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Tarkistus 1
Monika Vana
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että EU:n talousarviolla on 
jatkossakin tuettava Euroopan talouden 
elpymistä, lähentymistä, oikeudenmukaista 
ja osallistavaa kestävää kasvua ja 
kilpailukykyä sekä muita EU:n ensisijaisia 
tavoitteita, kuten sosiaalista, taloudellista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta ja 
aluekehitystä, ilmastotoimia, 
digitalisaatiota ja innovointia, 
turvallisuutta ja muuttoliikkeen hallintaa, 
mutta katsoo, että samalla on otettava 
huomioon covid-19-pandemian 
muodostama uusi ja odottamaton haaste, 
johon EU:n ja jäsenvaltioiden on vastattava 
päättäväisesti ja jota varten niiden on 
löydettävä EU-tason ratkaisuja;

1. toteaa, että EU:n talousarviolla on 
jatkossakin tuettava Euroopan talouden 
elpymistä, lähentymistä, oikeudenmukaista 
ja osallistavaa kestävää kasvua ja 
kilpailukykyä sekä muita EU:n ensisijaisia 
tavoitteita, kuten sosiaalista, taloudellista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta ja 
aluekehitystä, ilmastotoimia, 
digitalisaatiota ja innovointia, mutta 
katsoo, että samalla on otettava huomioon 
covid-19-pandemian muodostama uusi ja 
odottamaton haaste, johon EU:n ja 
jäsenvaltioiden on vastattava päättäväisesti 
ja jota varten niiden on löydettävä EU-
tason ratkaisuja;

katsoo, että koheesiopolitiikka on 
avainasemassa, jotta voidaan taata 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
menestyminen, torjua ilmastonmuutosta 
ja varmistaa, että unioni täyttää Pariisin 
sopimuksen mukaiset sitoumuksensa, kun 
kaikessa unionin toimintapolitiikassa olisi 
noudatettava tavoitetta rajoittaa ilmaston 
lämpeneminen alle 1,5 celsiusasteeseen 
sekä tavoitetta pysäyttää luonnon 
monimuotoisuuden köyhtyminen ja 
kääntää tämä suuntaus;kehottaa 
osoittamaan ilmastoon liittyviin menoihin 
50 prosenttia kaikkien ohjelmien 
menoista sekä aloittamaan välittömästi 
vaiheittaisen luopumisen fossiilisista 
polttoaineista;
pyytää, että kunnianhimoisesta, 
ilmastokestävästä, alhaalta ylöspäin 
suuntautuvasta ja sukupuolinäkökohdat 
huomioon ottavasta unionin 
koheesiopolitiikasta, jota vahvistetaan 
uusilla resursseilla, tehdään unionin 
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tärkein investointipolitiikan ja elpymisen 
väline, joka hyödyttää kaikkia alueita ja 
jossa lakkautetaan makrotaloudelliset 
ehdot;

Or. en

Tarkistus 2
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että EU:n talousarviolla on 
jatkossakin tuettava Euroopan talouden 
elpymistä, lähentymistä, 
oikeudenmukaista ja osallistavaa kestävää 
kasvua ja kilpailukykyä sekä muita EU:n 
ensisijaisia tavoitteita, kuten sosiaalista, 
taloudellista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta ja aluekehitystä, 
ilmastotoimia, digitalisaatiota ja 
innovointia, turvallisuutta ja 
muuttoliikkeen hallintaa, mutta katsoo, 
että samalla on otettava huomioon covid-
19-pandemian muodostama uusi ja 
odottamaton haaste, johon EU:n ja 
jäsenvaltioiden on vastattava päättäväisesti 
ja jota varten niiden on löydettävä EU-
tason ratkaisuja;

1. kehottaa laatimaan vuodeksi 2021 
vahvan ja kunnianhimoisen unionin 
talousarvion, jolla lievennetään covid-19-
kriisin sosioekonomisia vaikutuksia ja 
tuetaan unionin elpymistä, parannetaan 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
lähentymistä, yhteenkuuluvuutta ja 
selviytymiskykyä, tuetaan 
oikeudenmukaista, osallistavaa ja kestävää 
kasvua sekä nopeutetaan unionin 
keskeisten painopisteiden ja tavoitteiden, 
kuten sosiaalisen, taloudellisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden ja 
aluekehityksen, ilmastotoimien, Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman, Pariisin 
sopimuksen, ”ei merkittävää haittaa” -
periaatteen, oikeudenmukaisen 
siirtymisen hiilineutraaliin talouteen 
vuoteen 2050 mennessä, kestävän 
kehityksen tavoitteiden, Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin, 
digitalisaation, innovoinnin sekä 
solidaarisuuteen, yhteistyöhön ja jaettuun 
vastuuseen perustuvan muuttoliikkeen 
hallinnan, täytäntöönpanoa; korostaa, 
että covid-19-pandemia on tuonut 
mukanaan monia uusia ja 
odottamattomia sosioekonomisia 
haasteita, joihin unionin ja jäsenvaltioiden 
on vastattava päättäväisesti ja tarjottava 
oikeudenmukaisia ja tehokkaita 
ratkaisuja sekä unionin että 
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jäsenvaltioiden tasolla;

Or. en

Tarkistus 3
Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Pascal Arimont, Peter Pollák, Maria Spyraki, 
Stelios Kympouropoulos

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että EU:n talousarviolla on 
jatkossakin tuettava Euroopan talouden 
elpymistä, lähentymistä, oikeudenmukaista 
ja osallistavaa kestävää kasvua ja 
kilpailukykyä sekä muita EU:n ensisijaisia 
tavoitteita, kuten sosiaalista, taloudellista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta ja 
aluekehitystä, ilmastotoimia, 
digitalisaatiota ja innovointia, turvallisuutta 
ja muuttoliikkeen hallintaa, mutta katsoo, 
että samalla on otettava huomioon covid-
19-pandemian muodostama uusi ja 
odottamaton haaste, johon EU:n ja 
jäsenvaltioiden on vastattava päättäväisesti 
ja jota varten niiden on löydettävä EU-
tason ratkaisuja;

1. toteaa, että EU:n talousarviolla on 
jatkossakin tuettava Euroopan talouden 
elpymistä, lähentymistä, uudistuksia, 
oikeudenmukaista, osallistavaa ja kestävää 
pitkän aikavälin kasvua ja kilpailukykyä, 
jotta voidaan puuttua talouksien 
rakenteellisiin heikkouksiin ja parantaa 
niiden selviytymiskykyä, sekä muita EU:n 
ensisijaisia tavoitteita, kuten sosiaalista, 
taloudellista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta ja aluekehitystä, 
ilmastotoimia, vihreää siirtymää, 
digitalisaatiota ja innovointia, turvallisuutta 
ja muuttoliikkeen hallintaa, sekä vältettävä 
unionin sisäisten erojen kasvua, mutta 
katsoo, että samalla on otettava huomioon 
covid-19-pandemian taloudelle ja 
terveydenhuollolle muodostama uusi ja 
odottamaton haaste, johon EU:n ja 
jäsenvaltioiden on vastattava päättäväisesti 
ja jota varten niiden on löydettävä 
tehokkaita EU-tason ratkaisuja;

Or. en

Tarkistus 4
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus
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1. toteaa, että EU:n talousarviolla on 
jatkossakin tuettava Euroopan talouden 
elpymistä, lähentymistä, oikeudenmukaista 
ja osallistavaa kestävää kasvua ja 
kilpailukykyä sekä muita EU:n ensisijaisia 
tavoitteita, kuten sosiaalista, taloudellista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta ja 
aluekehitystä, ilmastotoimia, 
digitalisaatiota ja innovointia, turvallisuutta 
ja muuttoliikkeen hallintaa, mutta katsoo, 
että samalla on otettava huomioon covid-
19-pandemian muodostama uusi ja 
odottamaton haaste, johon EU:n ja 
jäsenvaltioiden on vastattava päättäväisesti 
ja jota varten niiden on löydettävä EU-
tason ratkaisuja;

1. toteaa, että EU:n talousarviolla on 
jatkossakin tuettava Euroopan talouden 
elpymistä, lähentymistä, oikeudenmukaista 
ja osallistavaa kestävää kasvua ja 
kilpailukykyä sekä muita EU:n ensisijaisia 
tavoitteita, kuten sosiaalista, taloudellista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta ja 
aluekehitystä, ilmastotoimia, 
digitalisaatiota ja innovointia, turvallisuutta 
ja muuttoliikkeen hallintaa, mutta katsoo, 
että samalla on otettava huomioon covid-
19-pandemian muodostama uusi ja 
odottamaton haaste, johon EU:n ja 
jäsenvaltioiden on vastattava päättäväisesti 
ja jota varten niiden on löydettävä EU-
tason ratkaisuja; kehottaa näin ollen 
ottamaan käyttöön unionin tason 
kriisinhallintavälineen;

Or. ro

Tarkistus 5
Mathilde Androuët

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että EU:n talousarviolla on 
jatkossakin tuettava Euroopan talouden 
elpymistä, lähentymistä, oikeudenmukaista 
ja osallistavaa kestävää kasvua ja 
kilpailukykyä sekä muita EU:n ensisijaisia 
tavoitteita, kuten sosiaalista, taloudellista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta ja 
aluekehitystä, ilmastotoimia, 
digitalisaatiota ja innovointia, turvallisuutta 
ja muuttoliikkeen hallintaa, mutta katsoo, 
että samalla on otettava huomioon covid-
19-pandemian muodostama uusi ja 
odottamaton haaste, johon EU:n ja 
jäsenvaltioiden on vastattava päättäväisesti 
ja jota varten niiden on löydettävä EU-
tason ratkaisuja;

1. toteaa, että EU:n talousarviolla on 
jatkossakin tuettava Euroopan talouden 
elpymistä, lähentymistä, oikeudenmukaista 
ja kestävää kasvua ja kilpailukykyä sekä 
muita EU:n ensisijaisia tavoitteita, kuten 
sosiaalista, taloudellista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta ja aluekehitystä, 
ilmastotoimia, digitalisaatiota ja 
innovointia, turvallisuutta ja 
muuttoliikkeen hallintaa, mukaan lukien 
valvonnan tiukentamista EU:n 
ulkorajoilla, mutta katsoo, että samalla on 
otettava huomioon covid-19-pandemian 
muodostama uusi ja odottamaton haaste, 
johon EU:n ja jäsenvaltioiden on vastattava 
päättäväisesti ja jota varten niiden on 
löydettävä EU-tason ratkaisuja;

Or. fr
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Tarkistus 6
Laurence Farreng

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että EU:n talousarviolla on 
jatkossakin tuettava Euroopan talouden 
elpymistä, lähentymistä, oikeudenmukaista 
ja osallistavaa kestävää kasvua ja 
kilpailukykyä sekä muita EU:n ensisijaisia 
tavoitteita, kuten sosiaalista, taloudellista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta ja 
aluekehitystä, ilmastotoimia, 
digitalisaatiota ja innovointia, turvallisuutta 
ja muuttoliikkeen hallintaa, mutta katsoo, 
että samalla on otettava huomioon covid-
19-pandemian muodostama uusi ja 
odottamaton haaste, johon EU:n ja 
jäsenvaltioiden on vastattava päättäväisesti 
ja jota varten niiden on löydettävä EU-
tason ratkaisuja;

1. toteaa, että EU:n talousarviolla on 
jatkossakin tuettava Euroopan talouden 
elpymistä, lähentymistä, oikeudenmukaista 
ja osallistavaa kestävää kasvua ja 
kilpailukykyä sekä muita EU:n ensisijaisia 
tavoitteita, kuten sosiaalista, taloudellista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta ja 
aluekehitystä, ilmastotoimia, 
digitalisaatiota ja innovointia, kulttuuria, 
koulutusta, turvallisuutta ja muuttoliikkeen 
hallintaa, mutta katsoo, että samalla on 
otettava huomioon covid-19-pandemian 
muodostama uusi ja odottamaton haaste, 
johon EU:n ja jäsenvaltioiden on vastattava 
päättäväisesti ja jota varten niiden on 
löydettävä EU-tason ratkaisuja;

Or. fr

Tarkistus 7
Mauri Pekkarinen, Ondřej Knotek, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että EU:n talousarviolla on 
jatkossakin tuettava Euroopan talouden 
elpymistä, lähentymistä, oikeudenmukaista 
ja osallistavaa kestävää kasvua ja 
kilpailukykyä sekä muita EU:n ensisijaisia 
tavoitteita, kuten sosiaalista, taloudellista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta ja 
aluekehitystä, ilmastotoimia, 
digitalisaatiota ja innovointia, turvallisuutta 
ja muuttoliikkeen hallintaa, mutta katsoo, 
että samalla on otettava huomioon covid-

1. toteaa, että EU:n talousarviolla on 
jatkossakin tuettava Euroopan talouden 
elpymistä, lähentymistä, oikeudenmukaista 
ja osallistavaa kestävää kasvua ja 
kilpailukykyä sekä muita EU:n ensisijaisia 
tavoitteita, kuten sosiaalista, taloudellista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta ja 
aluekehitystä, ilmastotoimia, 
digitalisaatiota, tutkimusta ja innovointia, 
turvallisuutta ja muuttoliikkeen hallintaa, 
mutta katsoo, että samalla on otettava 
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19-pandemian muodostama uusi ja 
odottamaton haaste, johon EU:n ja 
jäsenvaltioiden on vastattava päättäväisesti 
ja jota varten niiden on löydettävä EU-
tason ratkaisuja;

huomioon covid-19-pandemian 
muodostama uusi ja odottamaton haaste, 
johon EU:n ja jäsenvaltioiden on vastattava 
päättäväisesti ja jota varten niiden on 
löydettävä EU-tason ratkaisuja;

Or. en

Tarkistus 8
Tamás Deutsch

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että EU:n talousarviolla on 
jatkossakin tuettava Euroopan talouden 
elpymistä, lähentymistä, oikeudenmukaista 
ja osallistavaa kestävää kasvua ja 
kilpailukykyä sekä muita EU:n ensisijaisia 
tavoitteita, kuten sosiaalista, taloudellista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta ja 
aluekehitystä, ilmastotoimia, 
digitalisaatiota ja innovointia, turvallisuutta 
ja muuttoliikkeen hallintaa, mutta katsoo, 
että samalla on otettava huomioon covid-
19-pandemian muodostama uusi ja 
odottamaton haaste, johon EU:n ja 
jäsenvaltioiden on vastattava päättäväisesti 
ja jota varten niiden on löydettävä EU-
tason ratkaisuja;

1. toteaa, että EU:n talousarviolla on 
jatkossakin tuettava Euroopan talouden 
elpymistä, lähentymistä, oikeudenmukaista 
ja osallistavaa kestävää kasvua ja 
kilpailukykyä sekä muita EU:n ensisijaisia 
tavoitteita, kuten sosiaalista, taloudellista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta ja 
aluekehitystä, ilmastotoimia, 
digitalisaatiota ja innovointia sekä 
turvallisuutta, mutta katsoo, että samalla on 
otettava huomioon covid-19-pandemian 
muodostama uusi ja odottamaton haaste, 
johon EU:n ja jäsenvaltioiden on vastattava 
päättäväisesti ja jota varten niiden on 
löydettävä EU-tason ratkaisuja;

Or. en

Tarkistus 9
Erik Bergkvist

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että EU:n talousarviolla on 
jatkossakin tuettava Euroopan talouden 
elpymistä, lähentymistä, oikeudenmukaista 

1. toteaa, että EU:n talousarviolla on 
jatkossakin tuettava Euroopan talouden 
elpymistä, lähentymistä, oikeudenmukaista 
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ja osallistavaa kestävää kasvua ja 
kilpailukykyä sekä muita EU:n ensisijaisia 
tavoitteita, kuten sosiaalista, taloudellista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta ja 
aluekehitystä, ilmastotoimia, 
digitalisaatiota ja innovointia, turvallisuutta 
ja muuttoliikkeen hallintaa, mutta katsoo, 
että samalla on otettava huomioon covid-
19-pandemian muodostama uusi ja 
odottamaton haaste, johon EU:n ja 
jäsenvaltioiden on vastattava päättäväisesti 
ja jota varten niiden on löydettävä EU-
tason ratkaisuja;

ja osallistavaa kestävää kasvua ja 
kilpailukykyä sekä muita EU:n ensisijaisia 
tavoitteita, kuten sosiaalista, taloudellista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta ja 
aluekehitystä, ilmastotoimia, 
digitalisaatiota ja innovointia, turvallisuutta 
ja muuttoliikkeen hallintaa, mutta katsoo, 
että samalla on otettava huomioon covid-
19-pandemian muodostama uusi haaste, 
johon EU:n ja jäsenvaltioiden on vastattava 
päättäväisesti ja jota varten niiden on 
löydettävä ratkaisuja unionin tasolla sekä 
kansallisella ja alueellisella tasolla;

Or. en

Tarkistus 10
Francesca Donato

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että EU:n talousarviolla on 
jatkossakin tuettava Euroopan talouden 
elpymistä, lähentymistä, oikeudenmukaista 
ja osallistavaa kestävää kasvua ja 
kilpailukykyä sekä muita EU:n ensisijaisia 
tavoitteita, kuten sosiaalista, taloudellista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta ja 
aluekehitystä, ilmastotoimia, 
digitalisaatiota ja innovointia, turvallisuutta 
ja muuttoliikkeen hallintaa, mutta katsoo, 
että samalla on otettava huomioon covid-
19-pandemian muodostama uusi ja 
odottamaton haaste, johon EU:n ja 
jäsenvaltioiden on vastattava päättäväisesti 
ja jota varten niiden on löydettävä EU-
tason ratkaisuja;

1. toteaa, että EU:n talousarviolla on 
jatkossakin tuettava Euroopan talouden 
elpymistä, oikeudenmukaista ja 
osallistavaa kasvua ja kilpailukykyä sekä 
muita EU:n ensisijaisia tavoitteita, kuten 
sosiaalista, taloudellista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta ja aluekehitystä, 
ilmastotoimia, digitalisaatiota ja 
innovointia, turvallisuutta ja 
muuttoliikkeen hallintaa, mutta katsoo, että 
samalla on otettava huomioon covid-19-
pandemian muodostama uusi ja 
odottamaton haaste, johon EU:n ja 
jäsenvaltioiden on vastattava päättäväisesti 
ja jota varten niiden on löydettävä EU-
tason ratkaisuja;

Or. it

Tarkistus 11
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
GUE/NGL-ryhmän puolesta
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Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. toistaa kantansa, jonka mukaan 
vuoden 2021 talousarvion 
maksusitoumusmäärärahojen olisi oltava 
192,1 miljardia euroa käypinä hintoina, ja 
kehotuksensa osoittaa tämän kannan 
lisäksi huomattavia lisämäärärahoja, jotta 
voidaan vastata covid-19-kriisin 
sosioekonomisiin vaikutuksiin; pitää tässä 
yhteydessä valitettavana komission 
vuoden 2021 talousarvioesityksessään 
osoittamaa kunnianhimon ja 
päättäväisyyden puutetta, minkä 
seurauksena maksusitoumusmäärärahoja 
vähennetään 9,8 prosenttia vuoden 2020 
talousarvioon verrattuna ja unionin 
keskeisiin toimintapolitiikkoihin ja 
ohjelmiin, kuten koheesioon, 
aluekehitykseen, maatalouteen, pk-
yritysten tukeen, terveyteen, tutkimukseen 
ja innovointiin, kohdistetaan merkittäviä 
leikkauksia; korostaa, että Next 
Generation EU -elpymisvälineen 
lisärahoituksen ei voida katsoa 
tasapainottavan näitä leikkauksia, ja 
kehottaa lisäämään merkittävästi edellä 
mainittujen toimintapolitiikkojen ja 
ohjelmien rahoitusta vuoden 2021 
talousarviossa;

Or. en

Tarkistus 12
Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Pascal Arimont, Peter Pollák, Maria Spyraki, 
Stelios Kympouropoulos

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. muistuttaa, että koheesio kuuluu 
EU:n ja jäsenvaltioiden jaettuun 

2. muistuttaa, että koheesio kuuluu 
EU:n ja jäsenvaltioiden jaettuun 
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toimivaltaan ja että tärkeänä julkisia 
investointeja koskevana politiikkana sillä 
on oleva merkittävä rooli covid-19-
pandemiasta elpymisessä; korostaa, että 
koheesiopolitiikka perustuu 
solidaarisuuteen ja että sillä pyritään 
vähentämään taloudellisia, sosiaalisia ja 
alueellisia eroja niin jäsenvaltioiden välillä 
kuin EU:n ja alueiden sisälläkin; korostaa 
tässä yhteydessä, että Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista (ERI) hallinnoiduilla 
ohjelmilla tuetaan ja edistetään 
merkittävästi oikeudenmukaista ja 
osallistavaa talouskasvua, investointeja ja 
kilpailukykyä vahvistavia kestäviä 
ratkaisuja sekä kansalaisten laadukkaita, 
turvallisia ja vakaita työ- ja elinoloja, myös 
yhtäläisiä mahdollisuuksia, 
yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja 
syrjimättömyyttä;

toimivaltaan ja että tärkeänä julkisia 
investointeja koskevana politiikkana sillä 
on merkittävä rooli taloudellisten ja 
sosiaalisten vaikutusten lieventämisessä 
sekä olennainen rooli covid-19-
pandemian seurauksista elpymisessä; 
korostaa, että koheesiopolitiikka on 
perustavanlaatuinen ja erittäin 
tunnustettu politiikanala, joka on 
muovannut unionia nykyisenkaltaiseksi, 
ja että se perustuu solidaarisuuteen ja sillä 
pyritään vähentämään taloudellisia, 
sosiaalisia ja alueellisia eroja 
jäsenvaltioiden välillä sekä vahvistamaan 
EU:n ja sen alueiden taloudellista, 
alueellista ja sosiaalista selviytymiskykyä, 
jotta mahdollistetaan yhdenmukaisempi 
kehitys ja varmistetaan näin, että unioni 
säilyttää globaalin kilpailukykynsä; 
korostaa tässä yhteydessä, että Euroopan 
rakenne- ja investointirahastoista (ERI) 
hallinnoiduilla ohjelmilla tuetaan ja 
edistetään merkittävästi oikeudenmukaista 
ja osallistavaa pitkän aikavälin 
talouskasvua, investointeja ja 
kilpailukykyä vahvistavia kestäviä 
ratkaisuja sekä kansalaisten laadukkaita, 
turvallisia ja vakaita työ- ja elinoloja, myös 
yhtäläisiä mahdollisuuksia, 
yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja 
syrjimättömyyttä; pitää ERI-rahastojen 
vaikutuksen maksimoimiseksi olennaisen 
tärkeänä, että jäsenvaltioiden 
viranomaiset kaikilla tasoilla tekevät 
tiivistä yhteistyötä keskenään sekä 
työnantajien, ammattiliittojen, tutkijoiden, 
kansalaisjärjestöjen ja muiden 
sidosryhmien kanssa;

Or. en

Tarkistus 13
Monika Vana
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. muistuttaa, että koheesio kuuluu 
EU:n ja jäsenvaltioiden jaettuun 
toimivaltaan ja että tärkeänä julkisia 
investointeja koskevana politiikkana sillä 
on oleva merkittävä rooli covid-19-
pandemiasta elpymisessä; korostaa, että 
koheesiopolitiikka perustuu 
solidaarisuuteen ja että sillä pyritään 
vähentämään taloudellisia, sosiaalisia ja 
alueellisia eroja niin jäsenvaltioiden välillä 
kuin EU:n ja alueiden sisälläkin; korostaa 
tässä yhteydessä, että Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista (ERI) hallinnoiduilla 
ohjelmilla tuetaan ja edistetään 
merkittävästi oikeudenmukaista ja 
osallistavaa talouskasvua, investointeja ja 
kilpailukykyä vahvistavia kestäviä 
ratkaisuja sekä kansalaisten laadukkaita, 
turvallisia ja vakaita työ- ja elinoloja, 
myös yhtäläisiä mahdollisuuksia, 
yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja 
syrjimättömyyttä;

2. muistuttaa, että koheesio kuuluu 
EU:n ja jäsenvaltioiden jaettuun 
toimivaltaan ja että tärkeänä julkisia 
investointeja koskevana politiikkana sillä 
on oleva merkittävä rooli covid-19-
pandemiasta elpymisessä; korostaa, että 
koheesiopolitiikka perustuu 
solidaarisuuteen ja että sillä pyritään 
vähentämään taloudellisia, sosiaalisia ja 
alueellisia eroja niin jäsenvaltioiden välillä 
kuin EU:n ja alueiden sisälläkin; korostaa 
tässä yhteydessä, että Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista (ERI) hallinnoiduilla 
ohjelmilla tuetaan innovatiivista ja 
älykästä taloudellista muutosta ja 
ekologista siirtymää vihreään, energia- ja 
resurssitehokkaaseen ja hiilineutraaliin 
unioniin, edistetään merkittävästi 
oikeudenmukaista ja osallistavaa 
talouskasvua vahvistavia kestäviä 
ratkaisuja sekä kansalaisten laadukkaita, 
ihmisarvoisia työ- ja elinoloja, myös 
yhtäläisiä mahdollisuuksia, 
yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja 
syrjimättömyyttä, sekä rakennetaan 
unionia, joka on yhteenliitetympi ja jossa 
pyritään varmistamaan pitkän aikavälin 
korkealaatuiset ja kestävät työsuhteet 
sukupuolten tasa-arvoa ja 
syrjimättömyyttä kunnioittaen ja 
kumppanuusperiaatteen pohjalta;

kehottaa siirtymään kaikenlaisissa 
investoinneissa kohti kestäviä 
investointeja, sillä ERI-rahastoja on 
käytettävä rahoittamaan kestävää 
liikkuvuutta, ekoyrittäjiä, vihreää 
infrastruktuuria ja fossiilisten 
polttoaineiden käytön vaiheittaista 
lopettamista, jotta vältetään 
vahingoittamasta ympäristöä ja ilmastoa;

Or. en

Tarkistus 14
Mathilde Androuët
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Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. muistuttaa, että koheesio kuuluu 
EU:n ja jäsenvaltioiden jaettuun 
toimivaltaan ja että tärkeänä julkisia 
investointeja koskevana politiikkana sillä 
on oleva merkittävä rooli covid-19-
pandemiasta elpymisessä; korostaa, että 
koheesiopolitiikka perustuu 
solidaarisuuteen ja että sillä pyritään 
vähentämään taloudellisia, sosiaalisia ja 
alueellisia eroja niin jäsenvaltioiden välillä 
kuin EU:n ja alueiden sisälläkin; korostaa 
tässä yhteydessä, että Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista (ERI) hallinnoiduilla 
ohjelmilla tuetaan ja edistetään 
merkittävästi oikeudenmukaista ja 
osallistavaa talouskasvua, investointeja ja 
kilpailukykyä vahvistavia kestäviä 
ratkaisuja sekä kansalaisten laadukkaita, 
turvallisia ja vakaita työ- ja elinoloja, myös 
yhtäläisiä mahdollisuuksia, 
yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja 
syrjimättömyyttä;

2. palauttaa mieliin, että koheesio 
kuuluu EU:n ja jäsenvaltioiden jaettuun 
toimivaltaan ja että tärkeänä julkisia 
investointeja koskevana politiikkana sillä 
on oleva merkittävä rooli covid-19-
pandemiasta elpymisessä; korostaa, että 
koheesiopolitiikka perustuu 
solidaarisuuteen ja että sillä pyritään 
vähentämään taloudellisia, sosiaalisia ja 
alueellisia eroja niin jäsenvaltioiden välillä 
kuin EU:n ja alueiden sisälläkin; korostaa 
tässä yhteydessä, että Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista (ERI) hallinnoiduilla 
ohjelmilla tuetaan ja edistetään 
merkittävästi osallistavaa talouskasvua ja 
investointeja koskevia kestäviä ratkaisuja 
sekä kansalaisten laadukkaita, turvallisia ja 
vakaita työ- ja elinoloja, myös yhtäläisiä 
mahdollisuuksia, yhteiskunnallista 
oikeudenmukaisuutta ja syrjimättömyyttä; 
korostaa, että yritysten ja maatilojen 
kilpailukyky perustuu kansantalouksien 
asianmukaiseen suojeluun ja 
tasapainoiseen kansainväliseen 
kauppaan;

Or. fr

Tarkistus 15
Mauri Pekkarinen, Ondřej Knotek, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. muistuttaa, että koheesio kuuluu 
EU:n ja jäsenvaltioiden jaettuun 
toimivaltaan ja että tärkeänä julkisia 
investointeja koskevana politiikkana sillä 
on oleva merkittävä rooli covid-19-
pandemiasta elpymisessä; korostaa, että 

2. muistuttaa, että koheesio kuuluu 
EU:n ja jäsenvaltioiden jaettuun 
toimivaltaan ja että tehokkaana julkisia 
investointeja koskevana politiikkana sillä 
on oleva merkittävä rooli covid-19-
pandemiasta elpymisessä; korostaa, että 
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koheesiopolitiikka perustuu 
solidaarisuuteen ja että sillä pyritään 
vähentämään taloudellisia, sosiaalisia ja 
alueellisia eroja niin jäsenvaltioiden välillä 
kuin EU:n ja alueiden sisälläkin; korostaa 
tässä yhteydessä, että Euroopan rakenne- 
ja investointirahastoista (ERI) 
hallinnoiduilla ohjelmilla tuetaan ja 
edistetään merkittävästi oikeudenmukaista 
ja osallistavaa talouskasvua, investointeja 
ja kilpailukykyä vahvistavia kestäviä 
ratkaisuja sekä kansalaisten laadukkaita, 
turvallisia ja vakaita työ- ja elinoloja, myös 
yhtäläisiä mahdollisuuksia, 
yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja 
syrjimättömyyttä;

koheesiopolitiikka perustuu 
solidaarisuuteen ja että sillä pyritään 
vähentämään taloudellisia, sosiaalisia ja 
alueellisia eroja jäsenvaltioiden ja niiden 
alueiden välillä; panee kuitenkin merkille, 
että alueelliset erot eivät ole kaventuneet 
toivotulla tavalla kaikissa jäsenvaltioissa; 
korostaa tässä yhteydessä, että ERI-
rahastoista hallinnoiduilla ohjelmilla 
tuetaan ja edistetään merkittävästi 
oikeudenmukaista, kestävää ja osallistavaa 
talouskasvua, investointeja ja 
kilpailukykyä vahvistavia kestäviä 
ratkaisuja sekä kansalaisten laadukkaita, 
turvallisia ja vakaita työ- ja elinoloja, myös 
yhtäläisiä mahdollisuuksia, 
yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja 
syrjimättömyyttä;

Or. en

Tarkistus 16
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. muistuttaa, että koheesio kuuluu 
EU:n ja jäsenvaltioiden jaettuun 
toimivaltaan ja että tärkeänä julkisia 
investointeja koskevana politiikkana sillä 
on oleva merkittävä rooli covid-19-
pandemiasta elpymisessä; korostaa, että 
koheesiopolitiikka perustuu 
solidaarisuuteen ja että sillä pyritään 
vähentämään taloudellisia, sosiaalisia ja 
alueellisia eroja niin jäsenvaltioiden välillä 
kuin EU:n ja alueiden sisälläkin; korostaa 
tässä yhteydessä, että Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista (ERI) hallinnoiduilla 
ohjelmilla tuetaan ja edistetään 
merkittävästi oikeudenmukaista ja 
osallistavaa talouskasvua, investointeja ja 
kilpailukykyä vahvistavia kestäviä 
ratkaisuja sekä kansalaisten laadukkaita, 

2. korostaa, että koheesio kuuluu 
EU:n ja jäsenvaltioiden jaettuun 
toimivaltaan ja on tärkeä julkisia 
investointeja koskeva politiikanala, jolla 
tulee olemaan merkittävä rooli covid-19-
pandemiasta elpymisessä; korostaa, että 
koheesiopolitiikka perustuu 
solidaarisuuteen ja että sillä pyritään 
vähentämään taloudellisia, sosiaalisia ja 
alueellisia eroja niin jäsenvaltioiden välillä 
kuin EU:n ja alueiden sisälläkin; korostaa 
tässä yhteydessä, että Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista (ERI) hallinnoiduilla 
ohjelmilla tuetaan ja edistetään 
merkittävästi oikeudenmukaista, 
osallistavaa ja joustavaa talouskasvua ja 
investointeja vahvistavia kestäviä 
ratkaisuja sekä kansalaisten laadukkaita, 
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turvallisia ja vakaita työ- ja elinoloja, myös 
yhtäläisiä mahdollisuuksia, 
yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja 
syrjimättömyyttä;

turvallisia ja vakaita työ- ja elinoloja, myös 
yhtäläisiä mahdollisuuksia, 
yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja 
syrjimättömyyttä; torjuu tämän vuoksi 
komission vuoden 2021 
talousarvioesityksessä ehdottamat 
mittavat koheesioon kohdistuvat 
leikkaukset;

Or. en

Tarkistus 17
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. muistuttaa, että koheesio kuuluu 
EU:n ja jäsenvaltioiden jaettuun 
toimivaltaan ja että tärkeänä julkisia 
investointeja koskevana politiikkana sillä 
on oleva merkittävä rooli covid-19-
pandemiasta elpymisessä; korostaa, että 
koheesiopolitiikka perustuu 
solidaarisuuteen ja että sillä pyritään 
vähentämään taloudellisia, sosiaalisia ja 
alueellisia eroja niin jäsenvaltioiden välillä 
kuin EU:n ja alueiden sisälläkin; korostaa 
tässä yhteydessä, että Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista (ERI) hallinnoiduilla 
ohjelmilla tuetaan ja edistetään 
merkittävästi oikeudenmukaista ja 
osallistavaa talouskasvua, investointeja ja 
kilpailukykyä vahvistavia kestäviä 
ratkaisuja sekä kansalaisten laadukkaita, 
turvallisia ja vakaita työ- ja elinoloja, myös 
yhtäläisiä mahdollisuuksia, 
yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja 
syrjimättömyyttä;

2. muistuttaa, että koheesio kuuluu 
EU:n ja jäsenvaltioiden jaettuun 
toimivaltaan ja että tärkeänä julkisia 
investointeja koskevana politiikkana sillä 
on oleva merkittävä rooli covid-19-
pandemiasta elpymisessä; korostaa, että 
koheesiopolitiikka perustuu 
solidaarisuuteen ja että sillä pyritään 
vähentämään taloudellisia, sosiaalisia ja 
alueellisia eroja niin jäsenvaltioiden välillä 
kuin EU:n ja alueiden sisälläkin, mutta 
nämä tavoitteet voidaan saavuttaa vain 
asianmukaisen rahoituksen avulla; 
korostaa tässä yhteydessä, että Euroopan 
rakenne- ja investointirahastoista (ERI) 
hallinnoiduilla ohjelmilla tuetaan ja 
edistetään merkittävästi oikeudenmukaista 
ja osallistavaa talouskasvua, investointeja 
ja kilpailukykyä vahvistavia kestäviä 
ratkaisuja sekä kansalaisten laadukkaita, 
turvallisia ja vakaita työ- ja elinoloja, myös 
yhtäläisiä mahdollisuuksia, 
yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja 
syrjimättömyyttä;

Or. ro
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Tarkistus 18
Erik Bergkvist

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. muistuttaa, että koheesio kuuluu 
EU:n ja jäsenvaltioiden jaettuun 
toimivaltaan ja että tärkeänä julkisia 
investointeja koskevana politiikkana sillä 
on oleva merkittävä rooli covid-19-
pandemiasta elpymisessä; korostaa, että 
koheesiopolitiikka perustuu 
solidaarisuuteen ja että sillä pyritään 
vähentämään taloudellisia, sosiaalisia ja 
alueellisia eroja niin jäsenvaltioiden välillä 
kuin EU:n ja alueiden sisälläkin; korostaa 
tässä yhteydessä, että Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista (ERI) hallinnoiduilla 
ohjelmilla tuetaan ja edistetään 
merkittävästi oikeudenmukaista ja 
osallistavaa talouskasvua, investointeja ja 
kilpailukykyä vahvistavia kestäviä 
ratkaisuja sekä kansalaisten laadukkaita, 
turvallisia ja vakaita työ- ja elinoloja, myös 
yhtäläisiä mahdollisuuksia, 
yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja 
syrjimättömyyttä;

2. muistuttaa, että koheesio kuuluu 
EU:n ja jäsenvaltioiden jaettuun 
toimivaltaan ja että tärkeänä julkisia 
investointeja koskevana politiikkana sillä 
on oleva merkittävä rooli covid-19-
pandemiasta elpymisessä; korostaa, että 
koheesiopolitiikka perustuu 
solidaarisuuteen ja että sillä pyritään 
vähentämään taloudellisia, sosiaalisia ja 
alueellisia eroja niin jäsenvaltioiden välillä 
kuin EU:n ja alueiden sisälläkin; korostaa 
tässä yhteydessä, että Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista (ERI) hallinnoiduilla 
ohjelmilla tuetaan ja edistetään 
merkittävästi oikeudenmukaista ja 
osallistavaa talouskasvua, Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmaa, 
investointeja ja kilpailukykyä vahvistavia 
kestäviä ratkaisuja sekä kansalaisten 
laadukkaita, turvallisia ja vakaita työ- ja 
elinoloja, myös yhtäläisiä mahdollisuuksia, 
yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja 
syrjimättömyyttä;

Or. en

Tarkistus 19
Erik Bergkvist

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että vuoden 2021 talousarvio 
käynnistää uuden ohjelmakauden 2021–
2027 ja että siinä olisi otettava huomioon 
ajan tasalle saatetun ja uudelleensuunnatun 
monivuotisen rahoituskehyksen periaatteet 
ja painopisteet ja sillä olisi edistettävä 

3. toteaa, että vuoden 2021 talousarvio 
käynnistää uuden ohjelmakauden 2021–
2027 ja että siinä olisi otettava huomioon 
ajan tasalle saatetun ja uudelleensuunnatun 
monivuotisen rahoituskehyksen periaatteet 
ja painopisteet ja sillä olisi edistettävä 
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tehokkaasti covid-19-pandemiasta 
johtuvien sosiaalisten ja taloudellisten 
vaikutusten lieventämistä samalla kun siinä 
otetaan huolellisesti huomioon saatavilla 
olevat resurssit sekä talousarviosäännöt ja -
periaatteet, joilla varmistetaan talousarvion 
realistinen, välitön ja tyydyttävä toteutus;

tehokkaasti covid-19-pandemiasta 
johtuvien sosiaalisten ja taloudellisten 
vaikutusten lieventämistä samalla kun siinä 
otetaan huolellisesti huomioon saatavilla 
olevat resurssit sekä talousarviosäännöt ja -
periaatteet, joilla varmistetaan talousarvion 
realistinen, välitön ja tyydyttävä toteutus 
niin, että koheesiopolitiikasta ei siirretä 
resursseja muille EU:n politiikanaloille, 
jotta voidaan varmistaa koheesiopolitiikan 
riittävä rahoitus sen perussopimuksissa 
vahvistettujen tehtävien ja tavoitteiden 
täyttämiseksi;

Or. en

Tarkistus 20
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että vuoden 2021 talousarvio 
käynnistää uuden ohjelmakauden 2021–
2027 ja että siinä olisi otettava huomioon 
ajan tasalle saatetun ja uudelleensuunnatun 
monivuotisen rahoituskehyksen periaatteet 
ja painopisteet ja sillä olisi edistettävä 
tehokkaasti covid-19-pandemiasta 
johtuvien sosiaalisten ja taloudellisten 
vaikutusten lieventämistä samalla kun siinä 
otetaan huolellisesti huomioon saatavilla 
olevat resurssit sekä talousarviosäännöt ja -
periaatteet, joilla varmistetaan talousarvion 
realistinen, välitön ja tyydyttävä toteutus;

3. toteaa, että vuoden 2021 talousarvio 
käynnistää uuden ohjelmakauden 2021–
2027 ja että siinä olisi otettava huomioon 
ajan tasalle saatetun ja uudelleensuunnatun 
monivuotisen rahoituskehyksen periaatteet 
ja painopisteet ja sillä olisi edistettävä 
tehokkaasti covid-19-pandemiasta 
johtuvien sosiaalisten ja taloudellisten 
vaikutusten lieventämistä 
oikeudenmukaisella, osallistavalla, 
kestävällä ja joustavalla tavalla, samalla 
kun siinä otetaan huolellisesti huomioon 
saatavilla olevat resurssit sekä 
talousarviosäännöt ja -periaatteet, joilla 
varmistetaan talousarvion 
kunnianhimoinen, realistinen, välitön ja 
tehokas toteutus;

Or. en

Tarkistus 21
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Daniel Buda

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että vuoden 2021 talousarvio 
käynnistää uuden ohjelmakauden 2021–
2027 ja että siinä olisi otettava huomioon 
ajan tasalle saatetun ja uudelleensuunnatun 
monivuotisen rahoituskehyksen periaatteet 
ja painopisteet ja sillä olisi edistettävä 
tehokkaasti covid-19-pandemiasta 
johtuvien sosiaalisten ja taloudellisten 
vaikutusten lieventämistä samalla kun siinä 
otetaan huolellisesti huomioon saatavilla 
olevat resurssit sekä talousarviosäännöt ja -
periaatteet, joilla varmistetaan talousarvion 
realistinen, välitön ja tyydyttävä toteutus;

3. toteaa, että vuoden 2021 talousarvio 
käynnistää uuden ohjelmakauden 2021–
2027 ja että siinä olisi otettava huomioon 
ajan tasalle saatetun ja uudelleensuunnatun 
monivuotisen rahoituskehyksen periaatteet 
ja painopisteet ja sillä olisi edistettävä 
tehokkaasti covid-19-pandemiasta 
johtuvien sosiaalisten ja taloudellisten 
vaikutusten lieventämistä samalla kun siinä 
otetaan huolellisesti huomioon saatavilla 
olevat resurssit sekä talousarviosäännöt ja -
periaatteet, joilla varmistetaan talousarvion 
realistinen, välitön ja tyydyttävä toteutus, 
joka on mukautettu eri alueiden 
erityistarpeisiin;

Or. ro

Tarkistus 22
Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Pascal Arimont, Peter Pollák, Stelios 
Kympouropoulos

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että vuoden 2021 talousarvio 
käynnistää uuden ohjelmakauden 2021–
2027 ja että siinä olisi otettava huomioon 
ajan tasalle saatetun ja uudelleensuunnatun 
monivuotisen rahoituskehyksen periaatteet 
ja painopisteet ja sillä olisi edistettävä 
tehokkaasti covid-19-pandemiasta 
johtuvien sosiaalisten ja taloudellisten 
vaikutusten lieventämistä samalla kun 
siinä otetaan huolellisesti huomioon 
saatavilla olevat resurssit sekä 
talousarviosäännöt ja -periaatteet, joilla 
varmistetaan talousarvion realistinen, 
välitön ja tyydyttävä toteutus;

3. toteaa, että vuoden 2021 talousarvio 
käynnistää uuden ohjelmakauden 2021–
2027 ja että siinä olisi otettava huomioon 
ajan tasalle saatetun ja uudelleensuunnatun 
monivuotisen rahoituskehyksen periaatteet 
ja painopisteet ja sillä olisi edistettävä 
tehokkaasti covid-19-pandemiasta 
johtuvien sosiaalisten, taloudellisten ja 
terveysvaikutusten lieventämistä samalla 
kun siinä otetaan huolellisesti huomioon 
saatavilla olevat resurssit, mukaan lukien 
uudet omat varat, sekä talousarviosäännöt 
ja -periaatteet, joilla varmistetaan 
talousarvion realistinen, välitön ja 
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tyydyttävä toteutus;

Or. en

Tarkistus 23
Andżelika Anna Możdżanowska

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että vuoden 2021 talousarvio 
käynnistää uuden ohjelmakauden 2021–
2027 ja että siinä olisi otettava huomioon 
ajan tasalle saatetun ja uudelleensuunnatun 
monivuotisen rahoituskehyksen periaatteet 
ja painopisteet ja sillä olisi edistettävä 
tehokkaasti covid-19-pandemiasta 
johtuvien sosiaalisten ja taloudellisten 
vaikutusten lieventämistä samalla kun siinä 
otetaan huolellisesti huomioon saatavilla 
olevat resurssit sekä talousarviosäännöt ja 
-periaatteet, joilla varmistetaan 
talousarvion realistinen, välitön ja 
tyydyttävä toteutus;

3. toteaa, että vuoden 2021 talousarvio 
käynnistää uuden ohjelmakauden 2021–
2027 ja että siinä olisi otettava huomioon 
ajan tasalle saatetun ja uudelleensuunnatun 
monivuotisen rahoituskehyksen periaatteet 
ja painopisteet ja sillä olisi edistettävä 
tehokkaasti covid-19-pandemiasta 
johtuvien sosiaalisten ja taloudellisten 
vaikutusten lieventämistä samalla kun siinä 
otetaan huomioon talousarviosäännöt ja -
periaatteet, joilla varmistetaan talousarvion 
välitön ja tyydyttävä toteutus;

Or. en

Tarkistus 24
Mauri Pekkarinen, Ondřej Knotek, Laurence Farreng

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että vuoden 2021 talousarvio 
käynnistää uuden ohjelmakauden 2021–
2027 ja että siinä olisi otettava huomioon 
ajan tasalle saatetun ja 
uudelleensuunnatun monivuotisen 
rahoituskehyksen periaatteet ja painopisteet 
ja sillä olisi edistettävä tehokkaasti covid-
19-pandemiasta johtuvien sosiaalisten ja 
taloudellisten vaikutusten lieventämistä 

3. toteaa, että vuoden 2021 talousarvio 
on uuden ohjelmakauden 2021–2027 
ensimmäinen talousarvio ja että siinä olisi 
otettava huomioon tarkistetun 
monivuotisen rahoituskehyksen periaatteet 
ja painopisteet ja sillä olisi edistettävä 
tehokkaasti covid-19-pandemiasta 
johtuvien sosiaalisten ja taloudellisten 
vaikutusten lieventämistä samalla kun siinä 
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samalla kun siinä otetaan huolellisesti 
huomioon saatavilla olevat resurssit sekä 
talousarviosäännöt ja -periaatteet, joilla 
varmistetaan talousarvion realistinen, 
välitön ja tyydyttävä toteutus;

otetaan huolellisesti huomioon saatavilla 
olevat resurssit sekä talousarviosäännöt ja -
periaatteet, joilla varmistetaan talousarvion 
realistinen, välitön ja tyydyttävä toteutus;

Or. en

Tarkistus 25
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että tarvitaan 
tehostettuja ja kohdennettuja 
hätätoimenpiteitä, joilla tuetaan nopeasti 
ja tehokkaasti kansalaisia, työntekijöitä, 
itsenäisiä ammatinharjoittajia ja aloja, 
joihin covid-19-kriisi on vaikuttanut 
voimakkaammin, jotta vältetään entistä 
jyrkemmät erot eri jäsenvaltioiden ja 
alueiden välillä; kehottaa lisäämään 
merkittävästi resursseja yhteiskunnallisen 
ja sukupuolten välisen eriarvoisuuden, 
köyhyyden ja työttömyyden torjumiseksi 
kiinnittäen erityistä huomiota nuoriin ja 
haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin;

Or. en

Tarkistus 26
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. toteaa, että Eurooppa-neuvostossa 
saavutettu sopimus Euroopan unionin 
elpymisvälineestä (Next Generation EU) 
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on tärkeä ensimmäinen askel kohti 
unionin oikeudenmukaista, osallistavaa, 
kestävää ja joustavaa elpymistä; pitää 
kuitenkin valitettavina elpymisvälineen 
avustusosuuteen lopullisessa 
sopimuksessa tehtyjä massiivisia 
leikkauksia, jotka horjuttavat vakavasti 
avustusten ja lainojen välistä tasapainoa 
ja ovat johtaneet Horisontti Eurooppa -
puiteohjelman, InvestEU-ohjelman, 
maaseuturahaston, REACT-EU-välineen 
ja oikeudenmukaisen siirtymän rahaston 
(JTF) lisärahoituksen massiivisiin 
leikkauksiin, EU4Health-ohjelman, 
naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen 
yhteistyön välineen (NDICI) ja 
humanitaarisen avun lisärahoituksen 
poistamiseen sekä 
vakavaraisuustukivälineen täydelliseen 
peruuttamiseen; korostaa, että nämä 
leikkaukset heikentävät vakavasti 
elvytystoimia;

Or. en

Tarkistus 27
Andżelika Anna Możdżanowska

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että vuoden 2021 
talousarviossa on oltava riittävästi 
maksumäärärahoja, jotta vältetään vuosien 
2014–2020 monivuotiseen 
rahoituskehykseen kuuluvien 
maksamattomien maksuvaatimusten 
kertyminen; toteaa, että ohjelmakauden 
2014–2020 täytäntöönpanossa ilmenneiden 
viivästysten johdosta suurin osa 
palautuksista maksetaan vuosina 2021–
2022;

4. korostaa, että vuoden 2021 
talousarviossa on oltava riittävästi 
maksumäärärahoja, jotta vältetään vuosien 
2014–2020 monivuotiseen 
rahoituskehykseen kuuluvien 
maksamattomien maksuvaatimusten 
kertyminen ja jotta covid-19-pandemiaan 
liittyvät etupainotteiset menot pystytään 
rahoittamaan; toteaa, että ohjelmakauden 
2014–2020 täytäntöönpanossa ilmenneiden 
viivästysten johdosta suurin osa 
palautuksista maksetaan vuosina 2021–
2022; korostaa, että jäsenvaltioiden 
ennusteet ovat entistä tarkempia ja että ne 
on otettava täysimääräisesti huomioon 
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vuoden 2021 talousarviossa; toteaa, että 
koko vuosien 2021–2027 monivuotista 
rahoituskehystä varten tarvitaan näin 
ollen uskottava maksusuunnitelma, jossa 
varmistetaan ensimmäisiksi vuosiksi 
riittävät maksumäärärahat sekä 
mahdollisuus siirtää käyttämättömät 
maksumäärärahat seuraaville vuosille 
sellaisten erityisvälineiden avulla, jotka 
mahdollistavat monivuotisen 
rahoituskehyksen maksumäärärahojen 
enimmäismäärien ylittymisen;

Or. en

Tarkistus 28
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että vuoden 2021 
talousarviossa on oltava riittävästi 
maksumäärärahoja, jotta vältetään vuosien 
2014–2020 monivuotiseen 
rahoituskehykseen kuuluvien 
maksamattomien maksuvaatimusten 
kertyminen; toteaa, että ohjelmakauden 
2014–2020 täytäntöönpanossa ilmenneiden 
viivästysten johdosta suurin osa 
palautuksista maksetaan vuosina 2021–
2022;

4. korostaa, että vuoden 2021 
talousarviossa on oltava riittävästi 
maksumäärärahoja niin, että niissä otetaan 
huomioon vuoden 2020 lopussa 
maksattamatta olevien sitoumusten 
määrä, jotta vältetään vuosien 2014–2020 
monivuotiseen rahoituskehykseen 
kuuluvien maksamattomien 
maksuvaatimusten kertyminen ja uusi 
maksukriisi varsinkin covid-19-
pandemian yhteydessä; toteaa, että 
ohjelmakauden 2014–2020 
täytäntöönpanossa ilmenneiden 
viivästysten johdosta suurin osa 
asiaankuuluvista maksuista suoritetaan 
vuosina 2021–2022; korostaa, ettei tämä 
saisi kuitenkaan haitata uusien ohjelmien 
käynnistämistä;

Or. en

Tarkistus 29
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Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. palauttaa mieliin, että EU:n omien 
varojen järjestelmän tarkistaminen ja 
uusien omien varojen korin käyttöönotto 
1. tammikuuta 2021 alkaen oikeudellisesti 
sitovan aikataulun mukaisesti on 
äärimmäisen tärkeää, jotta voidaan 
vastata elpymisen tukemista ja muiden 
unionin painopisteiden ja tavoitteiden 
toteuttamista koskeviin lisääntyneisiin 
rahoitustarpeisiin; kehottaa jäsenvaltioita 
sopimaan pikaisesti omien varojen 
enimmäismäärien korottamisesta ja 
hyväksymään nopeasti 
lainsäädäntöehdotukset, joilla otetaan 
käyttöön uusia omia varoja;

Or. en

Tarkistus 30
Mauri Pekkarinen, Ondřej Knotek, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että vuoden 2021 
talousarviomäärärahojen oikea-aikainen 
ja tehokas käyttö edellyttää, että tarvittava 
asetus ja seuranta-asiakirjat hyväksytään 
mahdollisimman pian;

Or. en

Tarkistus 31
Mathilde Androuët

Lausuntoluonnos
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5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. suhtautuu myönteisesti maalis- ja 
huhtikuussa 2020 koheesiopolitiikassa 
käyttöön otettuun aiempaa suurempaan 
joustomahdollisuuteen – 
yhteisrahoitusosuuden lisäämiseen ja EU:n 
varojen käyttöön kriisintorjunnassa – ja 
katsoo, että se olisi säilytettävä myös 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 2021–
2027;

5. suhtautuu myönteisesti maalis- ja 
huhtikuussa 2020 koheesiopolitiikassa 
käyttöön otettuun aiempaa suurempaan 
joustomahdollisuuteen – 
yhteisrahoitusosuuden lisäämiseen ja EU:n 
varojen käyttöön kriisintorjunnassa – ja 
katsoo, että se olisi säilytettävä myös 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 2021–
2027; toivoo, että Euroopan rakenne- ja 
investointirahastot (ERI-rahastot) lisäävät 
koheesiota maiden välillä jakamalla 
uudelleen varoja erityisesti niin, että 
kaikki Euroopan alueet ovat tukikelpoisia 
kaikkien rahastojen osalta;

Or. fr

Tarkistus 32
Monika Vana
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. suhtautuu myönteisesti maalis- ja 
huhtikuussa 2020 koheesiopolitiikassa 
käyttöön otettuun aiempaa suurempaan 
joustomahdollisuuteen – 
yhteisrahoitusosuuden lisäämiseen ja 
EU:n varojen käyttöön kriisintorjunnassa 
– ja katsoo, että se olisi säilytettävä myös 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 2021–
2027;

5. korostaa, että on tärkeää, että 
CRII- ja CRII+-asetuksissa säädetyt 
joustavuutta ja yksinkertaistamista 
koskevat toimet ovat luonteeltaan 
tilapäisiä, ja että kriisin päätyttyä on 
palattava tavanomaisiin sääntöihin ja 
kestäviä investointeja painottavaan 
strategiseen lähestymistapaan, jotta 
koheesiopolitiikassa voidaan turvata 
tiukat vaatimukset ja kriteerit erityisesti 
ilmastokestävyyden varmistamisen, 
temaattisen keskittämisen sekä 
sääntöjenvastaisuuksien ja petosten 
torjunnan alalla;

Or. en
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Tarkistus 33
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. suhtautuu myönteisesti maalis- ja 
huhtikuussa 2020 koheesiopolitiikassa 
käyttöön otettuun aiempaa suurempaan 
joustomahdollisuuteen – 
yhteisrahoitusosuuden lisäämiseen ja EU:n 
varojen käyttöön kriisintorjunnassa – ja 
katsoo, että se olisi säilytettävä myös 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 2021–
2027;

5. suhtautuu myönteisesti maalis- ja 
huhtikuussa 2020 koheesiopolitiikassa 
käyttöön otettuun aiempaa suurempaan 
joustomahdollisuuteen – 
yhteisrahoitusosuuden lisäämiseen ja EU:n 
varojen käyttöön kriisintorjunnassa – ja 
katsoo, että se olisi säilytettävä myös 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 2021–
2027, samalla kun varmistetaan, että 
määrärahojen asianmukaista 
hallinnointia ja menojen läpinäkyvyyttä 
koskevia sovellettavia sääntöjä 
noudatetaan täysimääräisesti;

Or. en

Tarkistus 34
Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Pascal Arimont, Peter Pollák, Maria Spyraki, 
Stelios Kympouropoulos

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. suhtautuu myönteisesti maalis- ja 
huhtikuussa 2020 koheesiopolitiikassa 
käyttöön otettuun aiempaa suurempaan 
joustomahdollisuuteen – 
yhteisrahoitusosuuden lisäämiseen ja EU:n 
varojen käyttöön kriisintorjunnassa – ja 
katsoo, että se olisi säilytettävä myös 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 2021–
2027;

5. suhtautuu myönteisesti maalis- ja 
huhtikuussa 2020 koheesiopolitiikassa 
käyttöön otettuun aiempaa suurempaan 
joustomahdollisuuteen – 
yhteisrahoitusosuuden lisäämiseen ja EU:n 
varojen käyttöön kriisintorjunnassa – ja 
katsoo, että se olisi säilytettävä myös 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 2021–
2027 mekanismina, jolla turvataan 
unionin taloutta epävakaina ja vaikeasti 
ennustettavina aikoina;

Or. en
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Tarkistus 35
Laurence Farreng, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. suhtautuu myönteisesti maalis- ja 
huhtikuussa 2020 koheesiopolitiikassa 
käyttöön otettuun aiempaa suurempaan 
joustomahdollisuuteen – 
yhteisrahoitusosuuden lisäämiseen ja EU:n 
varojen käyttöön kriisintorjunnassa – ja 
katsoo, että se olisi säilytettävä myös 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 2021–
2027;

5. suhtautuu myönteisesti maalis- ja 
huhtikuussa 2020 koheesiopolitiikassa 
käyttöön otettuun aiempaa suurempaan 
joustomahdollisuuteen – 
yhteisrahoitusosuuden lisäämiseen ja EU:n 
varojen käyttöön kriisintorjunnassa – ja 
katsoo, että se olisi säilytettävä myös 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 2021–
2027 koheesiopolitiikan perusperiaatteita 
ja -tavoitteita noudattaen;

Or. fr

Tarkistus 36
Mauri Pekkarinen, Ondřej Knotek

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. suhtautuu myönteisesti maalis- ja 
huhtikuussa 2020 koheesiopolitiikassa 
käyttöön otettuun aiempaa suurempaan 
joustomahdollisuuteen – 
yhteisrahoitusosuuden lisäämiseen ja EU:n 
varojen käyttöön kriisintorjunnassa – ja 
katsoo, että se olisi säilytettävä myös 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 2021–
2027;

5. suhtautuu myönteisesti maalis- ja 
huhtikuussa 2020 koheesiopolitiikassa 
käyttöön otettuun aiempaa suurempaan 
joustomahdollisuuteen – 
yhteisrahoitusosuuden lisäämiseen ja EU:n 
varojen käyttöön kriisintorjunnassa – ja 
katsoo, että se olisi säilytettävä myös 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 2021–
2027 covid-19-kriisiin liittyvien 
elvytystoimien yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 37
Daniel Buda
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Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. suhtautuu myönteisesti maalis- ja 
huhtikuussa 2020 koheesiopolitiikassa 
käyttöön otettuun aiempaa suurempaan 
joustomahdollisuuteen – 
yhteisrahoitusosuuden lisäämiseen ja EU:n 
varojen käyttöön kriisintorjunnassa – ja 
katsoo, että se olisi säilytettävä myös 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 2021–
2027;

5. suhtautuu myönteisesti maalis- ja 
huhtikuussa 2020 koheesiopolitiikassa 
käyttöön otettuun aiempaa suurempaan 
joustomahdollisuuteen ja ohjelmien 
yksinkertaistamiseen – 
yhteisrahoitusosuuden lisäämiseen ja EU:n 
varojen käyttöön kriisintorjunnassa – ja 
katsoo, että nämä olisi säilytettävä myös 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 2021–
2027;

Or. ro

Tarkistus 38
Erik Bergkvist

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. suhtautuu myönteisesti maalis- ja 
huhtikuussa 2020 koheesiopolitiikassa 
käyttöön otettuun aiempaa suurempaan 
joustomahdollisuuteen – 
yhteisrahoitusosuuden lisäämiseen ja EU:n 
varojen käyttöön kriisintorjunnassa – ja 
katsoo, että se olisi säilytettävä myös 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 2021–
2027;

5. suhtautuu myönteisesti maalis- ja 
huhtikuussa 2020 koheesiopolitiikassa 
käyttöön otettuun aiempaa suurempaan 
joustomahdollisuuteen – 
yhteisrahoitusosuuden lisäämiseen ja EU:n 
varojen käyttöön kriisintorjunnassa – ja 
katsoo, että se olisi joiltain osin 
säilytettävä myös monivuotisessa 
rahoituskehyksessä 2021–2027;

Or. en

Tarkistus 39
Monika Vana
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
6 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6. on tyytyväinen Euroopan 
parlamentin jo hyväksymiin 
toimenpiteisiin, kuten EU:n 
solidaarisuusrahaston laajentamiseen siten, 
että se kattaa kansanterveydelliset 
hätätilanteet ja siitä voidaan asettaa 
saataville liki 800 miljoonaa euroa vuonna 
2020, ja koronavirusinvestointialoitteeseen 
(CRII ja CRII+), jolla on tarkoitus tarjota 
kahdeksan miljardia euroa likvidejä varoja, 
joilla vauhditetaan jopa 37 miljardin euron 
arvosta eurooppalaisia julkisia 
investointeja koronaviruspandemian 
ankarasti koettelemien kansalaisten, 
alueiden ja maiden tukemiseksi;

6. on tyytyväinen Euroopan 
parlamentin jo hyväksymiin 
toimenpiteisiin, kuten EU:n 
solidaarisuusrahaston laajentamiseen siten, 
että se kattaa kansanterveydelliset 
hätätilanteet ja siitä voidaan asettaa 
saataville liki 800 miljoonaa euroa vuonna 
2020, ja koronavirusinvestointialoitteeseen 
(CRII ja CRII+), jolla on tarkoitus tarjota 
kahdeksan miljardia euroa likvidejä varoja, 
joilla vauhditetaan jopa 37 miljardin euron 
arvosta eurooppalaisia julkisia 
investointeja koronaviruspandemian 
ankarasti koettelemien kansalaisten, 
alueiden ja maiden tukemiseksi;

painottaa tarvetta lisätä huomattavasti 
resursseja, jos koheesiopolitiikasta 
halutaan tehdä merkittävä väline 
nykyisen kriisin ja elpymisen 
rahoittamiseksi, minkä seurauksena 
muihin kiireellisimpiin alueellisiin 
tarpeisiin, kuten ilmaston lämpenemisen 
ja ilmastonmuutoksen torjuntaan, ja tätä 
kautta vihreän kehityksen ohjelman, 
oikeudenmukaisen siirtymän ja Pariisin 
sopimuksen tavoitteiden edistämiseen 
käytettävissä olevat resurssit väistämättä 
vähenevät; viittaa vuosien 2008–2009 
kriisistä saatuihin kokemuksiin, jotka 
osoittavat, miten paljon Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman osa-alueisiin 
kannattaa investoida;

Or. en

Tarkistus 40
Mauri Pekkarinen, Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. on tyytyväinen Euroopan 
parlamentin jo hyväksymiin 
toimenpiteisiin, kuten EU:n 

6. panee merkille hyväksytyt 
elvytystoimenpiteet ja on tyytyväinen jo 
hyväksyttyihin toimenpiteisiin, kuten EU:n 
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solidaarisuusrahaston laajentamiseen siten, 
että se kattaa kansanterveydelliset 
hätätilanteet ja siitä voidaan asettaa 
saataville liki 800 miljoonaa euroa vuonna 
2020, ja koronavirusinvestointialoitteeseen 
(CRII ja CRII+), jolla on tarkoitus tarjota 
kahdeksan miljardia euroa likvidejä varoja, 
joilla vauhditetaan jopa 37 miljardin euron 
arvosta eurooppalaisia julkisia 
investointeja koronaviruspandemian 
ankarasti koettelemien kansalaisten, 
alueiden ja maiden tukemiseksi;

solidaarisuusrahaston laajentamiseen siten, 
että se kattaa kansanterveydelliset 
hätätilanteet ja siitä voidaan asettaa 
saataville liki 800 miljoonaa euroa vuonna 
2020, ja koronavirusinvestointialoitteeseen 
(CRII ja CRII+), jolla on tarkoitus tarjota 
kahdeksan miljardia euroa likvidejä varoja, 
joilla vauhditetaan jopa 37 miljardin euron 
arvosta eurooppalaisia julkisia 
investointeja koronaviruspandemian 
ankarasti koettelemien kansalaisten, 
alueiden ja maiden tukemiseksi;

Or. en

Tarkistus 41
Ondřej Knotek

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa tarvetta huolehtia 
Euroopan avaruusjärjestön toiminnan 
jatkuvuudesta ja kehittämisestä (Galileo- 
ja EGNOS-ohjelmat mukaan lukien) 
rahoitustuen avulla;

Or. en

Tarkistus 42
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. pitää myönteisenä 17. huhtikuuta 
2020 annettua 
lainsäädäntöpäätöslauselmaa, jolla 
hyväksyttiin erityistoimenpiteitä, joilla 
voidaan tarjota poikkeuksellista 
joustavuutta Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen käyttöön covid-19-

7. pitää myönteisenä 17. huhtikuuta 
2020 annettua 
lainsäädäntöpäätöslauselmaa, jolla 
hyväksyttiin erityistoimenpiteitä, joilla 
voidaan tarjota poikkeuksellista 
joustavuutta Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen käyttöön covid-19-
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pandemian vastatoimena; toteaa, että tämä 
nopeuttaa rahastojen täytäntöönpanoa ja 
lisää siten maksumäärärahojen tarvetta, 
mikä on otettava huomioon vuoden 2021 
talousarviossa;

pandemian vastatoimena; toteaa, että tämä 
nopeuttaa rahastojen täytäntöönpanoa ja 
lisää siten maksumäärärahojen tarvetta, 
mikä on otettava huomioon vuoden 2021 
talousarviossa; katsoo, että huomattavia 
tuloksia tuottaneiden 
erityistoimenpiteiden käyttöä olisi 
jatkettava;

Or. ro

Tarkistus 43
Erik Bergkvist

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. pitää myönteisenä 17. huhtikuuta 
2020 annettua 
lainsäädäntöpäätöslauselmaa, jolla 
hyväksyttiin erityistoimenpiteitä, joilla 
voidaan tarjota poikkeuksellista 
joustavuutta Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen käyttöön covid-19-
pandemian vastatoimena; toteaa, että tämä 
nopeuttaa rahastojen täytäntöönpanoa ja 
lisää siten maksumäärärahojen tarvetta, 
mikä on otettava huomioon vuoden 2021 
talousarviossa;

7. pitää tärkeänä toimenpiteenä 17. 
huhtikuuta 2020 annettua 
lainsäädäntöpäätöslauselmaa, jolla 
hyväksyttiin erityistoimenpiteitä, joilla 
voidaan tarjota poikkeuksellista 
joustavuutta Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen käyttöön covid-19-
pandemian vastatoimena; toteaa, että tämä 
nopeuttaa rahastojen täytäntöönpanoa ja 
lisää siten maksumäärärahojen tarvetta, 
mikä on otettava huomioon vuoden 2021 
talousarviossa;

Or. en

Tarkistus 44
Andżelika Anna Możdżanowska

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. suhtautuu myönteisesti komission 
ehdotukseen olla perimättä jäsenvaltioilta 
takaisin vuoden alussa maksettuja 
käyttämättä olevia ennakkomaksuja, toisin 

8. suhtautuu myönteisesti komission 
ehdotukseen olla perimättä jäsenvaltioilta 
takaisin vuoden alussa maksettuja 
käyttämättä olevia ennakkomaksuja, toisin 
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sanoen säännösehdotukseen, jonka mukaan 
jäsenvaltioiden ei tarvitse palauttaa 
suunnitelluista menoista käyttämättä 
jääneitä varoja komissiolle, mutta toteaa, 
että tämä saattaa aiheuttaa rahoitusvajeen 
vuoden 2020 talousarviossa 
(ennakkomaksut ovat EU:n talousarviossa 
käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja) ja 
näin ollen lisätä maksumäärärahojen 
tarvetta vuoden 2021 talousarviossa;

sanoen säännösehdotukseen, jonka mukaan 
jäsenvaltioiden ei tarvitse palauttaa 
suunnitelluista menoista käyttämättä 
jääneitä varoja komissiolle, mutta toteaa, 
että tämä saattaa aiheuttaa rahoitusvajeen 
vuoden 2020 talousarviossa 
(ennakkomaksut ovat EU:n talousarviossa 
käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja) ja 
näin ollen lisätä maksumäärärahojen 
tarvetta vuoden 2021 talousarviossa; 
korostaa, että vuosien 2014–2020 
monivuotisen rahoituskehyksen koheesio-
ohjelmia varten tarvitaan riittävä 
ennakkorahoitus, jonka taso on 3 
prosenttia voimassa olevien säädösten 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 45
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. suhtautuu myönteisesti komission 
ehdotukseen olla perimättä jäsenvaltioilta 
takaisin vuoden alussa maksettuja 
käyttämättä olevia ennakkomaksuja, toisin 
sanoen säännösehdotukseen, jonka mukaan 
jäsenvaltioiden ei tarvitse palauttaa 
suunnitelluista menoista käyttämättä 
jääneitä varoja komissiolle, mutta toteaa, 
että tämä saattaa aiheuttaa rahoitusvajeen 
vuoden 2020 talousarviossa 
(ennakkomaksut ovat EU:n talousarviossa 
käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja) ja 
näin ollen lisätä maksumäärärahojen 
tarvetta vuoden 2021 talousarviossa;

8. suhtautuu myönteisesti komission 
ehdotukseen olla perimättä jäsenvaltioilta 
takaisin vuoden alussa maksettuja 
käyttämättä olevia ennakkomaksuja, toisin 
sanoen säännösehdotukseen, jonka mukaan 
jäsenvaltioiden ei tarvitse palauttaa 
suunnitelluista menoista käyttämättä 
jääneitä varoja komissiolle, koska tämä 
voisi vaikuttaa haitallisesti kehitteillä 
olevien hankkeiden toteuttamiseen, mutta 
toteaa, että tämä saattaa aiheuttaa 
rahoitusvajeen vuoden 2020 talousarviossa 
(ennakkomaksut ovat EU:n talousarviossa 
käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja) ja 
näin ollen lisätä maksumäärärahojen 
tarvetta vuoden 2021 talousarviossa;

Or. ro
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Tarkistus 46
Josianne Cutajar

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. korostaa, että on tärkeää 
sisällyttää sukupuolinäkökulma EU:n 
talousarvioon, koheesiopolitiikka mukaan 
lukien, koska se on tehokas tapa kuroa 
umpeen eroja, joista naiset edelleen 
kärsivät yhteiskunnassamme, esimerkiksi 
kun on kyse heidän osallistumisestaan 
työmarkkinoille; kehottaa kehittämään 
sukupuolitietoisen budjetoinnin välineitä 
unionin tasolla;

Or. en

Tarkistus 47
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. suhtautuu myönteisesti 
ehdotukseen perustaa REACT-EU-
ohjelma, josta myönnetään lisävaroja 
EAKR:lle ja ESR:lle sekä FEAD:lle 
covid-19-pandemian vaikutusten 
torjumiseksi; kehottaa panemaan 
ohjelman nopeasti täytäntöön ja 
aloittamaan maksut mahdollisimman pian 
vuonna 2021;

Or. en

Tarkistus 48
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
GUE/NGL-ryhmän puolesta
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Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. pitää myönteisenä, että vakaus- ja 
kasvusopimuksen soveltamisen 
keskeyttämisen mahdollistava yleinen 
poikkeuslauseke on aktivoitu, mikä 
mahdollistaa suuremman joustavuuden, 
ja että käyttöön on otettu tilapäiset 
valtiontukipuitteet covid-19-kriisin 
yhteydessä; huomauttaa kuitenkin, että 
jäsenvaltioilla on epätasaiset valmiudet 
tarjota taloudellista tukea kansalaisille ja 
aloille, joihin pandemia on vaikuttanut 
pahiten, mikä voi johtaa entistäkin 
suurempiin eroihin jäsenvaltioiden 
välillä; kehottaa ottamaan käyttöön 
erityistoimia tällaisten sivuvaikutusten 
minimoimiseksi;

Or. en

Tarkistus 49
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
8 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 c. kehottaa panemaan pikaisesti 
täytäntöön elpymis- ja 
palautumistukivälineen, jolla pyritään 
vastaamaan jäsenvaltioiden kohtaamiin 
moninaisiin sosioekonomisiin haasteisiin; 
kehottaa lisäämään avustuksia ja 
soveltamaan joustavia ehtoja lainoihin; 
kehottaa tukemaan välineestä 
investointeja, joilla edistetään 
oikeudenmukaista, osallistavaa ja 
kestävää kasvua ja tehostetaan 
lähentymistä, yhteenkuuluvuutta ja 
selviytymiskykyä Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman tavoitteiden, Pariisin 
sopimuksen, ”ei merkittävää haittaa” -
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periaatteen, kestävän kehityksen 
tavoitteiden, Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin sekä oikeudenmukaista 
siirtymistä hiilineutraaliin talouteen 
viimeistään vuoteen 2050 mennessä 
koskevan tavoitteen mukaisesti; kehottaa 
aloittamaan maksut mahdollisimman pian 
vuonna 2021; pitää valitettavina 
välineeseen liitettyjä makrotaloudellisia 
ehtoja ja Euroopan parlamentin 
jättämistä sen hallinnoinnin ulkopuolelle, 
mikä poikkeaa yhteisömenetelmästä ja 
edustaa hallitustenvälistä 
lähestymistapaa, sekä Eurooppa-
neuvoston hyväksymää 
hätäjarrumenettelyä, joka voi johtaa 
haitallisiin viivästyksiin; korostaa, että 
välineen kautta tarjottavan rahoituksen 
jakaminen ja käyttö edellyttää avoimuutta 
ja valvontaa;

Or. en

Tarkistus 50
Monika Vana
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. kehottaa jäsenvaltioita 
ilmoittamaan selkeästi ja määrätietoisesti 
kriisin jälkeistä aikaa koskevat 
suunnitelmansa, tavoitteensa ja 
odotuksensa sekä tiedostamaan yhteisen 
roolinsa EU:n koordinoidun 
lähestymistavan valmistelussa.

9. kehottaa jäsenvaltioita 
ilmoittamaan selkeästi ja määrätietoisesti 
kriisin jälkeistä aikaa koskevat 
suunnitelmansa, tavoitteensa ja 
odotuksensa sekä tiedostamaan yhteisen 
roolinsa valmisteltaessa EU:n 
koordinoitua lähestymistapaa, joka johtaa 
innovatiivisiin ratkaisuihin tuotannon, 
valmistuksen, tutkimuksen, koulutuksen, 
uudelleenkoulutuksen ja 
täydennyskoulutuksen aloilla ja edistää 
tätä kautta yhteenkuuluvuutta kaikkien 
EU:n alueiden kesken niin, että ne voivat 
saavuttaa oikeudenmukaisen, osallistavan 
ja kestävän taloudellisen vaurauden ja 
siten tukea entistä vahvemmin myös 
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paikallista kehitystä ja paikallistaloutta; 
kehottaa mukauttamaan taloutta kestävän 
kehityksen periaatteisiin ja 
ilmastoneutraaliuden saavuttamiseen 
EU:ssa vuoteen 2040 mennessä 
soveltamalla yhdennettyä lähestymistapaa 
ja suuntaamalla kaikki EU:n 
politiikkatoimet kohti tätä tavoitetta; 
muistuttaa, että oikeudenmukaista, 
sujuvaa ja osallistavaa siirtymää sekä 
ilmastoneutraalia Eurooppaa vuoteen 
2040 mennessä koskevan 
kunnianhimoisen tavoitteen 
saavuttaminen edellyttää riittävää 
rahoitusta;

Or. en

Tarkistus 51
Mathilde Androuët

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. kehottaa jäsenvaltioita 
ilmoittamaan selkeästi ja määrätietoisesti 
kriisin jälkeistä aikaa koskevat 
suunnitelmansa, tavoitteensa ja 
odotuksensa sekä tiedostamaan yhteisen 
roolinsa EU:n koordinoidun 
lähestymistavan valmistelussa.

9. kehottaa jäsenvaltioita 
ilmoittamaan selkeästi ja määrätietoisesti 
kriisin jälkeistä aikaa koskevat 
suunnitelmansa, tavoitteensa ja 
odotuksensa sekä tiedostamaan yhteisen 
roolinsa valmisteltaessa EU:n 
koordinoitua lähestymistapaa, jonka 
ansiosta Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen (ERI-rahastot) 
rahoitus voidaan jakaa paremmin 
jäsenvaltioiden kesken;

Or. fr

Tarkistus 52
Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Pascal Arimont, Peter Pollák, Maria Spyraki, 
Stelios Kympouropoulos

Lausuntoluonnos
9 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

9. kehottaa jäsenvaltioita 
ilmoittamaan selkeästi ja määrätietoisesti 
kriisin jälkeistä aikaa koskevat 
suunnitelmansa, tavoitteensa ja 
odotuksensa sekä tiedostamaan yhteisen 
roolinsa EU:n koordinoidun 
lähestymistavan valmistelussa.

9. kehottaa jäsenvaltioita 
ilmoittamaan selkeästi ja määrätietoisesti 
kriisin jälkeistä aikaa koskevat 
suunnitelmansa, strategiansa, tavoitteensa 
ja odotuksensa sekä tiedostamaan yhteisen 
roolinsa valmisteltaessa EU:n 
koordinoitua lähestymistapaa, joka 
mahdollistaa korkealaatuiset ja 
mitattavissa olevat tulokset, jotka johtavat 
pitkän aikavälin kestävään kasvuun;

Or. en

Tarkistus 53
Francesca Donato

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. kehottaa jäsenvaltioita 
ilmoittamaan selkeästi ja määrätietoisesti 
kriisin jälkeistä aikaa koskevat 
suunnitelmansa, tavoitteensa ja 
odotuksensa sekä tiedostamaan yhteisen 
roolinsa EU:n koordinoidun 
lähestymistavan valmistelussa.

9. kehottaa jäsenvaltioita 
ilmoittamaan selkeästi ja määrätietoisesti 
kriisin jälkeistä aikaa koskevat 
odotuksensa sekä tiedostamaan yhteisen 
roolinsa EU:n koordinoidun 
lähestymistavan valmistelussa;

Or. it

Tarkistus 54
Monika Vana
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. kehottaa tehostamaan 
sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista 
vuoden 2021 talousarviossa ja 
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sisällyttämään sukupuolivaikutusten 
arvioinnin Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen menoihin;

Or. en

Tarkistus 55
Monika Vana
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
9 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 b. kehottaa lisäämään Euroopan 
kaupungeille myönnettävää suoraa 
rahoitusta tärkeänä elpymistä ja 
ilmastoon liittyvien kysymysten 
ratkaisemista edistävänä tekijänä.

Or. en


