vuonna 2022 
vuosien 2023 ja 2024 
talousarviositoumusten osalta 
viimeisimpien saatavilla olevien 
tilastotietojen perusteella. Vuonna 2021 ja 
tarvittaessa vuonna 2022 tehtävillä 
tarkistuksilla on varmistettava, että 
toimenpideohjelmiin ei kohdistu kielteisiä 
vaikutuksia.

Or. en

Tarkistus 157
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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

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 
voidaan vahvistaa lisämäärärahojen 
jakauma vuonna 2022 19 päivään 
lokakuuta 2021 mennessä käytettävissä 
olevien tietojen perusteella. Tarvittaessa 
sitä tarkistetaan myös vuonna 2022 
vuoden 2023 talousarviositoumusten 
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osalta viimeisimpien saatavilla olevien 
tilastotietojen perusteella. Vuonna 2021 ja 
tarvittaessa vuonna 2022 tehtävillä 
tarkistuksilla on varmistettava, että 
toimenpideohjelmiin ei kohdistu kielteisiä 
vaikutuksia.

Or. en

Tarkistus 158
Pedro Marques

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

4. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen, jossa 
vahvistetaan, miten lisämäärärahat jaetaan 
rakennerahastoista myönnettävinä 
määrärahoina vuonna 2020 kunkin 
jäsenvaltion osalta liitteessä VII a esitettyjä 
perusteita ja menetelmää noudattaen. Tätä 
päätöstä tarkistetaan vuoden 2020 lopussa, 
jotta voidaan vahvistaa lisämäärärahojen 
jakauma vuonna 2021 15 päivään 
joulukuuta 2020 käytettävissä olevien 
tietojen perusteella, ja uudestaan vuonna 
2021, jotta voidaan vahvistaa 
lisämäärärahojen jakauma vuonna 2022 19 
päivään lokakuuta 2021 mennessä 
käytettävissä olevien tietojen perusteella.

Or. en

Tarkistus 159
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1303/2013
92 b artikla – 4 kohta
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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 
voidaan vahvistaa lisämäärärahojen 
jakauma vuonna 2022 19 päivään 
lokakuuta 2021 mennessä käytettävissä 
olevien tietojen perusteella.

4. Komissio antaa delegoiduilla 
säädöksillä 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 
voidaan vahvistaa lisämäärärahojen 
jakauma vuonna 2022 19 päivään 
lokakuuta 2021 mennessä käytettävissä 
olevien tietojen perusteella.

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. es

Tarkistus 160
Daniel Buda

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. 
Poiketen siitä, mitä 65 artiklan 
2 kohdassa säädetään, menot ovat 
tarvittaessa oikeutettuja ERI-rahastojen 
rahoitusosuuteen, jos ne ovat aiheutuneet 
tuensaajalle ja jos ne on maksettu sen 
päivän, jona ohjelma esitetään 
komissiolle, tai 1 päivän tammikuuta 
2014, sen mukaan, kumpi ajankohta on 
aikaisempi, ja 31 päivän joulukuuta 2024 
välisenä aikana. Poiketen siitä, mitä 
136 artiklan 2 kohdassa säädetään, 
talousarviositoumusten 31 päivänä 
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joulukuuta 2023 tai 31 joulukuuta 2024 
avoinna oleva osa vapautetaan, jos mikä 
tahansa 141 artiklan 1 kohdassa 
vaadituista asiakirjoista on jätetty 
toimittamatta komissiolle 141 artiklan 
1 kohdassa asetettuun määräaikaan 
mennessä.

Or. en

Tarkistus 161
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, joihin on otettava 
mukaan myös paikallis- ja 
alueviranomaisia sekä kansalaisjärjestöjä 
ja kansalaisyhteiskuntaa edustavia tahoja 
kumppanuusperiaatteen mukaisesti. 
ESR:n osuutta ei saa vähentää alle 
nykyisen 23,1 prosentin lakisääteisen 
velvoitteen. Siinä on otettava huomioon 
koronavirusinfektioiden kumulatiivinen 
määrä NUTS 3 -tasolla ja keskitettävä 
lisämäärärahat NUTS 3 -tason alueille, 
joilla tartuntoja on eniten.

Or. en

Tarkistus 162
Tomislav Sokol, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos

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



AM\1210606FI.docx 115/171 PE655.753v01-00

FI

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 
mukaan myös viranomaisia ja 
kansalaisyhteiskuntaa edustavia tahoja 
kumppanuusperiaatteen mukaisesti, 
ottaen huomioon, että tämä 
lähestymistapa lisää unionin julkisten 
toimien täytäntöönpanon arvoa. Enintään 
5 prosenttia lisämäärärahoista käytetään 
rajat ylittäviin hankkeisiin.

Or. en

Perustelu

Viranomaisella tarkoitetaan mitä tahansa keskushallintoa tai muuta julkishallintoa, myös 
julkisia neuvoa-antavia elimiä, kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla. Näin 
esitetään laajempi tulkinta elimistä, jotka voivat käyttää saatavilla olevia EAKR:n ja ESR:n 
resursseja käynnistämällä aloitteita ja toimia, jotka vähitellen parantavat taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista koheesiota.

Tarkistus 163
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

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 
mukaan myös paikallis- ja 
alueviranomaisia kumppanuusperiaatteen 
mukaisesti. Enintään 5 prosenttia 
lisämäärärahoista käytetään rajat 
ylittäviin hankkeisiin.
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Or. en

Tarkistus 164
Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Katalin Cseh, Cristian Ghinea

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 yhdessä paikallis- ja 
alueviranomaisten sekä 
kansalaisyhteiskuntaa edustavien tahojen 
kanssa, kumppanuusperiaatteen 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 165
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Cristian Ghinea, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux

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

Komission teksti Tarkistus

Jaossa on otettava huomioon 
koronavirusinfektioiden kumulatiivinen 
määrä ja niiden taloudellinen vaikutus 
NUTS 3 -tasolla ja keskitettävä 
lisämäärärahat NUTS 3 -tason alueille, 
joilla terveys- ja talousvaikutus on suurin.

Or. en
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Tarkistus 166
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Sylvie Brunet, Susana 
Solís Pérez, Marie-Pierre Vedrenne

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 käytetään 
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 
lisämäärätahoista, jotta voidaan 
varmistaa sen tuen vähimmäismäärä, joka 
annetaan vähävaraisimmille, joihin covid-
19-kriisi on vaikuttanut 
ennennäkemättömässä määrin.

Or. en

Perustelu

Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto (FEAD) olisi säilytettävä ainakin 
nykyisellä tasolla, etenkin kun covid-19-kriisi on lisännyt erityisesti vuosina 2020–2022 
elintarvikeavun/perushyödykkeiden tuen tarvetta merkittävästi, ja samalla on lisääntynyt 
tarve vähävaraisimpien henkilöiden sosiaalista osallisuutta edistäville toimille, jotka kuuluvat 
FEAD-rahaston soveltamisalaan. Koska vähintään 3 prosenttia REACT-EU-välineen varoista 
kanavoidaan FEAD-rahastoon, tällä säännöksellä varmistetaan, että rahasto saa riittävästi 
lisävaroja, kuten Euroopan parlamentin monivuotista rahoituskehystä ja ESR /FEAD-
rahastoa koskevassa neuvottelukannassa säädetään.

Tarkistus 167
Rosa D'Amato, Chiara Gemma

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1303/2013
92 b artikla – 5 kohta – 8 alakohta
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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, maaseuturahaston, EMKR:n ja 
ESR:n välillä riippumatta 92 artiklan 
1 kohdan a, b ja c alakohdassa mainituista 
prosenttiosuuksista.

Or. en

Tarkistus 168
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 169
Nora Mebarek

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 

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

Or. en

Tarkistus 170
Pedro Marques

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1303/2013
92 b artikla – 5 kohta – 13 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lisämäärärahat käytetään sen rahaston 
sääntöjen mukaisesti, johon ne on 
kohdennettu tai siirretty.

Lisämäärärahat käytetään sen rahaston 
sääntöjen mukaisesti, johon ne on 
kohdennettu tai siirretty tämän asetuksen 
säännökset huomioon ottaen.

Or. en

Tarkistus 171
Nora Mebarek

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1303/2013
92 b artikla – 5 kohta – 13 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lisämäärärahoista vähintään 
30 prosentin on edistettävä ilmastotoimien 
valtavirtaistamista koskevaa yleistä 
tavoitetta monivuotisen rahoituskehyksen 
mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 172
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

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. 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 hyvin varhaisesta 
vaiheesta alkaen.

Or. en

Tarkistus 173
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

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

Komission teksti Tarkistus

7. Poiketen siitä, mitä 81 artiklan 
1 kohdassa ja 134 artiklan 1 kohdassa 
säädetään, ensimmäinen ennakkomaksu, 
joka maksetaan, kun komissio on antanut 
toimenpideohjelman hyväksymistä 
koskevan päätöksen tai hyväksynyt 
toimenpideohjelmaan tehtävän 
lisämäärärahojen jakamista koskevan 
muutoksen, on 50 prosenttia ohjelmiin 
tämän artiklan 10 kohdassa tarkoitetun 
uuden temaattisen tavoitteen puitteissa 
vuodelle 2020 osoitetuista 
lisämäärärahoista.

7. Poiketen siitä, mitä 81 artiklan 
1 kohdassa ja 134 artiklan 1 kohdassa 
säädetään, ensimmäinen ennakkomaksu, 
joka maksetaan, kun komissio on antanut 
toimenpideohjelman hyväksymistä 
koskevan päätöksen tai hyväksynyt 
toimenpideohjelmaan tehtävän 
lisämäärärahojen jakamista koskevan 
muutoksen, on 25 prosenttia ohjelmiin 
tämän artiklan 10 kohdassa tarkoitetun 
uuden temaattisen tavoitteen puitteissa 
osoitetuista lisämäärärahoista.

Or. en
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Perustelu

Koska covid-19-pandemia vaikuttaa kielteisesti tuensaajien taloudelliseen tilanteeseen, 
alustavien ennakkomaksujen on oltava korkeampia, kuten 92 a artiklassa ehdotetaan.

Tarkistus 174
Tomislav Sokol, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Stelios 
Kympouropoulos

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

Komission teksti Tarkistus

8. Lisämäärärahat, joita ei osoiteta 
tekniseen tukeen, on käytettävä 10 
kohdassa säädetyn uuden temaattisen 
tavoitteen mukaisesti tukemaan covid-19-
pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen 
korjaamista sekä pohjan luomista talouden 
vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä 
tukevalle elpymiselle.

8. Lisämäärärahat, joita ei osoiteta 
tekniseen tukeen, on käytettävä 10 
kohdassa säädetyn uuden temaattisen 
tavoitteen mukaisesti tukemaan covid-19-
pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen 
korjaamista keskittyen esimerkiksi 
matkailun, terveydenhuollon ja muiden 
vaikeimmin kärsineiden alojen 
elvyttämiseen sekä pohjan luomista 
talouden vihreälle, digitaaliselle ja 
palautumiskykyä tukevalle elpymiselle.

Or. en

Tarkistus 175
Isabel Benjumea Benjumea

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

Komission teksti Tarkistus

8. Lisämäärärahat, joita ei osoiteta 
tekniseen tukeen, on käytettävä 
10 kohdassa säädetyn uuden temaattisen 
tavoitteen mukaisesti tukemaan covid-19-
pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen 
korjaamista sekä pohjan luomista talouden 

8. Lisämäärärahat, joita ei osoiteta 
tekniseen tukeen, on käytettävä 
10 kohdassa säädetyn uuden temaattisen 
tavoitteen mukaisesti tukemaan covid-19-
pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen 
korjaamista sekä pohjan luomista talouden 
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vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä 
tukevalle elpymiselle.

vihreälle, kilpailukykyiselle, digitaaliselle 
ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle.

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin.)

Or. en

(Ks. ehdotettujen johdanto-osan kappaleiden sanamuoto.)

Perustelu

Rahaston tavoitteena on auttaa saavuttamaan kilpailukykyisempi eurooppalainen talous, joka 
auttaa EU:ta toipumaan.

Tarkistus 176
Martina Michels

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

Komission teksti Tarkistus

8. Lisämäärärahat, joita ei osoiteta 
tekniseen tukeen, on käytettävä 
10 kohdassa säädetyn uuden temaattisen 
tavoitteen mukaisesti tukemaan covid-19-
pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen 
korjaamista sekä pohjan luomista talouden 
vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä 
tukevalle elpymiselle.

8. Lisämäärärahat, joita ei osoiteta 
tekniseen tukeen, on käytettävä 
10 kohdassa säädetyn uuden temaattisen 
tavoitteen mukaisesti tukemaan covid-19-
pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen 
korjaamista sekä pohjan luomista talouden 
oikeudenmukaiselle vihreälle, 
digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle 
elpymiselle.

Or. en

Tarkistus 177
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 – 2 alakohta
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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. 
Varat on kohdennettava ensisijaisesti 
alueellisiin ohjelmiin, jos tällaisia 
ohjelmia on käytössä, kriisin eniten 
koettelemiin alueisiin liittyvän tavoitteen 
mukaisesti. Kumppanuusperiaatetta 
sovelletaan täysimääräisesti varojen 
ohjelmatyöhön ja täytäntöönpanoon 
tämän asetuksen 5 artiklan ja 
kumppanuutta koskevien eurooppalaisten 
käytännesääntöjen mukaisesti. Poiketen 
siitä, mitä 26 artiklan 1 kohdassa 
säädetään, ohjelma kattaa 31 päivään 
joulukuuta 2022 saakka kestävän jakson, 
jollei edellä olevasta 4 kohdasta muuta 
johdu.

Or. en

Tarkistus 178
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EY) 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. 
Poiketen siitä, mitä 26 artiklan 1 kohdassa 
säädetään, ohjelma kattaa 31 päivään 
joulukuuta 2022 tai, jos sovelletaan tämän 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
poikkeusta, 31 päivään joulukuuta 2024 
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saakka kestävän jakson, jollei tämän 
artiklan 4 kohdasta muuta johdu.

Or. en

Tarkistus 179
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) 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. 
Poiketen siitä, mitä 26 artiklan 1 kohdassa 
säädetään, ohjelma kattaa 31 päivään 
joulukuuta 2022 tai, jos sovelletaan tämän 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
poikkeusta, 31 päivään joulukuuta 2023 
saakka kestävän jakson, jollei tämän 
artiklan 4 kohdasta muuta johdu.

Or. en

Tarkistus 180
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

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 

Poiketen siitä, mitä 26 artiklan 1 kohdassa 
säädetään, ohjelma kattaa 31 päivään 
joulukuuta 2022 tai, jos sovelletaan tämän 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
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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.

poikkeusta, 31 päivään joulukuuta 2024 
saakka kestävän jakson, jollei tämän 
artiklan 4 kohdasta muuta johdu.

Or. en

Tarkistus 181
Daniel Buda

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. 
Poiketen siitä, mitä 26 artiklan 1 kohdassa 
säädetään, ohjelma kattaa 31 päivään 
joulukuuta 2022 saakka kestävän jakson, 
jollei tämän artiklan 4 kohdasta muuta 
johdu.

Or. en

Tarkistus 182
Tomislav Sokol, Pascal Arimont, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof 
Hetman, Stelios Kympouropoulos

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

Komission teksti Tarkistus
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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 terveysinfrastruktuuriin, -
järjestelmiin ja -palveluihin, myös rajat 
ylittäviin terveyspalveluihin, liittyviin 
tuotteisiin ja palveluihin, antamaan 
käyttöpääoman tai investointituen 
muodossa olevaa sekä neuvontatukea pk-
yrityksille, investointeihin, joilla edistetään 
siirtymistä digitaaliseen ja vihreään 
talouteen, maaseutu-, saaristo- ja 
vuoristoalueilla sekä syrjäisimmillä 
alueilla asuville kansalaisille 
peruspalveluja tuottavaan infrastruktuuriin 
kohdistuviin investointeihin sekä 
taloudellisiin toimenpiteisiin alueilla, jotka 
ovat riippuvaisimpia kriisin eniten 
vaurioittamista toimialoista, kuten 
matkailusta. Lisämäärärahoja voidaan 
käyttää myös erityissairauksien ja 
terveyskriisien osaamiskeskusten 
kehittämiseen kaikkialla EU:ssa 
tarjoamalla rahoitustukea lääkkeiden ja 
lääkinnällisten laitteiden hankintaan sekä 
tukemalla jo perustettujen keskusten 
erikoistumista monimutkaisiin sairauksiin 
ja virustutkimukseen, mikä edistää 
terveydenhuollon tasapuolista 
saatavuutta, vähentää täyttämättömiä 
lääketieteellisiä tarpeita ja parantaa 
selviytymiskykyä tulevissa 
terveyskriiseissä.

Or. en

Tarkistus 183
Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

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 EAKR:n osalta lisämäärärahat on 
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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.

käytettävä ensisijaisesti tukemaan 
investointeja terveyspalveluihin liittyviin 
tuotteisiin, henkilöstöön ja palveluihin, 
kuten ikääntyneiden henkilöiden 
asumispalveluihin, sekä antamaan 
käyttöpääoman tai investointituen 
muodossa olevaa tukea pk-yrityksille, 
investointeihin, joilla edistetään siirtymistä 
digitaaliseen ja vihreään talouteen ja 
etätyöhön siirtymiseen niissä, 
peruspalveluja kansalaisille, myös 
syrjäisimmillä alueilla, maaseutu- ja 
väestökatoalueilla ja teollisuuden 
muutosprosessissa olevilla alueilla, 
tuottavaan infrastruktuuriin kohdistuviin 
investointeihin tai taloudellisiin 
tukitoimenpiteisiin alueilla, jotka ovat 
riippuvaisimpia kriisin eniten 
vaurioittamista toimialoista, kuten 
matkailu- ja kulttuurialoista.

Or. en

Tarkistus 184
Isabel Benjumea Benjumea

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 

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

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin.)

Or. en

(Ks. johdanto-osaan liittyvät ehdotukset.)

Perustelu

Covid-19-pandemialla on selvästi ollut vaikutuksia ikääntyneeseen väestöön (kolmanteen ja 
neljänteen ikään) ja mielenterveysongelmista kärsiviin, ja kummankin ryhmän kohdalla 
eristys on vaikuttanut sekä fyysiseen että mielenterveyteen.

Tarkistus 185
Raffaele Fitto

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) No 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 
tukitoimenpiteisiin kriisin eniten 
vaurioittamilla alueilla ja kulttuurin ja 
matkailun kaltaisilla keskeisillä 
toimialoilla.

Or. it

Tarkistus 186
Pedro Marques
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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. On tuettava 
myös muita investointeja, joilla on suuri 
työllistämispotentiaali, kuten kaupunkien 
uudistamista.

Or. en

Tarkistus 187
Christian Doleschal

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 

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 
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infrastruktuuriin kohdistuviin 
investointeihin sekä taloudellisiin 
toimenpiteisiin alueilla, jotka ovat 
riippuvaisimpia kriisin eniten 
vaurioittamista toimialoista.

infrastruktuuriin kohdistuviin 
investointeihin sekä taloudellisiin 
toimenpiteisiin alueilla, jotka ovat 
riippuvaisimpia kriisin eniten 
vaurioittamista toimialoista, kiinnittäen 
erityistä huomiota raja-alueiden 
tarpeisiin.

Or. en

Tarkistus 188
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 – 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 syrjimättömiä peruspalveluja 
tuottavaan infrastruktuuriin kohdistuviin 
investointeihin vahingon välttämisen 
periaatetta noudattaen, myös 
maaseudulla, sekä taloudellisiin 
toimenpiteisiin alueilla, jotka ovat 
riippuvaisimpia kriisin eniten 
vaurioittamista toimialoista.

Or. en

Tarkistus 189
Elisabetta Gualmini, Andrea Cozzolino

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta



AM\1210606FI.docx 131/171 PE655.753v01-00

FI

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 ja 
yhteisötalouden yrityksille, erityisesti 
esimerkiksi matkailu- ja kulttuurialoilla, 
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.

Or. en

Tarkistus 190
Martina Michels

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 

EAKR:n osalta lisämäärärahat on 
käytettävä ensisijaisesti tukemaan 
investointeja terveyspalveluihin ja 
yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin 
liittyviin tuotteisiin ja palveluihin, 
antamaan käyttöpääoman tai 
investointituen muodossa olevaa tukea pk-
yrityksille ja yhteisötalouden yrityksille, 
investointeihin, joilla edistetään siirtymistä 
oikeudenmukaiseen digitaaliseen ja 
vihreään talouteen, kansalaisille 
peruspalveluja tuottavaan infrastruktuuriin 
kohdistuviin investointeihin sekä 



PE655.753v01-00 132/171 AM\1210606FI.docx

FI

vaurioittamista toimialoista. taloudellisiin toimenpiteisiin alueilla, jotka 
ovat riippuvaisimpia kriisin eniten 
vaurioittamista toimialoista.

Or. en

Tarkistus 191
Pascal Arimont

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

Or. en

Tarkistus 192
Daniel Buda

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1303/2013
92 b artikla – 8 kohta – 3 alakohta
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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 lisämäärärahoilla voidaan 
kattaa menoja 1 päivästä helmikuuta 2020 
alkaen, ja niitä 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.

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en

Tarkistus 193
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

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 

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, sekä 
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vaurioittamista toimialoista. vähemmän kehittyneillä alueilla.

Or. es

Tarkistus 194
Tomislav Sokol, Pascal Arimont, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof 
Hetman, Stelios Kympouropoulos

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 työmarkkinoiden 
sekä sosiaali- ja 
terveyspalvelujärjestelmien 
nykyaikaistamista, kattavien elinikäisen 
oppimisen strategioiden kehittämistä 
pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisemiseksi, 
työpaikkojen säilyttämistä, myös työajan 
lyhentämisjärjestelyiden sekä itsenäisille 
ammatinharjoittajille annettavan 
huomattavan tuen kautta silloinkin, kun 
tukea ei yhdistetä aktiivisiin 
työmarkkinatoimenpiteisiin, ellei näistä 
säädetä kansallisessa lainsäädännössä. 
Lisämäärärahoilla on myös tuettava 
työpaikkojen luomista etenkin 
haavoittuvassa asemassa oleville ja 
maaseutu-, saaristo- ja vuoristoalueilla 
sekä syrjäisimmillä alueilla asuville 
henkilöille, nuorisotyöllisyystoimenpiteitä, 
koulutusta, osaamisen kehittämistä, etenkin 
samanaikaisesti tapahtuvien vihreään 
talouteen siirtymisen ja digitaalisen 
siirtymän tukemiseksi, sekä parantamaan 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
saatavuutta myös lasten osalta. Erityistä 
huomiota on kiinnitettävä toimenpiteisiin, 
joilla tuetaan sosiaali- ja terveysalan 
työntekijöiden koulutusta ja mobilisointia 
erityisesti selviytymiskyvyn lisäämiseksi 
mahdollisissa tulevissa kriiseissä.
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Or. en

Tarkistus 195
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 sosiaaliseen 
osallisuuteen ja köyhyyden poistamiseen 
tähtääviä toimia erityisesti lapsiköyhyyden 
torjumiseen ja sukupuolten tasa-arvon 
edistämiseen keskittyen, työpaikkojen 
säilyttämistä myös maaseutualueilla 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 
yhtäläisten, osallistavien, esteettömien, 
kohtuuhintaisten ja laadukkaiden 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
saatavuutta myös lasten osalta. 
Lisämäärärahoja on käytettävä myös 
sellaisten sukupuoleen liittyvien 
välineiden, suuntaviivojen ja 
koulutusohjelmien kehittämiseen, jotka 
on räätälöity koheesiopolitiikan alaan 
kuuluville toiminta-alueille ja jotka 
sisältävät konkreettisia esimerkkejä siitä, 
miten sukupuolinäkökulma pannaan 
täytäntöön.
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Or. en

Tarkistus 196
Vera Tax

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 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. Unionin 
tuen tällaisille työajan 
lyhentämisjärjestelyille olisi oltava 
kestoltaan rajattu, ja sen edellytyksenä 
olisi oltava työ- ja työllistymisehtojen ja -
oikeuksien, kuten suojan lomautuksia ja 
palkkojen alennuksia vastaan, säilyminen 
ennallaan. Unionin tuen saajat eivät saa 
missään tapauksessa maksaa bonuksia 
johtajille tai osinkoja osakkeenomistajille, 
sijoittautua veroparatiiseihin tai toimia 
heikentäen työehtosopimusneuvotteluja 
tai työntekijöiden osallistumista ja 
yhteistoimintamenettelyä yrityksen 
päätöksentekoprosesseissa.

Or. en
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Tarkistus 197
Isabel Benjumea Benjumea

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 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, 
mukaan lukien itsenäisen 
ammatinharjoittamisen ja yrittäjyyden 
tukeminen, koulutusta, elinikäistä 
oppimista, osaamisen kehittämistä, 
täydennys- ja uudelleenkoulutusta etenkin 
samanaikaisesti tapahtuvien 
kilpailukykyiseen vihreään talouteen 
siirtymisen ja digitaalisen siirtymän 
tukemiseksi, sekä parantamaan 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
saatavuutta myös lasten osalta. täydennys- 
ja uudelleenkoulutusta sekä parantamaan 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
saatavuutta niiden, joihin pandemia on 
vaikuttanut rajuimmin, ikääntyneiden ja 
mielenterveysongelmista kärsivien, myös 
lasten, osalta.
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin.)

Or. en

(Ks. johdanto-osaan liittyvät ehdotukset.)
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Tarkistus 198
Susana Solís Pérez, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret, Laurence Farreng, 
Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

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 erityisesti syrjäisimpien 
alueiden, maaseutu- ja 
väestökatoalueiden sekä teollisuuden 
muutosprosessissa olevien alueiden 
tarpeet huomioiden, myös (muttei 
yksinomaan) työajan 
lyhentämisjärjestelyiden sekä itsenäisille 
ammatinharjoittajille annettavan tuen 
kautta, työpaikkojen luomista etenkin 
haavoittuvassa asemassa oleville 
henkilöille, nuorisotyöllisyystoimenpiteitä, 
koulutusta ja osaamisen kehittämistä, 
siirtymistä kohti digitaalista ja verkkoon 
perustuvaa koulutusjärjestelmää sekä 
parantamaan yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen saatavuutta myös lasten 
ja haavoittuvassa asemassa olevien 
osalta. Tukea voidaan myöntää työajan 
lyhentämisjärjestelyihin ja itsenäisille 
ammatinharjoittajille covid-19-pandemian 
johdosta silloinkin, kun tukea ei yhdistetä 
aktiivisiin työmarkkinatoimenpiteisiin, 
ellei näistä säädetä kansallisessa 
lainsäädännössä.

Or. en

Tarkistus 199
Daniel Buda

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1303/2013
92 b artikla – 8 kohta – 4 alakohta
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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 lisämäärärahoilla voidaan 
kattaa menoja 1 päivästä helmikuuta 2020 
alkaen, ja niitä on käytettävä ensisijaisesti 
tukemaan työpaikkojen säilyttämistä, myös 
työntekijöitä koskevien työajan 
lyhentämisjärjestelyiden sekä itsenäisiä 
ammatinharjoittajia tukevien 
järjestelmien 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. Kaikki 
ESR:n toimet, joilla edistetään 
kriisivalmiuksia, mukaan lukien työajan 
lyhentämisjärjestelyt covid-19-pandemian 
yhteydessä, voidaan kohdentaa asetuksen 
(EU) N:o 1304/2013 3 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan i, ii ja v alakohdassa ja 
3 artiklan 1 kohdan b alakohdan iv 
alakohdassa tarkoitetun 
investointiprioriteetin mukaisesti.
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en

Tarkistus 200
Pedro Marques

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1303/2013
92 b artikla – 8 kohta – 4 alakohta
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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 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. Tuetaan 
myös köyhyyden vähentämistä muun 
muassa toimeentulotukitoimenpiteillä 
sekä julkisen palvelun tarjonnan 
vahvistamista.

Or. en

Tarkistus 201
Martina Michels

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 

ESR:n osalta lisämäärärahat on käytettävä 
ensisijaisesti tukemaan työpaikkojen 
säilyttämistä myös yhteisötaloudessa ja 
työajan lyhentämisjärjestelyiden sekä 
epävarmoissa työolosuhteissa 
työskenteleville itsenäisille 
ammatinharjoittajille, freelancereille, 
taiteilijoille ja luovien alojen 
ammattilaisille annettavan tuen kautta 
silloinkin, kun tukea ei yhdistetä aktiivisiin 
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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.

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 202
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

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 maaseutualueilla 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, 
elinikäistä koulutusta, yksilöllistä 
uudelleenkoulutusta, osaamisen 
kehittämistä, etenkin samanaikaisesti 
tapahtuvien oikeudenmukaiseen vihreään 
talouteen siirtymisen ja digitaalisen 
siirtymän tukemiseksi, sekä parantamaan 
laadukkaiden yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen tasavertaista saatavuutta 
myös lasten, ikääntyneiden ja vammaisten 
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osalta.

Or. en

Tarkistus 203
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

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 erityisesti kriisistä eniten 
kärsineillä toimialoilla, 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. es

Tarkistus 204
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1303/2013
92 b artikla – 8 kohta – 4 alakohta
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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 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 
kansalaisille, 
nuorisotyöllisyystoimenpiteitä, koulutusta, 
osaamisen kehittämistä sekä parantamaan 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
saatavuutta myös lasten osalta.

Or. en

Tarkistus 205
Rosa D'Amato, Chiara Gemma

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

Komission teksti Tarkistus

Maaseuturahaston osalta 
lisämäärärahoja käytetään ensisijaisesti 
viljelijöiden ja maaseudun pk-yritysten 
tukemiseen ja niiden auttamiseen 
toimintansa jatkuvuuden turvaamisessa. 
Lisämäärärahoilla autetaan myös 
maatalous- ja elintarvikealaa 
sopeutumaan maatalousalan ja 
maaseutuyhteisöjen taloudelliseen 
häiriötilaan, joka on johtanut viljelijöiden 
ja maataloustuotteita jalostavien pienten 
maaseutuyritysten maksuvalmius- ja 
kassavirtaongelmiin.
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Or. en

Tarkistus 206
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että 
sukupuolten tasa-arvo ja 
sukupuolinäkökohtien integrointi otetaan 
huomioon ja niitä edistetään ohjelmien 
valmistelun ja täytäntöönpanon kaikissa 
vaiheissa, myös ohjelmien seurannan, 
raportoinnin ja arvioinnin osalta.

Or. en

Tarkistus 207
Rosa D'Amato, Chiara Gemma

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

Komission teksti Tarkistus

EMKR:n osalta lisävaroja on käytettävä 
ensisijaisesti lieventämään kalastus- ja 
vesiviljelytoiminnan häiriötilaa ja siitä 
johtuvaa kala- ja äyriäistuotteiden 
markkinoiden vaarantumisen riskiä, joka 
on seurausta koronaviruksen 
puhkeamisesta ja sen merkittävistä 
sosioekonomista vaikutuksista ja siitä, että 
edellä mainittuja toimia varten talouteen 
tarvitaan likviditeettiä.

Or. en
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Tarkistus 208
Pedro Marques

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

Komission teksti Tarkistus

8 a. Jäsenvaltiot voivat myös käyttää 
lisämäärärahoja hankkeiden 
yhteisrahoitusosuuden nostamiseen 
1 päivän syyskuuta 2020 ja 31 päivän 
joulukuuta 2021 välisenä aikana 
toteutettujen investointien osalta, vaikka 
hankkeet olisi käynnistetty tai hyväksytty 
ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

Or. en

Tarkistus 209
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

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

Komission teksti Tarkistus

9. 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.

9. 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, 
innovatiiviselle, digitaaliselle ja 
palautumiskykyä tukevalle elpymiselle”, 
jolla täydennetään 9 artiklassa säädettyjä 
temaattisia tavoitteita.
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Or. es

Tarkistus 210
Martina Michels

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

Komission teksti Tarkistus

9. 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.

9. 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 
oikeudenmukaiselle vihreälle, 
digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle 
elpymiselle”, jolla täydennetään 
9 artiklassa säädettyjä temaattisia 
tavoitteita.

Or. en

Tarkistus 211
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

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

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
temaattista tavoitetta voidaan käyttää 
yksinomaan lisämäärärahoja koskevassa 
ohjelmatyössä. Poiketen siitä, mitä 
96 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdassa 

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
temaattista tavoitetta voidaan käyttää 
yksinomaan lisämäärärahoja koskevassa 
ohjelmatyössä.
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säädetään, sitä ei voi yhdistää muihin 
investointiprioriteetteihin.

Or. en

Tarkistus 212
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1303/2013
92 b artikla – 9 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tarkistetussa rahoitussuunnitelmassa, josta 
säädetään 96 artiklan 2 kohdan d 
alakohdassa, vahvistetaan osoitettavat 
lisämäärärahat vuosien 2020 ja 2021 sekä 
tarvittaessa vuoden 2022 osalta 
määrittämättä suoritusvarauksen määriä ja 
ilman alueluokittain tehtävää erittelyä.

Tarkistetussa rahoitussuunnitelmassa, josta 
säädetään 96 artiklan 2 kohdan d 
alakohdassa, vahvistetaan osoitettavat 
lisämäärärahat vuosien 2020 ja 2021 sekä 
tarvittaessa vuosien 2022 ja 2023 osalta 
määrittämättä suoritusvarauksen määriä ja 
ilman alueluokittain tehtävää erittelyä.

Or. en

Tarkistus 213
Pedro Marques

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1303/2013
92 b artikla – 9 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tarkistetussa rahoitussuunnitelmassa, josta 
säädetään 96 artiklan 2 kohdan 
d alakohdassa, vahvistetaan osoitettavat 
lisämäärärahat vuosien 2020 ja 2021 sekä 
tarvittaessa vuoden 2022 osalta 
määrittämättä suoritusvarauksen määriä ja 
ilman alueluokittain tehtävää erittelyä.

Tarkistetussa rahoitussuunnitelmassa, josta 
säädetään 96 artiklan 2 kohdan 
d alakohdassa, vahvistetaan osoitettavat 
lisämäärärahat määrittämättä 
suoritusvarauksen määriä ja ilman 
alueluokittain tehtävää erittelyä, vuoden 
2020 osalta, ja suunnitelmaa tarkistetaan 
tarvittaessa vuosien 2021 ja 2022 osalta.

Or. en
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Tarkistus 214
Pascal Arimont, Tomislav Sokol

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1303/2013
92 b artikla – 9 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tarkistetussa rahoitussuunnitelmassa, josta 
säädetään 96 artiklan 2 kohdan d 
alakohdassa, vahvistetaan osoitettavat 
lisämäärärahat vuosien 2020 ja 2021 sekä 
tarvittaessa vuoden 2022 osalta 
määrittämättä suoritusvarauksen määriä ja 
ilman alueluokittain tehtävää erittelyä.

Tarkistetussa rahoitussuunnitelmassa, josta 
säädetään 96 artiklan 2 kohdan d 
alakohdassa, vahvistetaan osoitettavat 
lisämäärärahat vuosien 2020 ja 2021 sekä 
tarvittaessa vuosien 2022, 2023 ja 2024 
osalta määrittämättä suoritusvarauksen 
määriä ja ilman alueluokittain tehtävää 
erittelyä.

Or. en

Tarkistus 215
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1303/2013
92 b artikla – 9 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tarkistetussa rahoitussuunnitelmassa, josta 
säädetään 96 artiklan 2 kohdan d 
alakohdassa, vahvistetaan osoitettavat 
lisämäärärahat vuosien 2020 ja 2021 sekä 
tarvittaessa vuoden 2022 osalta 
määrittämättä suoritusvarauksen määriä ja 
ilman alueluokittain tehtävää erittelyä.

Tarkistetussa rahoitussuunnitelmassa, josta 
säädetään 96 artiklan 2 kohdan d 
alakohdassa, vahvistetaan osoitettavat 
lisämäärärahat vuosien 2020 ja 2021 sekä 
tarvittaessa vuosien 2022, 2023 ja 2024 
osalta määrittämättä suoritusvarauksen 
määriä ja ilman alueluokittain tehtävää 
erittelyä.

Or. en
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Tarkistus 216
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1303/2013
92 b artikla – 9 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tarkistetussa rahoitussuunnitelmassa, josta 
säädetään 96 artiklan 2 kohdan 
d alakohdassa, vahvistetaan osoitettavat 
lisämäärärahat vuosien 2020 ja 2021 sekä 
tarvittaessa vuoden 2022 osalta 
määrittämättä suoritusvarauksen määriä ja 
ilman alueluokittain tehtävää erittelyä.

Tarkistetussa rahoitussuunnitelmassa, josta 
säädetään 96 artiklan 2 kohdan 
d alakohdassa, vahvistetaan osoitettavat 
lisämäärärahat vuosien 2020 ja 2021 sekä 
tarvittaessa vuoden 2022 osalta 
määrittämättä suoritusvarauksen määriä.

Or. en

Tarkistus 217
Tomislav Sokol, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1303/2013
92 b artikla – 9 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä 30 artiklan 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltion jättämät ohjelman 
muuttamispyynnöt on perusteltava 
asianmukaisesti, ja niissä on erityisesti 
esitettävä ohjelmaan tehtävien muutosten 
odotetut vaikutukset covid-19-pandemian 
aiheuttaman kriisin vahinkojen 
korjaamiseen tai pohjan luomiseen 
talouden vihreälle, digitaaliselle ja 
palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. 
Pyyntöjen mukana on oltava tarkistettu 
ohjelma.

Poiketen siitä, mitä 30 artiklan 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltion jättämät ohjelman 
muuttamispyynnöt on perusteltava 
asianmukaisesti, ja niissä on erityisesti 
esitettävä ohjelmaan tehtävien muutosten 
odotetut vaikutukset covid-19-pandemian 
aiheuttaman kriisin vahinkojen 
korjaamiseen tai pohjan luomiseen 
terveydenhuoltojärjestelmien ja talouden 
vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä 
tukevalle elpymiselle. Pyyntöjen mukana 
on oltava tarkistettu ohjelma.

Or. en
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Tarkistus 218
Martina Michels

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1303/2013
92 b artikla – 9 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä 30 artiklan 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltion jättämät ohjelman 
muuttamispyynnöt on perusteltava 
asianmukaisesti, ja niissä on erityisesti 
esitettävä ohjelmaan tehtävien muutosten 
odotetut vaikutukset covid-19-pandemian 
aiheuttaman kriisin vahinkojen 
korjaamiseen tai pohjan luomiseen 
talouden vihreälle, digitaaliselle ja 
palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. 
Pyyntöjen mukana on oltava tarkistettu 
ohjelma.

Poiketen siitä, mitä 30 artiklan 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltion jättämät ohjelman 
muuttamispyynnöt on perusteltava 
asianmukaisesti, ja niissä on erityisesti 
esitettävä ohjelmaan tehtävien muutosten 
odotetut vaikutukset covid-19-pandemian 
aiheuttaman kriisin vahinkojen 
korjaamiseen tai pohjan luomiseen 
talouden oikeudenmukaiselle vihreälle, 
digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle 
elpymiselle. Pyyntöjen mukana on oltava 
tarkistettu ohjelma.

Or. en

Tarkistus 219
Pedro Marques

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

Komission teksti Tarkistus

9 a. Poiketen siitä, mitä 9 kohdassa 
säädetään, jos jäsenvaltio aikoo käyttää 
lisämäärärahoja 8 a kohdan 
soveltamiseksi, nämä varat on 
kohdennettava prioriteetteihin, jotka 
sisältävät ne hankkeet, joiden 
yhteisrahoitusosuutta korotetaan.

Or. en
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Tarkistus 220
Tom Berendsen

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

Komission teksti Tarkistus

10. 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.

10. Poiketen siitä, mitä 26 artiklan 
4 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat 
laatia uuden tarkoitukseen varatun 
toimenpideohjelman 10 kohdassa 
tarkoitetun uuden temaattisen tavoitteen 
puitteissa.

Or. nl

Perustelu

Jotta voidaan varmistaa, että lisävarojen käyttö on mahdollisimman lähellä EU:n tavoitteita, 
on tärkeää, että hankkeita voidaan testata olemassa olevien ennakkoehtojen perusteella. 
Tästä velvoitteesta ei siis tulisi luopua.

Tarkistus 221
Martina Michels

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

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä 96 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa säädetään, jos perustetaan 
tällainen uusi toimenpideohjelma, sen 
perusteluissa on ilmoitettava 
toimenpideohjelman odotetut vaikutukset 
covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin 
vahinkojen korjaamiseen tai pohjan 
luomiseen talouden vihreälle, digitaaliselle 
ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle.

Poiketen siitä, mitä 96 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa säädetään, jos perustetaan 
tällainen uusi toimenpideohjelma, sen 
perusteluissa on ilmoitettava 
toimenpideohjelman odotetut vaikutukset 
covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin 
vahinkojen korjaamiseen tai pohjan 
luomiseen talouden oikeudenmukaiselle 
vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä 
tukevalle elpymiselle.
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Or. en

Tarkistus 222
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

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

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä 29 artiklan 3 ja 
4 kohdassa ja 30 artiklan 2 kohdassa 
säädetään, komissio hyväksyy uuden 
tarkoitukseen varatun 
toimenpideohjelman tai muutoksen 
olemassa olevaan ohjelmaan 10 työpäivän 
kuluessa siitä kun jäsenvaltio on sen 
toimittanut.

Or. en

Tarkistus 223
Monika Vana
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä 5 artiklan 5 kohdassa 
säädetään, kumppanuutta koskevien 
eurooppalaisten käytännesääntöjen 
jäsenvaltioille asettaman velvoitteen 
rikkominen on sääntöjenvastaisuus, joka 
johtaa rahoitusoikaisuun.

Or. en
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Tarkistus 224
Daniel Buda

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

Komission teksti Tarkistus

10 a. Poiketen siitä, mitä 65 artiklan 
4 kohdassa säädetään, 67 artiklan 
1 kohdan ensimmäisen alakohdan b ja c 
alakohdan perusteella korvattavien 
kustannusten osalta korvauksen 
perustana olevat toimenpiteet on 
toteutettava 1 päivän tammikuuta 2014 ja 
31 päivän joulukuuta 2024 välisenä 
aikana.

Or. en

Tarkistus 225
Elisabetta Gualmini, Andrea Cozzolino

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

Komission teksti Tarkistus

10 a. Poiketen siitä, mitä 65 artiklan 
9 kohdassa säädetään, tämän artiklan 
9 kohdassa säädetystä temaattisesta 
tavoitteesta tuettavista toimista aiheutuvat 
menot ovat tukikelpoisia 1 päivästä 
helmikuuta 2020 lukien.

Or. en

Perustelu

Pelkkä 92 b artiklan 12 kohdan d alakohdan poistaminen ei välttämättä riitä kulujen 
takautuvuuden mahdollistamiseksi 1. helmikuuta 2020 asti, koska CRII:n poikkeus liittyi 
ainoastaan hätätilannekuluihin. Tämän vuoksi tämä lisäys selventäisi, että myös digitaalisia 
ja vihreitä investointeja voidaan tukea takautuvasti.
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Tarkistus 226
Daniel Buda

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

Komission teksti Tarkistus

10 b. Poiketen siitä, mitä 141 artiklan 
1 kohdassa säädetään, 138 artiklassa 
tarkoitettujen asiakirjojen lisäksi 
jäsenvaltioiden on esitettävä viimeiseltä 
tilivuodelta eli 1 päivänä heinäkuuta 2024 
alkavalta ja 30 päivänä kesäkuuta 2025 
päättyvältä jaksolta toimenpideohjelmaa 
koskeva lopullinen 
täytäntöönpanokertomus tai EMKR:sta 
tuetun toimintaohjelman viimeinen 
vuosittainen täytäntöönpanokertomus.

Or. en

Tarkistus 227
Daniel Buda

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

Komission teksti Tarkistus

10 c. Poiketen siitä, mitä 136 artiklan 
2 kohdassa säädetään, 
talousarviositoumusten 31 päivänä 
joulukuuta 2023 tai 31 joulukuuta 2024 
avoinna oleva osa vapautetaan, jos mikä 
tahansa 141 artiklan 1 kohdassa 
vaadituista asiakirjoista on jätetty 
toimittamatta komissiolle 141 artiklan 
1 kohdassa asetettuun määräaikaan 
mennessä.
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Or. en

Tarkistus 228
Christian Doleschal, Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1303/2013
92 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 vaikuttavuutta, 
tehokkuutta, vaikutuksia ja sitä, miten 
niillä tuettiin tämän artiklan 10 kohdassa 
tarkoitettua temaattista tavoitetta. Komissio 
tekee samaan päivään mennessä erityisen 
jälkiarvioinnin REACT-EU-välineen 
rahoitustuen vaikuttavuudesta, 
tehokkuudesta ja vaikutuksista.

Or. en

Tarkistus 229
Monika Vana
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 

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 



PE655.753v01-00 156/171 AM\1210606FI.docx

FI

käyttöä koskeva arviointi, jossa arvioidaan 
lisämäärärahojen vaikuttavuutta, 
tehokkuutta, vaikutuksia ja sitä, miten 
niillä tuettiin tämän artiklan 10 kohdassa 
tarkoitettua temaattista tavoitetta.

käyttöä koskeva arviointi, jossa arvioidaan 
lisämäärärahojen vaikuttavuutta, 
tehokkuutta, vaikutuksia ja osallistavuutta, 
sukupuolten tasa-arvoa koskevien 
tavoitteiden noudattamista ja sitä, miten 
niillä tuettiin tämän artiklan 10 kohdassa 
tarkoitettua temaattista tavoitetta. 
Sukupuolivaikutusten arvioinnin on 
oltava pakollinen osa näitä arviointeja.

Or. en

Tarkistus 230
Tom Berendsen

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 vaikuttavuutta, 
tehokkuutta, vaikutuksia ja sitä, miten 
niillä tuettiin tämän artiklan 10 kohdassa 
tarkoitettua temaattista tavoitetta. Tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi jäsenvaltioita 
edellytetään hyödyntämään komission 
tarjoamia ohjelmakohtaisia 
indikaattoreita.

Or. nl

Perustelu

Se, että jäsenvaltiot käyttävät samoja ohjelmakohtaisia indikaattoreita, helpottaa 
jälkiarviointia.

Tarkistus 231
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Monika Vana, Katrin Langensiepen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Kaikissa REACT-EU-välineen puitteissa 
toteutetuissa ohjelmissa on varmistettava 
sukupuolten tasa-arvon toteutuminen 
kaikissa niiden valmistelu-, toteutus-, 
seuranta- ja arviointivaiheissa. Niillä on 
edistettävä kaikkien yhtäläisiä 
mahdollisuuksia ilman sukupuoleen, 
rotuun, ihonväriin, etniseen tai 
yhteiskunnalliseen alkuperään, 
geneettisiin piirteisiin, kieleen, uskontoon 
tai vakaumukseen, poliittisiin tai muihin 
mielipiteisiin, kansalliseen vähemmistöön 
kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvaa syrjintää ja 
siten lisättävä sosiaalista osallisuutta ja 
vähennettävä eriarvoisuutta.

Or. en

Tarkistus 232
Daniel Buda

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. Poiketen siitä, mitä 65 artiklan 
2 kohdassa säädetään, menot ovat 
oikeutettuja ERI-rahastojen 
rahoitusosuuteen, jos ne ovat aiheutuneet 
tuensaajalle ja jos ne on maksettu sen 
päivän, jona ohjelma esitetään 
komissiolle, tai 1 päivän tammikuuta 
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2014, sen mukaan, kumpi ajankohta on 
aikaisempi, ja 31 päivän joulukuuta 2024 
välisenä aikana.

Or. en

Tarkistus 233
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. Seuraavia säännöksiä ei sovelleta 
lisämäärärahoihin sellaisen jäsenvaltion 
osalta, joka osallistuu Euroopan 
syyttäjänvirastoa koskevaan tiiviimpään 
yhteistyöhön:

Or. en

Tarkistus 234
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 235
Tom Berendsen

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

Komission teksti Tarkistus

b) ennakkoehdot poiketen siitä, mitä 
19 artiklassa ja rahastokohtaisissa 
säännöissä säädetään;

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 236
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 – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) makrotaloudelliset ehdot, poiketen 
siitä, mitä 23 artiklassa säädetään;

Or. en

Tarkistus 237
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

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 

Poistetaan.
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alakohdassa ja jonka mukaan toimet, 
joilla parannetaan 
kriisinhallintavalmiuksia covid-19:n 
puhkeamisen yhteydessä, ovat 
tukikelpoisia 1. helmikuuta 2020 lukien;

Or. es

Tarkistus 238
Rosa D'Amato, Chiara Gemma

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.

Or. en

Tarkistus 239
Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

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 

Poistetaan.
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puhkeamisen yhteydessä, ovat 
tukikelpoisia 1 päivästä helmikuuta 2020 
lukien;

Or. en

Tarkistus 240
Daniel Buda

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.

Or. en

Tarkistus 241
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

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

Komission teksti Tarkistus

e) poikkeus, josta säädetään 
25 a artiklan 7 kohdassa ja joka koskee 
65 artiklan 10 kohdan toisessa 
alakohdassa tarkoitettujen toimien 
valintaa, joilla parannetaan 
kriisinhallintavalmiuksia covid-19:n 
puhkeamisen yhteydessä;

Poistetaan.
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Or. es

Tarkistus 242
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez, 
Ondřej Knotek

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

Komission teksti Tarkistus

e) poikkeus, josta säädetään 
25 a artiklan 7 kohdassa ja joka koskee 
65 artiklan 10 kohdan toisessa 
alakohdassa tarkoitettujen toimien 
valintaa, joilla parannetaan 
kriisinhallintavalmiuksia covid-19:n 
puhkeamisen yhteydessä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 243
Pascal Arimont

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

Komission teksti Tarkistus

f a) asetuksen (EU) N:o 1299/2013 
12 artiklan 4 kohdassa säädetyt 
vaatimukset siitä, että tuensaajat tekevät 
yhteistyötä vähintään kolmessa neljästä 
ulottuvuudesta. Interreg-kumppaneiden 
on poikkeuksellisesti tehtävä yhteistyötä 
vähintään yhdessä ulottuvuudessa 
toteuttaessaan lisämäärärahoilla 
rahoitettuja hankkeita.

Or. en
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Tarkistus 244
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez, 
Ondřej Knotek

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

Komission teksti Tarkistus

12 a. Poiketen siitä, mitä 65 artiklan 
9 kohdassa säädetään, tämän artiklan 
9 kohdassa säädetystä temaattisesta 
tavoitteesta tuettavat menot tai toimet ovat 
tukikelpoisia 1 päivästä helmikuuta 2020 
lukien.

Or. en

Tarkistus 245
Christian Doleschal, Markus Pieper

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

Komission teksti Tarkistus

13. Tiedottamiseen, viestintään ja 
näkyvyyteen liittyviä 115 artiklan 1 ja 
3 kohdan sekä liitteen XII mukaisia 
tehtäviä hoitaessaan jäsenvaltioiden ja 
hallintoviranomaisten on varmistettava, 
että nykyiset ja mahdolliset tuensaajat, 
osallistujat, rahoitusvälineiden 
loppukäyttäjät ja suuri yleisö saavat tiedon 
lisämäärärahoista ja niiden määrästä sekä 
niihin perustuvasta lisätuesta.

13. Tiedottamiseen, viestintään ja 
näkyvyyteen liittyviä 115 artiklan 1 ja 
3 kohdan sekä liitteen XII mukaisia 
tehtäviä hoitaessaan jäsenvaltioiden ja 
hallintoviranomaisten on varmistettava, 
että nykyiset ja mahdolliset tuensaajat, 
osallistujat, rahoitusvälineiden 
loppukäyttäjät ja suuri yleisö saavat tiedon 
lisämäärärahoista ja niiden määrästä sekä 
niihin perustuvasta lisätuesta. Edellä 
115 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
toimista, jotka saavat lisätukea 
lisämäärärahoista, on ilmoitettava täysin 
avoimesti. Ne on lueteltava EU:n varojen 
digitaalisessa seurantajärjestelmässä, 
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jonka komissio ottaa käyttöön.

Or. en

Tarkistus 246
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 myönnetä 
investointeihin, jotka liittyvät fossiilisten 
polttoaineiden etsintään, tuotantoon, 
jalostukseen, jakeluun, varastointiin, 
kuljetukseen, siirtoon tai polttamiseen, 
eikä lentoasemien tai moottoriteiden 
rakentamiseen.

Or. en

Tarkistus 247
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Cristian Ghinea, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux

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. Jäsenvaltioiden on otettava 
käyttöön vahvat mekanismit mahdollisten 
petosten ja korruption välttämiseksi, 
kuten tiiviimpi yhteistyö Euroopan 
syyttäjänviraston kanssa.

Or. en
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Tarkistus 248
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1303/2013
102 artikla – 6 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

2 a. Korvataan 102 artiklan 6 kohta 
seuraavasti:

6. Suurhankkeeseen liittyvät menot 
voidaan sisällyttää maksupyyntöön 
1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen tai 
2 kohdassa tarkoitetun hyväksyttäväksi 
esittämisen jälkeen. Jos komissio ei 
hyväksy hallintoviranomaisen valitsemaa 
suurhanketta, komission päätöstä seuraavaa 
menoilmoitusta oikaistaan tämän 
mukaisesti.

”6. Jos komissio ei hyväksy 
hallintoviranomaisen valitsemaa 
suurhanketta, komission päätöstä seuraavaa 
menoilmoitusta oikaistaan tämän 
mukaisesti.

Jos suurhankkeen tukikelpoisten 
kokonaiskustannusten määrä kasvaa, 
komission päätöstä on muutettava, jos 
muutos ylittää 15 prosenttia hankkeen 
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista.”

Or. en

Perustelu

Erityisesti covid-19-pandemian vuoksi suurten hankkeiden oikea-aikainen täytäntöönpano on 
vaarassa. Täytäntöönpanomenettelyjen yksinkertaistamiseksi 102 artiklassa on tehtävä 
seuraavat muutokset.

Tarkistus 249
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

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

Nykyinen teksti Tarkistus

2 b. Korvataan 136 artiklan 2 kohta 
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seuraavasti:
2. Talousarviositoumusten 31 päivänä 
joulukuuta 2023 avoinna oleva osa 
vapautetaan, jos mikä tahansa 141 artiklan 
1 kohdassa vaadituista asiakirjoista on 
jätetty toimittamatta komissiolle 
141 artiklan 1 kohdassa asetettuun 
määräaikaan mennessä.

”2. Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 
1 kohdassa säädetään, 
talousarviositoumusten 31 päivänä 
joulukuuta 2023 tai 31 joulukuuta 2024 
avoinna oleva osa vapautetaan, jos mikä 
tahansa 141 artiklan 1 kohdassa vaadituista 
asiakirjoista on jätetty toimittamatta 
komissiolle 141 artiklan 1 kohdassa 
asetettuun määräaikaan mennessä.”

Or. en

Perustelu

Vapauttamisperiaate (n+3) on edelleen voimassa, mutta vuosia 2020–2022 koskevat 
sitoumukset on vapautettava vuotta myöhemmin.

Tarkistus 250
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 c alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1303/2013
141 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

2 c. Korvataan 141 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:

1. Edellä 138 artiklassa tarkoitettujen 
asiakirjojen lisäksi jäsenvaltioiden on 
esitettävä viimeiseltä tilivuodelta eli 
1 päivänä heinäkuuta 2023 alkavalta ja 
30 päivänä kesäkuuta 2024 päättyvältä 
jaksolta toimenpideohjelmaa koskeva 
lopullinen täytäntöönpanokertomus tai 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta 
tuetun toimintaohjelman viimeinen 
vuosittainen täytäntöönpanokertomus.

”1. Edellä 138 artiklassa tarkoitettujen 
asiakirjojen lisäksi jäsenvaltioiden on 
esitettävä viimeiseltä tilivuodelta eli 
1 päivänä heinäkuuta 2024 alkavalta ja 
30 päivänä kesäkuuta 2025 päättyvältä 
jaksolta toimenpideohjelmaa koskeva 
lopullinen täytäntöönpanokertomus tai 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta 
tuetun toimintaohjelman viimeinen 
vuosittainen täytäntöönpanokertomus.”

Or. en

Perustelu

Tilinpäätösasiakirjojen lopullista tilikautta ja määräaikaa olisi lykättävä yhdellä vuodella.
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Tarkistus 251
Rosa D'Amato, Chiara Gemma

Ehdotus asetukseksi
1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a artikla
Komissio toimittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 31 päivään 
joulukuuta 2023 mennessä REACT-EU-
välinettä koskevan arviointikertomuksen, 
joka kattaa vuosien 2020, 2021 ja 2022 
talousarviositoumukset. Kertomus sisältää 
tietoja REACT-EU-välineen tavoitteiden 
saavuttamisesta, sen varojen käytön 
tehokkuudesta, rahoitettavien toimien 
tyypeistä, määrärahojen edunsaajista ja 
lopullisista vastaanottajista sekä välineen 
eurooppalaisesta lisäarvosta talouden 
elpymisen tukemisessa. Komissio 
toimittaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle 31 päivään joulukuuta 2025 
mennessä täydentävän 
arviointikertomuksen, joka kattaa 
asetuksessa (EU) N:o 1303/2013 olevan 
92 b artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
poikkeuksen mukaiset vuosien 2023 ja 
2024 talousarviositoumukset.

Or. en

Tarkistus 252
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Ehdotus asetukseksi
1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a artikla
Komissio toimittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 31 päivään 
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joulukuuta 2023 mennessä REACT-EU-
välinettä koskevan arviointikertomuksen, 
joka kattaa vuosien 2020, 2021 ja 2022 
talousarviositoumukset ja, 
mahdollisuuksien mukaan, maksut. 
Kertomus sisältää tietoja REACT-EU-
välineen tavoitteiden saavuttamisesta, sen 
varojen käytön tehokkuudesta, 
rahoitettavien toimien tyypeistä, 
määrärahojen edunsaajista ja lopullisista 
vastaanottajista sekä välineen 
eurooppalaisesta lisäarvosta talouden 
elpymisen tukemisessa.

Or. en

Tarkistus 253
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

Ehdotus asetukseksi
1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a artikla
Komissio toimittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 31 päivään 
joulukuuta 2030 mennessä REACT-EU-
välinettä koskevan arviointikertomuksen, 
joka kattaa vuosien 2020, 2021 ja 2022 
talousarviositoumukset. Kertomus sisältää 
tietoja REACT-EU-välineen tavoitteiden 
saavuttamisesta, sen varojen käytön 
tehokkuudesta, rahoitettavista toimista, 
määrärahojen edunsaajista ja lopullisista 
vastaanottajista sekä välineen 
eurooppalaisesta lisäarvosta talouden 
elpymisen tukemisessa ja 
sukupuolivaikutusten arvioinnin.

Or. en

Tarkistus 254
Martina Michels
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 1303/2013
Liite VII a – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Menetelmä Investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin -tavoitteen mukaisten 
poikkeuksellisten lisämäärärahojen 
jakamiseen jäsenvaltioittain avustuksen 
antamiseksi covid-19-pandemian 
aiheuttaman kriisin vahinkojen 
korjaamisen tukemiseen sekä pohjan 
luomiseen talouden vihreälle, digitaaliselle 
ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle – 
92 b artiklan 4 kohta

Menetelmä Investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin -tavoitteen mukaisten 
poikkeuksellisten lisämäärärahojen 
jakamiseen jäsenvaltioittain avustuksen 
antamiseksi covid-19-pandemian 
aiheuttaman kriisin vahinkojen 
korjaamisen tukemiseen sekä pohjan 
luomiseen talouden oikeudenmukaiselle 
vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä 
tukevalle elpymiselle – 92 b artiklan 
4 kohta

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin.)

Or. en

Tarkistus 255
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 1303/2013
Liite VII a – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Työttömien sekä työttömien 
nuorten määrän osalta viitejakso on kesä–
elokuun 2020 keskiarvo.

b) Työttömien sekä työttömien 
nuorten määrän osalta viitejakso on huhti–
kesäkuun 2020 keskiarvo.

Or. en

Perustelu

Alkuperäisessä tekstissä mainittuna ajanjaksona erityisesti Etelä-Euroopan maissa työllisyys 
voi nousta kausittain matkailu- ja maatalousalan toimissa. Siksi olisi parempi määrittää 
toinen ajanjakso, kuten toinen vuosineljännes.
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Tarkistus 256
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 1303/2013
Liite VII a – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ennen vuoden 2020 lisämäärärahoja 
koskevan 1 ja 2 kohdassa kuvatun 
menetelmän soveltamista kohdennetaan 
syrjäisimmille NUTS 2 -alueille määrä, 
joka vastaa 30 euron vuosittaista asukasta 
kohden laskettua tuki-intensiteettiä. 
Määräraha jaetaan alueittain ja 
jäsenvaltioittain suhteessa näiden alueiden 
kokonaisväestömäärään. Vuoden 2020 
jäljellä oleva määrä jaetaan jäsenvaltioiden 
kesken 1 ja 2 kohdassa kuvatun 
menetelmän mukaisesti.

Ennen vuoden 2020 lisämäärärahoja 
koskevan 1 ja 2 kohdassa kuvatun 
menetelmän soveltamista kohdennetaan 
syrjäisimmille NUTS 2 -alueille määrä, 
joka vastaa 30 euron vuosittaista asukasta 
kohden laskettua tuki-intensiteettiä. 
Täydentävä lisämääräraha jaetaan 
alueittain ja jäsenvaltioittain suhteessa 
näiden alueiden kokonaisväestömäärään. 
Tämä määräraha on lisättävä siihen 
määrärahaan, jonka kukin syrjäisin alue 
saa 1 ja 2 kohdassa kuvatulla tavalla 
lasketun jäsenvaltiokohtaisen 
määrärahan jakamisen yhteydessä. 
Vuoden 2020 jäljellä oleva määrä jaetaan 
jäsenvaltioiden kesken 1 ja 2 kohdassa 
kuvatun menetelmän mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 257
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 1303/2013
Liite VII a – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Työttömien sekä työttömien 
nuorten määrän osalta viitejakso on 
viitejakso on kesä–elokuun 2021 
keskiarvo.

b) Työttömien sekä työttömien 
nuorten määrän osalta viitejakso on huhti–
kesäkuun 2021 keskiarvo.

Or. en
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Perustelu

Alkuperäisessä tekstissä mainittuna ajanjaksona erityisesti Etelä-Euroopan maissa työllisyys 
voi nousta kausittain matkailu- ja maatalousalan toimissa. Siksi olisi parempi määrittää 
toinen ajanjakso, kuten toinen vuosineljännes.


