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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus.

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli. 
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

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

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2020)0451),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
2 kohdan ja 177 artiklan ja 322 artiklan 1 kohdan a alakohdan, joiden mukaisesti 
komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C9-0149/2020),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
3 kohdan,

– on kuullut tilintarkastustuomioistuinta,

– on kuullut Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa,

– on kuullut alueiden komiteaa,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

– ottaa huomioon budjettivaliokunnan, talousarvion valvontavaliokunnan ja työllisyyden 
ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnot,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A9-0000/2020),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

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

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 2

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 

(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.
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varten tarkistamalla vuosien 2014–2020 
monivuotista rahoituskehystä.

Or. en

Tarkistus 3

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 
(vuoden 2018 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 
ja pohjan luomisessa talouden vihreälle, 
digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle 
elpymiselle siten, että määrärahat saataisiin 
nopeasti reaalitalouden käyttöön nykyisten 
toimenpideohjelmien kautta. Vuoden 2020 
määrärahat ovat peräisin vuosien 2014–
2020 monivuotisessa rahoituskehyksessä 
taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen käytettävissä olevien 
määrärahojen kasvusta, kun taas vuosien 
2021 ja 2022 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 
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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.

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 4

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 

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

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

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksilla (EU) 2020/460 ja (EU) 
2020/558 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) 
2020/558 laajennetun EAKR:n tuen 
puitteissa jo saatavilla olevien toimien 
täydentämiseksi jäsenvaltioiden olisi 
edelleen voitava käyttää lisämäärärahoja 
ensisijaisesti terveyspalveluihin, myös 
rajat ylittäviin terveyspalveluihin, 
liittyviin tuotteisiin ja palveluihin 
suuntautuviin investointeihin, pk-
yrityksille käyttöpääoman tai 
investointituen muodossa annettavaan 
tukeen, digitaaliseen ja vihreään talouteen 
siirtymistä tukeviin toimiin, kansalaisille 
peruspalveluja myös maaseutualueilla 
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 
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ja määrärahojen käyttö voisi tapahtua 
kevyemmällä menettelyllä.

Or. en

Tarkistus 6

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 
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 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
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Koska jäsenvaltioiden välisten 
rajojen väliaikainen sulkeminen on 
aiheuttanut merkittäviä haasteita rajat 
ylittäville yhteisöille, jäsenvaltioiden olisi 
käytettävä enintään 5 prosenttia 
lisämäärärahoista rajat ylittävien 
hankkeiden tukemiseen käyttämällä 
olemassa olevia tai perustamalla uusia 
Interreg-yhteistyöhankkeita.

Or. en

Tarkistus 8

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 
talouden vihreälle, digitaaliselle ja 
palautumiskykyä tukevalle elpymiselle, on 
tarpeen myöntää suurempia ensimmäisiä 
ennakkomaksuja tai tarvittaessa vuotuisia 
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
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jotta jäsenvaltiot voisivat ottaa 
nopeasti käyttöön covid-19-pandemian 
aiheuttaman kriisin vahinkojen 
korjaamiseen ja pohjan luomiseen talouden 
vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä 
tukevalle elpymiselle tarkoitetut 
lisämäärärahat nykyisen ohjelmakauden 
aikana, on perusteltua poikkeuksellisesti 
vapauttaa jäsenvaltiot lisämäärärahojen 
osalta velvollisuudesta noudattaa 
ennakkoehtoja ja vaatimuksia, jotka 
koskevat suoritusvarausta ja tuloskehyksen 
soveltamista, temaattista keskittämistä 
myös EAKR:ssa määritellyn 
kaupunkialueiden kestävään kehitykseen 
varattavan osuuden osalta sekä 
viestintästrategian laatimista. 
Jäsenvaltioiden on kuitenkin tarpeen tehdä 
31 päivään joulukuuta 2024 mennessä 
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 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 
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.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 11

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

Perustelu

Tämä ehdotus on kiireellinen, mutta aikaa on silti siihen, että kansallisille parlamenteille 
annetaan tavanomainen kahdeksan viikon määräaika.

Tarkistus 12

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 (vuoden 2018 
hintoina) lisämäärärahat, jotka osoitetaan 
EAKR:lle ja ESR:lle.”
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Or. en

Tarkistus 13

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

Komission teksti Tarkistus

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

Asetuksen [Euroopan unionin 
elpymisväline] 2 artiklassa tarkoitetut 
toimenpiteet toteutetaan rakennerahastoissa 
53 272 800 000 euron (vuoden 2018 
hintoina) määrällä mainitun asetuksen 3 
artiklan 2 kohdan a alakohdan 
i alakohdassa tarkoitetusta määrästä, jollei 
sen 4 artiklan 3, 4 ja 8 kohdasta muuta 
johdu.

Or. en

Tarkistus 14

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 

1. Vähintään 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 
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tämän artiklan 10 kohdassa tarkoitettua 
temaattista tavoitetta.

vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä 
tukevalle elpymiselle (REACT-EU-väline). 
Lisämäärärahat käytetään teknisen avun 
toteuttamiseen tämän artiklan 6 kohdan 
mukaisesti sekä toimiin, joilla toteutetaan 
tämän artiklan 9 kohdassa tarkoitettua 
temaattista tavoitetta.

Or. en

Tarkistus 15

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 tarkoitettuja lisämäärärahoja 
täydennetään tuella, jota myönnetään 
hallintomenoihin enintään 18 000 000 
euroon asti (vuoden 2018 hintoina). 

Or. en

Tarkistus 16

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, 

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
149 artiklan mukaisesti delegoitu säädös, 
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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.

jossa vahvistetaan, miten lisämäärärahat 
jaetaan rakennerahastoista myönnettävinä 
määrärahoina vuosina 2020 ja 2021 kunkin 
jäsenvaltion osalta liitteessä VII a esitettyjä 
perusteita ja menetelmää noudattaen. Tätä 
delegoitua säädöstä tarkistetaan vuonna 
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 17

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 
kansalaisyhteiskuntaa edustavia tahoja 
kumppanuusperiaatteen mukaisesti. 
Enintään 5 prosenttia lisämäärärahoista 
käytetään rajat ylittäviin hankkeisiin.

Or. en
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Tarkistus 18

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 10 kohdassa 
tarkoitetun uuden toimenpideohjelman 
tekniseen tukeen.

Or. en

Tarkistus 19

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

Komission teksti Tarkistus

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.

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 9 kohdassa tarkoitetun 
uuden temaattisen tavoitteen puitteissa 
vuodelle 2020 osoitetuista 
lisämäärärahoista.

Or. en
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Tarkistus 20

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poiketen siitä, mitä 134 artiklan 2 
kohdassa säädetään, jäsenvaltion 
perustellusta pyynnöstä vuosien 2021, 
2022 sekä tarvittaessa vuosien 2023 ja 
2024 vuotuiset ennakkomaksut voivat 
koostua enintään 50 prosentista 9 
kohdassa tarkoitetun uuden temaattisen 
tavoitteen ohjelmiin osoitetuista 
lisämäärärahoista. Vuosien 2021, 2022, 
2023 ja tarvittaessa 2024 vuotuisten 
ennakkomaksujen laskemista varten 
lisämäärärahojen on sisällyttävä rahastoista 
toimenpideohjelmalle koko 
ohjelmakautena maksettavaan tuen 
määrään.

Or. en

Tarkistus 21

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

Komission teksti Tarkistus

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.

Lisämäärärahat, joita ei osoiteta tekniseen 
tukeen, on käytettävä 9 kohdassa säädetyn 
uuden temaattisen tavoitteen mukaisesti 
tukemaan covid-19-pandemian 
aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamista 
sekä pohjan luomista talouden vihreälle, 
digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle 
elpymiselle.

Or. en
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Tarkistus 22

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 10 kohdassa 
tarkoitettuun uuteen toimenpideohjelmaan. 
Poiketen siitä, mitä 26 artiklan 1 kohdassa 
säädetään, ohjelma kattaa 31 päivään 
joulukuuta 2022 tai, jos sovelletaan 
2 kohdassa tarkoitettua poikkeusta, 
31 päivään joulukuuta 2024 saakka 
kestävän jakson, jollei edellä olevasta 4 
kohdasta muuta johdu.

Or. en

Tarkistus 23

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 

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 
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toimenpiteisiin alueilla, jotka ovat 
riippuvaisimpia kriisin eniten 
vaurioittamista toimialoista.

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

Or. en

Tarkistus 24

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, 
koulutusta, osaamisen kehittämistä, etenkin 
samanaikaisesti tapahtuvien vihreään 
talouteen siirtymisen ja digitaalisen 
siirtymän tukemiseksi, sekä parantamaan 
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
saatavuutta myös lasten osalta.

Or. en
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Tarkistus 25

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, 2023 ja 2024 
osalta määrittämättä suoritusvarauksen 
määriä ja ilman alueluokittain tehtävää 
erittelyä.

Or. en

Tarkistus 26

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
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Tarkistus 27

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 28

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 tai, jos 
tämän artiklan 2 kohdan 3 alakohdassa 
tarkoitettua poikkeusta sovelletaan, 31 
päivään joulukuuta 2026 mennessä 
tehdään vähintään yksi lisämäärärahojen 
käyttöä koskeva arviointi, jossa arvioidaan 
lisämäärärahojen vaikuttavuutta, 
tehokkuutta, vaikutuksia ja sitä, miten 
niillä tuettiin tämän artiklan 9 kohdassa 
tarkoitettua temaattista tavoitetta.

Or. en
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Tarkistus 29

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 30

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 31

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



PR\1209048FI.docx 25/31 PE654.026v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä XII olevassa 2.2 jaksossa olevat 
viittaukset ”rahastoon”, ”rahastoihin” tai 
”ERI-rahastoihin” joko korvataan tai niitä 
täydennetään viittauksella [REACT-EU-
välineeseen], kun toimille myönnetään 
rahoitustukea lisämäärärahoista.”

Liitteessä XII olevassa 2.2 jaksossa olevia 
viittauksia ”rahastoon”, ”rahastoihin” tai 
”ERI-rahastoihin” täydennetään 
viittauksella [REACT-EU-välineeseen], 
kun toimille myönnetään rahoitustukea 
lisämäärärahoista. Viittaus REACT-EU-
välineen lisämäärärahoihin tehdään 
käyttämällä aihetunnisteita tai muita 
etsintävälineitä, jotta kansalaisille käy 
ilmi, että kyseistä hanketta rahoitetaan 
osana unionin covid-19-pandemian 
johdosta toteuttamia toimia.”

Or. en

Tarkistus 32

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

Nykyinen teksti Tarkistus

2 a. Korvataan 149 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:

2. Siirretään komissiolle 21 päivästä 
joulukuuta 2013 alkaen 31 päivään 
joulukuuta 2020 saakka 5 artiklan 3 
kohdassa, 12 artiklan toisessa kohdassa, 22 
artiklan 7 kohdan neljännessä alakohdassa, 
37 artiklan 13 kohdassa, 38 artiklan 4 
kohdan kolmannessa alakohdassa, 39 a 
artiklan 7 kohdassa, 40 artiklan 4 kohdassa, 
41 artiklan 3 kohdassa, 42 artiklan 1 
kohdan toisessa alakohdassa, 42 artiklan 6 
kohdassa, 61 artiklan 3 kohdan toisessa, 
kolmannessa, neljännessä ja 
seitsemännessä alakohdassa, 63 artiklan 4 
kohdassa, 64 artiklan 4 kohdassa, ja 67 
artiklan 5 a kohdassa, 68 artiklan toisessa 
kohdassa, 101 artiklan neljännessä 
alakohdassa, 122 artiklan 2 kohdan 
viidennessä alakohdassa, 125 artiklan 8 

”2. Siirretään komissiolle 21 päivästä 
joulukuuta 2013 alkaen 31 päivään 
joulukuuta 2020 saakka 5 artiklan 3 
kohdassa, 12 artiklan toisessa kohdassa, 22 
artiklan 7 kohdan neljännessä alakohdassa, 
37 artiklan 13 kohdassa, 38 artiklan 4 
kohdan kolmannessa alakohdassa, 39 a 
artiklan 7 kohdassa, 40 artiklan 4 kohdassa, 
41 artiklan 3 kohdassa, 42 artiklan 1 
kohdan toisessa alakohdassa, 42 artiklan 6 
kohdassa, 61 artiklan 3 kohdan toisessa, 
kolmannessa, neljännessä ja 
seitsemännessä alakohdassa, 63 artiklan 4 
kohdassa, 64 artiklan 4 kohdassa, ja 67 
artiklan 5 a kohdassa, 68 artiklan toisessa 
kohdassa, 92 b artiklan 4 kohdassa, 101 
artiklan neljännessä alakohdassa, 122 
artiklan 2 kohdan viidennessä alakohdassa, 
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kohdan ensimmäisessä alakohdassa, 125 
artiklan 9 kohdassa, 127 artiklan 7 ja 8 
kohdassa sekä 144 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säännöksiä.

125 artiklan 8 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa, 125 artiklan 9 kohdassa, 127 
artiklan 7 ja 8 kohdassa sekä 144 artiklan 6 
kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säännöksiä.

Or. en

Tarkistus 33

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

Nykyinen teksti Tarkistus

2 b. Korvataan 149 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 5 artiklan 3 
kohdassa, 12 artiklan toisessa kohdassa, 22 
artiklan 7 kohdan neljännessä alakohdassa, 
37 artiklan 13 kohdassa, 38 artiklan 4 
kohdan kolmannessa alakohdassa, 39 a 
artiklan 7 kohdassa, 40 artiklan 4 kohdassa, 
41 artiklan 3 kohdassa, 42 artiklan 1 
kohdan toisessa alakohdassa, 42 artiklan 6 
kohdassa, 61 artiklan 3 kohdan toisessa, 
kolmannessa, neljännessä ja 
seitsemännessä alakohdassa, 63 artiklan 4 
kohdassa, 64 artiklan 4 kohdassa, 67 
artiklan 5 a kohdassa, 68 artiklan toisessa 
kohdassa, 101 artiklan neljännessä 
alakohdassa, 122 artiklan 2 kohdan 
viidennessä alakohdassa, 125 artiklan 8 
kohdan ensimmäisessä alakohdassa, 125 
artiklan 9 kohdassa, 127 artiklan 7 ja 8 
kohdassa sekä 144 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 
päätös julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, tai jonakin 

”3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 5 artiklan 3 
kohdassa, 12 artiklan toisessa kohdassa, 22 
artiklan 7 kohdan neljännessä alakohdassa, 
37 artiklan 13 kohdassa, 38 artiklan 4 
kohdan kolmannessa alakohdassa, 39 a 
artiklan 7 kohdassa, 40 artiklan 4 kohdassa, 
41 artiklan 3 kohdassa, 42 artiklan 1 
kohdan toisessa alakohdassa, 42 artiklan 6 
kohdassa, 61 artiklan 3 kohdan toisessa, 
kolmannessa, neljännessä ja 
seitsemännessä alakohdassa, 63 artiklan 4 
kohdassa, 64 artiklan 4 kohdassa, 67 
artiklan 5 a kohdassa, 68 artiklan toisessa 
kohdassa, 92 b artiklan 4 kohdassa, 101 
artiklan neljännessä alakohdassa, 122 
artiklan 2 kohdan viidennessä alakohdassa, 
125 artiklan 8 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa, 125 artiklan 9 kohdassa, 127 
artiklan 7 ja 8 kohdassa sekä 144 artiklan 6 
kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 
päätös julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, tai jonakin 
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myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 
mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 
mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.

Or. en

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 c alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1303/2013
149 artikla – 5 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

2 c. Korvataan 149 artiklan 5 kohta 
seuraavasti:

5. Edellä olevien 5 artiklan 3 kohdan, 
12 artiklan toisen kohdan, 22 artiklan 7 
kohdan neljännen alakohdan, 37 artiklan 
13 kohdan, 38 artiklan 4 kohdan 
kolmannen alakohdan, 7 artiklan 4 kohdan, 
41 artiklan 3 kohdan, 42 artiklan 1 kohdan 
toisen alakohdan, 42 artiklan 6 kohdan, 61 
artiklan 2 kohdan toisen, kolmannen, 
neljännen ja seitsemännen alakohdan, 63 
artiklan 4 kohdan, 67 artiklan 4 kohdan, 
68artiklan 1 kohdan toisen alakohdan, 101 
artiklan neljännen alakohdan, 122 artiklan 
2 kohdan viidennen alakohdan, 125 
artiklan 8 kohdan ensimmäisen alakohdan, 
125 artiklan 9 kohdan, 127 artiklan 7 ja 8 
kohdan sekä 144 artiklan 6 kohdan nojalla 
annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on 
annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai 
jos sekä Euroopan parlamentti että 
neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 
päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että 
ne eivät vastusta säädöstä.

5. Edellä olevien 5 artiklan 3 kohdan, 
12 artiklan toisen kohdan, 22 artiklan 7 
kohdan neljännen alakohdan, 37 artiklan 
13 kohdan, 38 artiklan 4 kohdan 
kolmannen alakohdan, 7 artiklan 4 kohdan, 
41 artiklan 3 kohdan, 42 artiklan 1 kohdan 
toisen alakohdan, 42 artiklan 6 kohdan, 61 
artiklan 2 kohdan toisen, kolmannen, 
neljännen ja seitsemännen alakohdan, 63 
artiklan 4 kohdan, 67 artiklan 4 kohdan, 68 
artiklan 1 kohdan toisen alakohdan, 
92 b artiklan 4 kohdan, 101 artiklan 
neljännen alakohdan, 122 artiklan 2 
kohdan viidennen alakohdan, 125 artiklan 
8 kohdan ensimmäisen alakohdan, 125 
artiklan 9 kohdan, 127 artiklan 7 ja 8 
kohdan sekä 144 artiklan 6 kohdan nojalla 
annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on 
annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai 
jos sekä Euroopan parlamentti että 
neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 
päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että 
ne eivät vastusta säädöstä.
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Or. en

Tarkistus 35

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

Perustelu

Vaikka REACT-EU-väline on teknisesti vain yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen (2014–
2020) muutos, se tarjoaa huomattavaa uutta rahoitusta ja vähentää hallinnollista rasitetta ja 
siten myös menojen valvontaa. Näin ollen on asianmukaista, että komission olisi arvioitava 
näiden toimien vaikutusta, jotta saadaan tärkeää palautetta vastaista koheesiopolitiikan 
suunnittelua varten.



PR\1209048FI.docx 29/31 PE654.026v01-00

FI

PERUSTELUT

A. REACT-EU-välineen taustaa

REACT-EU-väline on Euroopan komission ehdotus, joka koskee covid-19-pandemian 
taloudellisiin seurauksiin puuttumista. Taloudellisen toiminnan lakkaaminen tai hidastuminen 
kaikkialla unionissa on aiheuttanut huomattavia taloudellisia ja sosiaalisia vahinkoja, ja 
REACT-EU:n on määrä olla väline, joka auttaa ratkaisemaan tämän ongelman. Sitä on 
edeltänyt kaksi aikaisempaa koheesiopolitiikkaan liittyvää ehdotusta, koronaviruksen 
vaikutusten lieventämistä koskeva investointialoite (CRII) ja koronaviruksen vaikutusten 
lieventämistä koskeva investointialoite PLUS (CRII+), ja ne molemmat muuttivat alueellisia 
menoja koskevia sääntöjä elpymisen tukemiseksi.

B. Ehdotuksen soveltamisala

REACT-EU-ehdotuksella pyritään muuttamaan vuosien 2014–2020 koheesiovaroihin 
liittyvää yhteisiä säännöksiä koskevaa asetusta. Siinä säädetään kaksiosaisesta 
lisätalousarviosta, vuodeksi 2020 ja vuosiksi 2021–2022, ja myös vahvistetaan erityisesti 
taloudelliseen ja sosiaaliseen elpymiseen osoitettuun lisätalousarvioon liittyviä useita 
poikkeuksia koheesiomenoja koskevista tavanomaisista säännöistä. REACT-EU-välinettä ei 
sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan (edes varainhoitovuonna 2020), koska 
erosopimuksessa määrätään, että määrärahojen lisäykset eivät sido Yhdistynyttä 
kuningaskuntaa siirtymäkauden aikana.

C. Budjettinäkökohtia

Ehdotuksen mukaan varainhoitovuoden 2020 aikana asetetaan saataville 5 miljardin euron 
lisämäärärahat, jotka sisällytetään talousarvioon. Siinä myös tarjotaan vuodeksi 2021 
42 miljardin euron lisämäärärahat ja vuodeksi 2022 11 miljardin lisämäärärahat, jotka ovat 
talousarvion ”ulkopuolella”, sillä ne ovat ulkopuolisia käyttötarkoitukseensa sidottuja 
määrärahoja. Yhteisesittelijät ehdottavat, että lisämäärärahojen olisi tarvittaessa oltava 
käytettävissä talousarviositoumuksiin myös vuonna 2023 ja/tai vuonna 2024.

D. Ulkopuolisiin käyttötarkoitukseensa sidottuihin määrärahoihin liittyvä ongelma

Ulkopuoliset käyttötarkoitukseensa sidotut määrärahat ovat erityinen EU:n varojen luokka, 
joka on suljettu yleisen talousarvion ulkopuolelle, koska näitä määrärahoja voidaan käyttää 
vain tiettyyn tarkoitukseen. Tämä koskee yleensä takaisin maksetuista avustuksista ja muista 
takaisinmaksuista saatavia tuloja, joita voidaan käyttää vain niiden alkuperäiseen 
tarkoitukseen, sekä kolmansien maiden tiettyjä ohjelmia varten suorittamia maksuja, joita 
luonnollisesti voidaan käyttää vain kyseisen maan ilmoittamiin ohjelmiin. Ulkopuoliset 
käyttötarkoitukseensa sidotut varat voivat herättää kysymyksiä demokraattisesta 
vastuuvelvollisuudesta, kun niitä käytetään muilla aloilla, sillä nämä varat eivät ole saman 
demokraattisen valvonnan alaisia kuin muu talousarvio ja ne muodostavat poikkeuksen 
talousarvion yleiskatteisuuden (ja otaksuttavasti vilpittömyyden) periaatteesta.
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E. Varojen jakautuminen

Ehdotuksessa säädetään määrärahojen jakautumisesta jäsenvaltioittain eikä alueittain kuten 
koheesiopolitiikan alalla on tapana. Komissio perustelee tätä kuitenkin covid-19-pandemian 
taloudellisiin ja sosiaalisiin seurauksiin puuttumiseen tarkoitetun rahoituksen erityisluonteella. 
Määrärahojen jakautumisen jäsenvaltioittain on määrä tapahtua uudessa liitteessä VII a 
vahvistettujen sääntöjen mukaisesti, joita sovelletaan komission täytäntöönpanosäädöksen 
puitteissa. Yhteisesittelijät ehdottavat täytäntöönpanosäädöksen korvaamista delegoidulla 
säädöksellä.

F. Uusi temaattinen tavoite

REACT-EU-väline luo uuden yksittäisen temaattisen tavoitteen, johon haetaan 
lisämäärärahoja ja jonka nimenä on ”Covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen 
korjaamisen tukeminen sekä pohjan luominen talouden vihreälle, digitaaliselle ja 
palautumiskykyä tukevalle elpymiselle”. Tätä temaattista tavoitetta sovelletaan sekä 
Euroopan aluekehitysrahastoon (EAKR) että Euroopan sosiaalirahastoon (ESR) olemassa 
olevien toimenpideohjelmien tai erityisten uusien ohjelmien yhteydessä jäsenvaltioiden 
valinnan mukaan.

G. Koheesiomenojen joustavoittaminen

REACT-EU-välineen lisärahoituksen osalta uusi 92 b artikla tarjoaa useita poikkeuksia, jotka 
tekevät ohjelmasuunnittelusta ja täytäntöönpanosta joustavampaa. Esimerkiksi siirrot 
EAKR:n ja ESR:n välillä sekä vähävaraisimmille suunnattuun eurooppalaisen avun rahastoon 
(FEAD) tulevat mahdollisiksi ja niihin sovelletaan ainoastaan vastaanottavan rahaston 
sääntöjä.

H. Ennakkomaksujen määrä

Lisämäärärahat johtavat siihen, että ennakkomaksujen osuus on erityisen korkea, 
50 prosenttia.

I. Yhteisrahoitusosuus

REACT-EU-ehdotuksen mukaan talouden elpymiseen tarkoitettujen menojen 
yhteisrahoitusosuus voi nousta 100 prosenttiin asti.

J. Muita poikkeuksia

lisäksi lisärahoituksen täytäntöönpanoon ei myöskään sovelleta temaattista keskittämistä 
koskevia tavanomaisia sääntöjä, ennakkoehtoja, suoritusvarausta eikä tiettyjä CRII- tai CRII+ 
-asetuksessa käyttöön otettuja määräaikoja.

K. Viestintä

REACT-EU-välineestä rahoitettavien hankkeiden yhteydessä on julkisesti ilmoitettava tästä 
rahoituksesta tavanomaisten koheesiohankkeita koskevien sääntöjen mukaisesti.
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L. Päätelmä

Yhteisesittelijät ovat tarkastelleet ehdotusta erittäin huolellisesti ja ehdottaneet sen 
hyväksymistä tässä mietinnössä esitetyin muutoksin. On kuitenkin korostettava, että siihen 
sisältyvien erilaisten poikkeusten ja joustavien sääntöjen on pysyttävä luonteeltaan tilapäisinä 
ja että koheesiopolitiikan on palattava tavanomaisiin sääntöihinsä ja valvontaansa vuodesta 
2023. Tämä koskee erityisesti ulkoisten käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen laajamittaista 
käyttöä, joka voidaan sallia poikkeuksellisesti mutta josta ei voi tulla pysyvää ilmiötä, koska 
sellaiseen käyttöön liittyy EU:n talousarviota koskevan demokraattisen päätöksenteon 
heikentämisen riski.


