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LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija on tyytyväinen ehdotetun asetuksen tavoitteeseen suojata unionin talousarviota 
sellaisilta tilanteilta, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuvat yleiset 
puutteet jäsenvaltiossa vaikuttavat tai uhkaavat vaikuttaa haitallisesti moitteettomaan 
varainhoitoon ja unionin taloudellisten etujen suojaamiseen. Hän on samaa mieltä komission 
näkemyksestä, että oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen ja unionin talousarvion tehokas 
toteuttaminen moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti ovat selvässä yhteydessä 
toisiinsa. Hän myös katsoo, että oikeuslaitoksen riippumattomuus ja puolueettomuus on 
ratkaisevassa asemassa varmistettaessa oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen. Hänen 
mielestään ehdotettu mekanismi jättää komissiolle kuitenkin liian paljon harkintavaltaa. 
Erityisesti menettelyn käynnistämistä ja laadullista arviointia koskevia perusteita ei ole 
määritelty selkeästi, kuten ei myöskään toimenpiteiden valintaa ja laajuutta koskevia 
perusteita, ja komissio voisi viime kädessä vapaasti päättää, soveltaako se jotakin 
toimenpidettä, mitä toimenpidettä olisi sovellettava ja voitaisiinko kyseinen toimenpide 
myöhemmin kumota. Tämä on mahdollista etenkin siksi, että komission ehdotus katsottaisiin 
hyväksytyksi, ellei neuvosto päätä määräenemmistöllä hylätä sitä kuukauden kuluessa (ns. 
käänteinen määräenemmistöäänestys). Ehdotetulta mekanismilta näyttää lisäksi puuttuvan 
oikeusperusta (SEUT-sopimuksen 322 artikla, johon ehdotus perustuu, ei yksinään riittäisi). 
Se ei myöskään ole oikeasuhteinen etenkään verrattuna SEU-sopimuksen 7 artiklaan, joka 
mahdollisesti kattaa samantapaisia oikeusvaltioperiaatteen puutteita koskevia tapauksia ja 
joka olosuhteista riippuen edellyttää neljän viidesosan enemmistöä neuvostossa ja 
yksimielisyyttä Eurooppa-neuvostossa. Sen vuoksi valmistelija ehdottaa toisenlaista 
mekanismia. Valmistelija arvostelee myös sitä, että ehdotettua asetusta valmisteltaessa ei 
toteutettu tiettyjen sidosryhmien kuulemista eikä vaikutustenarviointia. Ehdotuksessa etenkin 
todetaan, että toteutettaessa unionin talousarviota suoraan tai välillisesti varainhoitoasetuksen 
62 artiklan a tai c alakohdan mukaisesti toimenpiteitä voidaan soveltaa vain, kun varojen saaja 
on valtiollinen elin. Jos tämä ehto ei täyty, kyseiseen unionin rahoitukseen ei voida soveltaa 
mitään asetusehdotuksessa tarkoitetuista toimenpiteistä. Ilman vaikutustenarviointia, jossa 
täsmennettäisiin, miten suuri osa unionin talousarviosta jäisi ehdotetun mekanismin tarjoaman 
suojan ulkopuolelle, sen mahdollisia hyötyjä on vaikea todentaa. Valmistelija ihmettelee 
myös, miksi ehdotuksessa ei ole asetettu komissiolle velvoitetta arvioida mahdollisuutta 
kumota toimenpiteet omasta aloitteestaan ja raportoida ehdotetun asetuksen soveltamisesta. 
Edellä todetun perusteella valmistelija ehdottaa ehdotuksen tarkistamista jäljempänä esitetyllä 
tavalla.

TARKISTUKSET

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavia 
budjettivaliokuntaa sekä talousarvion valvontavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat 
tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(1) Oikeusvaltioperiaate on yksi 
keskeisistä arvoista, joihin Euroopan 
unioni perustuu. Kuten Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEU-
sopimus’, 2 artiklassa todetaan, nämä arvot 
ovat yhteisiä jäsenvaltioille.

(1) Unionin perustana olevat arvot ovat 
ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, 
kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja 
ihmisoikeuksien kunnioittaminen, 
vähemmistöihin kuuluvien oikeudet 
mukaan luettuina. Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEU-
sopimus’, 2 ja 7 artiklan mukaisesti 
unionin jäsenvaltioiden ja toimielinten 
velvollisuutena on kunnioittaa, suojella ja 
edistää näitä kaikille jäsenvaltioille 
yhteisiä arvoja yhteiskunnassa, jolle on 
ominaista moniarvoisuus, syrjimättömyys, 
suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, 
yhteisvastuu sekä naisten ja miesten tasa-
arvo. Näitä arvoja ei aseteta SEU-
sopimuksen 2 artiklassa minkäänlaiseen 
tärkeysjärjestykseen.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään mukauttamaan johdanto-osan kappale SEU-sopimuksen 2 artiklan 
todelliseen sanamuotoon.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Jäsenvaltioiden on tehtävä 
asiaankuuluvaa ja vilpitöntä yhteistyötä 
täyttääkseen unionin jäsenyyteen liittyvät 
velvoitteet, kuten Euroopan unionista 
tehdyssä sopimuksessa todetaan.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Oikeusvaltioperiaate edellyttää, että (2) Oikeusvaltioperiaate edellyttää, että 
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julkinen valta toimii lainsäädännön 
asettamissa rajoissa demokratiaa ja 
perusoikeuksia koskevien arvojen 
mukaisesti ja että julkinen valta on 
riippumattomien ja puolueettomien 
tuomioistuinten valvonnassa. 
Oikeusvaltioperiaate edellyttää erityisesti, 
että noudatetaan laillisuuden7, 
oikeusvarmuuden8, toimeenpanovallan 
käyttäjien mielivaltaisuuden kiellon9, 
vallanjaon10 sekä riippumattomien 
tuomioistuinten takaaman tehokkaan 
oikeussuojan11 periaatteita.12

julkinen valta toimii lainsäädännön 
asettamissa rajoissa demokratiaa ja 
perusoikeuksia koskevien arvojen 
mukaisesti ja että julkinen valta on 
riippumattomien ja puolueettomien 
tuomioistuinten valvonnassa. 
Oikeusvaltioperiaate edellyttää erityisesti, 
että noudatetaan laillisuuden7, 
oikeusvarmuuden8, toimeenpanovallan 
käyttäjien mielivaltaisuuden kiellon9, 
vallanjaon10 sekä riippumattomien 
tuomioistuinten takaaman tehokkaan 
oikeussuojan11 periaatteita.12

_____________________________ _____________________________

7 Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa 
C-496/99 PPU Poltorak, 29. huhtikuuta 
2004, ECLI:EU:C:2004:236, 63 kohta;

7 Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa 
C-496/99 PPU Poltorak, 29. huhtikuuta 
2004, ECLI:EU:C:2004:236, 63 kohta;

8 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 
yhdistetyissä asioissa 212–217/80 
Amministrazione delle finanze dello Stato 
v. Srl Meridionale Industria Salumi ja 
muut, Ditta Italo Orlandi & Figlio ja Ditta 
Vincenzo Divella v. Amministrazione delle 
finanze dello Stato, 12.11.1981, 
ECLI:EU:C:1981:270, 10 kohta.

8 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 
yhdistetyissä asioissa 212–217/80 
Amministrazione delle finanze dello Stato 
v. Srl Meridionale Industria Salumi ja 
muut, Ditta Italo Orlandi & Figlio ja Ditta 
Vincenzo Divella v. Amministrazione delle 
finanze dello Stato, 12.11.1981, 
ECLI:EU:C:1981:270, 10 kohta.

9 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 
yhdistetyissä asioissa 46/87 ja 227/88 
Hoechst, 21.9.1989, ECLI:EU:C:1989:337, 
19 kohta.

9 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 
yhdistetyissä asioissa 46/87 ja 227/88 
Hoechst, 21.9.1989, ECLI:EU:C:1989:337, 
19 kohta.

10 Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa 
C-477/16 Kovalkovas, 10.11.2016, 
ECLI:EU:C:2016:861, 36 kohta; Unionin 
tuomioistuimen tuomio asiassa C-452/16 
PPU Poltorak, 10.11.2016, 
ECLI:EU:C:2016:858, 35 kohta; sekä 
unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-
279/09 DEB, 22.12.2010, 
ECLI:EU:C:2010:811, 58 kohta.

10 Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa 
C-477/16 Kovalkovas, 10.11.2016, 
ECLI:EU:C:2016:861, 36 kohta; Unionin 
tuomioistuimen tuomio asiassa C-452/16 
PPU Poltorak, 10.11.2016, 
ECLI:EU:C:2016:858, 35 kohta; sekä 
unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-
279/09 DEB, 22.12.2010, 
ECLI:EU:C:2010:811, 58 kohta.

11 Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa 
C-64/16 Associação Sindical dos Juízes 
Portugueses v. Tribunal de Contas, 
27.2.2018, ECLI:EU:C:2018:117, 31, 40 ja 
41 kohta.

11 Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa 
C-64/16 Associação Sindical dos Juízes 
Portugueses v. Tribunal de Contas, 
27.2.2018, ECLI:EU:C:2018:117, 31, 40 ja 
41 kohta; unionin tuomioistuimen tuomio 
asiassa C-216/18 PPU, 25.7.2018, LM, 
ECLI:EU:C:2018:586, 63–67 kohta.

12 Komission tiedonanto Uusi EU:n 12 Komission tiedonanto Uusi EU:n 
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toimintakehys oikeusvaltioperiaatteen 
vahvistamiseksi (COM(2014) 158 final), 
liite I.

toimintakehys oikeusvaltioperiaatteen 
vahvistamiseksi (COM(2014) 158 final), 
liite I.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään mukauttamaan johdanto-osan kappale Euroopan unionin 
tuomioistuimen uusimpaan oikeuskäytäntöön.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tuomioistuinten riippumattomuus 
edellyttää erityisesti sitä, että ne voivat 
hoitaa lainkäyttötehtävänsä täysin 
itsenäisesti. Ne eivät tällöin saa olla 
hierarkkisessa tai alisteisessa suhteessa 
mihinkään tahoon, eivätkä ne saa ottaa 
vastaan määräyksiä tai ohjeita miltään 
taholta. Näin ne ovat suojassa sellaisilta 
painostus- tai muilta ulkoisilta 
toimenpiteiltä, jotka voivat vaarantaa 
niiden jäsenten päätöksenteon 
riippumattomuuden ja vaikuttaa heidän 
ratkaisuihinsa. Riippumattomuuden ja 
puolueettomuuden takaaminen edellyttää 
sääntöjä, jotka koskevat erityisesti 
tuomioistuimen kokoonpanoa, sen jäsenten 
nimitystä ja toimikauden kestoa sekä sitä, 
millaisin perustein tuomioistuimen jäsentä 
voidaan estää osallistumasta asioiden 
käsittelyyn ja millaisin perustein hänet 
voidaan erottaa.

(7) Tuomioistuinten riippumattomuus 
edellyttää erityisesti sitä, että ne voivat 
hoitaa lainkäyttötehtävänsä täysin 
itsenäisesti. Ne eivät tällöin saa olla 
hierarkkisessa tai alisteisessa suhteessa 
mihinkään tahoon, eivätkä ne saa ottaa 
vastaan määräyksiä tai ohjeita miltään 
taholta. Näin ne ovat suojassa sellaisilta 
painostus- tai muilta ulkoisilta 
toimenpiteiltä, jotka voivat vaarantaa 
niiden jäsenten päätöksenteon 
riippumattomuuden ja vaikuttaa heidän 
ratkaisuihinsa. Tuomioistuinten 
riippumattomuus edellyttää lisäksi sitä, 
että tuomioistuin ylläpitää yhtäläistä 
etäisyyttä oikeusriidan asianosaisiin ja 
siihen, mitkä ovat heidän intressinsä 
oikeusriidan kohteeseen. Tämä osatekijä 
edellyttää objektiivisuuden noudattamista 
ja sitä, ettei elimellä ole muuta intressiä 
asian ratkaisun lopputulokseen kuin 
oikeussääntöjen tiukka soveltaminen. 
Riippumattomuuden ja puolueettomuuden 
takeet edellyttävät sellaisten sääntöjen 
olemassaoloa, jotka koskevat muun muassa 
elimen kokoonpanoa ja sen jäsenten 
nimitystä ja toimikauden kestoa sekä 
perusteita, jotka koskevat elimen jäsenten 
pidättymistä päätöksenteosta, jääviyttä ja 
erottamista, ja joiden perusteella 
yksityisten kaikki perustellut epäilyt siltä 
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osin, onko kyseinen elin täysin 
ulkopuolisen vaikutusvallan 
ulottumattomissa, ja siltä osin, onko se 
täysin puolueeton vastakkain oleviin 
intresseihin nähden, voidaan sivuuttaa.

(Ks. ehdotuksen johdanto-osan 7 a kappaleeseen (uusi) esitetty tarkistus.)

Perustelu

Tarkistuksella pyritään mukauttamaan johdanto-osan kappale Euroopan unionin 
tuomioistuimen uusimpaan oikeuskäytäntöön (ks. etenkin asia C-216/18, tuomion 63–
67 kohta).

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Tuomioistuimen 
riippumattomuuden vaatimus edellyttää 
myös, että niitä tahoja koskevalla 
kurinpitojärjestelmällä, jotka hoitavat 
lainkäyttötehtävää, on tarvittavat takeet, 
jotta vältetään täysin vaara siitä, että 
tällaista kurinpitojärjestelmää käytetään 
tuomioistuinratkaisujen sisällön 
poliittisen valvonnan järjestelmänä. Tältä 
osin sellaisten sääntöjen laatiminen, 
joissa määritellään muun muassa 
kurinpitosääntöjen rikkomista merkitsevät 
toiminnat sekä konkreettisesti 
sovellettavat seuraamukset, joissa 
säädetään riippumattoman elimen asiaan 
puuttumisesta sellaisen menettelyn 
mukaisesti, jossa taataan täysimääräisesti 
perusoikeuskirjan 47 ja 48 artiklassa 
vahvistetut oikeudet ja etenkin 
puolustautumisoikeudet, ja joissa 
vahvistetaan mahdollisuus riitauttaa 
tuomioistuimessa kurinpitoelinten 
päätökset, merkitsee lainkäyttövallan 
riippumattomuuden säilymisen kannalta 
olennaisten takeiden kokonaisuutta.
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(Ks. ehdotuksen johdanto-osan 7 kappaleeseen esitetty tarkistus.)

Perustelu

Tarkistuksella pyritään mukauttamaan johdanto-osan kappale Euroopan unionin 
tuomioistuimen uusimpaan oikeuskäytäntöön (ks. etenkin asia C-216/18, tuomion 63–67 
kohta).Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Komission olisi voitava jatkuvasti 
valvoa oikeusvaltioperiaatteen tilaa 
jäsenvaltioissa, ja voitaisiin ottaa käyttöön 
demokratiaa, oikeusvaltiota ja 
perusoikeuksia koskeva unionin 
järjestelmä, kuten Euroopan parlamentti 
pyysi 25 päivänä lokakuuta 2016 
antamassaan päätöslauselmassa1 a.

_________

1 a Euroopan parlamentin päätöslauselma 
25 päivänä lokakuuta 2016 suosituksista 
komissiolle demokratiaa, oikeusvaltiota ja 
perusoikeuksia koskevan EU:n 
järjestelmän perustamisesta 
(2015/2254(INL)) (EUVL C 215, 
19.6.2018, s. 162–177).

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Yleisen puutteen toteaminen 
edellyttää, että komissio tekee jäsenvaltion 
tilanteesta laadullisen arvioinnin. Arviointi 
voi perustua kaikista käytettävissä olevista 
lähteistä ja tunnustetuista instituutioista 
saataviin tietoihin. Tietolähteitä voisivat 
olla esimerkiksi Euroopan unionin 
tuomioistuimen tuomiot ja Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen kertomukset 
sekä päätelmät ja suositukset, joita 

(12) Yleisen puutteen toteaminen 
edellyttää, että komissio tekee jäsenvaltion 
tilanteesta puolueettoman, avoimen ja 
laadullisen arvioinnin. Arvioinnin olisi 
perustuttava kaikista käytettävissä olevista 
lähteistä ja tunnustetuista instituutioista 
saataviin tietoihin. Tietolähteitä voisivat 
olla esimerkiksi edellytykset ja aikataulu, 
joiden mukaisesti jäsenvaltiot hyväksyvät 
ja panevat täytäntöön unionin säännöstön 
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tuottavat esimerkiksi sellaiset 
kansainväliset järjestöt ja verkostot kuin 
Euroopan neuvoston elimet sekä 
eurooppalaisten korkeimpien oikeuksien ja 
tuomarineuvostojen verkostot.

asiaankuuluvat luvut ja valvovat niiden 
täytäntöönpanoa, Euroopan unionin 
tuomioistuimen tuomiot, Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen kertomukset, 
Euroopan parlamentin päätöslauselmat
sekä päätelmät ja suositukset, joita 
tuottavat esimerkiksi sellaiset 
kansainväliset järjestöt ja verkostot kuin 
Euroopan neuvoston elimet sekä 
eurooppalaisten korkeimpien oikeuksien ja 
tuomarineuvostojen verkostot.

(Ks. ehdotuksen 5 artiklan 2 kohtaan esitetyt tarkistukset.)

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) On välttämätöntä turvata täysin 
sellaisen ohjelman tai rahaston 
lopullisten varojen saajien ja edunsaajien 
oikeutetut edut, jota koskevat toimenpiteet 
tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen 
noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu 
yleisiä puutteita, eivätkä niihin saisi 
vaikuttaa sellaiset sääntöjen rikkomiset, 
joista ne eivät ole vastuussa. Komission 
olisi tällaisia toimenpiteitä ehdottaessaan 
otettava huomioon lopullisiin varojen 
saajiin ja edunsaajiin kohdistuva 
mahdollinen vaikutus, ja sen olisi 
aktiivisesti seurattava sitä, miten 
noudatetaan jäsenvaltioiden lainmukaista 
velvoitetta jatkaa maksuja sen jälkeen, 
kun komissio on hyväksynyt toimenpiteitä 
tämän asetuksen mukaisesti.  Jos 
jäsenvaltio rikkoo sääntöjä, komission 
olisi ilmoitettava lopullisille varojen 
saajille tai edunsaajille niiden oikeuksista.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(14 b) Komissio olisi ennen 
konkreettisten toimenpiteiden 
ehdottamista velvoitettava arvioimaan 
tällaisten toimenpiteiden mahdolliset 
talousarviovaikutukset asianomaisen 
jäsenvaltion kansalliseen talousarvioon 
suhteellisuus- ja 
syrjimättömyysperiaatteet 
asiaankuuluvasti huomioon ottaen.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Tämän asetuksen yhdenmukaisen 
täytäntöönpanon varmistamiseksi ja ottaen 
huomioon tämän asetuksen mukaisten 
toimenpiteiden merkittävät taloudelliset 
vaikutukset täytäntöönpanovalta olisi 
siirrettävä neuvostolle, jonka olisi 
toimittava komission ehdotuksesta. Jotta 
helpotettaisiin sellaisten päätösten 
hyväksymistä, joita unionin taloudellisten 
etujen suojaaminen edellyttää, olisi 
käytettävä käänteistä 
määräenemmistöäänestystä.

(15) Tämän asetuksen yhdenmukaisen 
täytäntöönpanon varmistamiseksi ja ottaen 
huomioon tämän asetuksen mukaisten 
toimenpiteiden merkittävät taloudelliset 
vaikutukset täytäntöönpanovalta olisi 
siirrettävä komissiolle.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Tämän asetuksen mukaisten 
toimenpiteiden unionin talousarvioon 
kohdistuvat vaikutukset huomioon ottaen 
niiden olisi tultava voimaan vasta sitten, 
kun Euroopan parlamentti ja neuvosto 
ovat hyväksyneet hyväksyttyjen 
toimenpiteiden arvoa vastaavan määrän 
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siirtämisen talousarviovaraukseen. Jotta 
varmistettaisiin nopea päätös 
toimenpiteistä, joita unionin taloudellisten 
etujen suojaaminen edellyttää, tällaiset 
siirrot olisi katsottava hyväksytyiksi, jollei 
Euroopan parlamentti tai neuvosto, joka 
tekee ratkaisunsa määräenemmistöllä, 
muuta tai hylkää niitä tietyn ajan 
kuluessa.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Ennen kuin komissio ehdottaa 
tämän asetuksen mukaisia toimenpiteitä, se 
ilmoittaa asianomaiselle jäsenvaltiolle, 
miksi se katsoo, että kyseisessä 
jäsenvaltiossa saattaisi esiintyä 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen 
kohdistuva yleinen puute. Kyseisen
jäsenvaltion olisi voitava antaa 
huomautuksensa. Komission ja neuvoston
olisi otettava nämä huomautukset 
huomioon.

(16) Ennen kuin komissio ehdottaa 
tämän asetuksen mukaisia toimenpiteitä, se 
ilmoittaa asianomaiselle jäsenvaltiolle, 
miksi se katsoo, että kyseisessä 
jäsenvaltiossa saattaisi esiintyä 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen 
kohdistuva yleinen puute. Komission olisi 
välittömästi ilmoitettava Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ilmoituksesta 
ja sen sisällöstä. Asianomaisen
jäsenvaltion olisi voitava antaa 
huomautuksensa. Komission olisi otettava 
nämä huomautukset huomioon.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Neuvoston olisi komission 
ehdotuksesta kumottava vaikutukseltaan 
lykkäävät toimenpiteet, jos niiden 
hyväksymiseen johtaneeseen tilanteeseen 
on puututtu asianmukaisesti.

(17) Komission olisi kumottava 
vaikutukseltaan lykkäävät toimenpiteet ja 
toimitettava Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ehdotus kyseisten 
toimenpiteiden talousarviovarauksen 
kumoamisesta kokonaan tai osittain, jos 
niiden hyväksymiseen johtaneeseen 
tilanteeseen on puututtu asianmukaisesti.
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Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Komission olisi annettava 
Euroopan parlamentille tieto kaikista 
tämän asetuksen nojalla ehdotetuista ja 
hyväksytyistä toimenpiteistä,

Poistetaan.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ’oikeusvaltioperiaatteella’ 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 
artiklassa mainittua unionin arvoa; 
oikeusvaltioperiaatteeseen kuuluvat 
laillisuusperiaate, joka merkitsee 
läpinäkyvää, vastuuvelvollista, 
demokraattista ja moniarvoista 
lainsäädäntöprosessia, 
oikeusvarmuus,toimeenpanovallan 
käyttäjien mielivaltaisuuden kielto, 
riippumattomien tuomioistuinten takaama 
tehokas oikeussuoja, joka sisältää myös 
perusoikeuksien kunnioittamisen 
varmistamisen, sekä vallanjako ja 
yhdenvertaisuus lain edessä;

a) ’oikeusvaltioperiaatteella’ 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 
artiklassa mainittujen unionin arvojen ja 
sen 49 artiklassa tarkoitettujen unionin 
jäsenyyttä koskevien kriteerien 
noudattamista; siihen kuuluvat 
laillisuusperiaate, joka merkitsee 
läpinäkyvää, vastuuvelvollista, 
demokraattista ja moniarvoista 
lainsäädäntöprosessia, oikeusvarmuus, 
toimeenpanovallan käyttäjien 
mielivaltaisuuden kielto, riippumattomien
ja puolueettomien tuomioistuinten 
takaama tehokas oikeussuoja, joka sisältää 
myös perusoikeuksien kunnioittamisen 
varmistamisen, sekä vallanjako ja 
yhdenvertaisuus lain edessä;

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
2 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a artikla

Seuranta

Komissio seuraa ja arvioi jatkuvasti 
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unionin oikeuden asianmukaista 
täytäntöönpanoa sekä 
oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamista.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Toimenpiteet Edellytykset unionin talousarvion 
suojaamiseksi

(Ks. ehdotuksen 3, 4 ja 5 artiklaan esitetyt tarkistukset.)

Perustelu

Artiklan otsikko olisi mukautettava sen todelliseen sisältöön.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) Euroopan petostentorjuntaviraston 
ja Euroopan syyttäjänviraston tutkinta- tai 
syytetoimiin liittyvä tehokas ja nopea 
yhteistyö, joka perustuu kyseisiä virastoja 
koskeviin säädöksiin ja vilpittömän 
yhteistyön periaatteeseen.

f) Euroopan petostentorjuntaviraston 
ja asianomaisen jäsenvaltion 
osallistumisen mukaan Euroopan 
syyttäjänviraston tutkinta- tai syytetoimiin 
liittyvä tehokas ja nopea yhteistyö, joka 
perustuu kyseisiä virastoja koskeviin 
säädöksiin ja vilpittömän yhteistyön 
periaatteeseen.

Perustelu

Kaikki jäsenvaltiot eivät osallistu Euroopan syyttäjänvirastossa tehtävään 
yhteistyöhön.Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

c a) se, että vaarannetaan jäsenvaltion 
kyky täyttää unionin jäsenyyden 
velvoitteet, mukaan lukien kyky panna 
tehokkaasti täytäntöön säännöt, 
vaatimukset ja politiikkatoimet, jotka 
muodostavat unionin oikeuden;

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Toimenpiteiden sisältö Toimenpiteet unionin talousarvion 
suojaamiseksi

(Ks. ehdotuksen 3, 4 ja 5 artiklaan esitetyt tarkistukset.)

Perustelu

Artiklan otsikko olisi mukautettava sen todelliseen sisältöön. 

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Asianmukaisina toimenpiteinä 
voidaan hyväksyä yksi tai useampi 
seuraavista:

1. Jos 3 artiklan edellytykset 
täyttyvät, toimenpiteinä voidaan hyväksyä 
yksi tai useampi seuraavista:

(Ks. ehdotuksen 3 ja 5 artiklaan esitetyt tarkistukset.)

Perustelu

Ehdotetaan täsmällisempää sanamuotoa.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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2 a) soveltuvin osin välillisen 
hallinnoinnin keskeyttäminen ja sen 
sijaan talousarvion toteuttaminen 
suoraan;

Perustelu

Tarkistuksella ehdotetaan lisätoimenpidettä unionin talousarvion suojaamiseksi.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jollei toimenpiteiden hyväksymistä 
koskevassa päätöksessä toisin määrätä, 
asianmukaisten toimenpiteiden 
määrääminen ei vaikuta 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettujen valtiollisten 
elinten tai 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettujen jäsenvaltioiden 
velvollisuuteen toteuttaa sellaiseen 
ohjelmaan tai rahastoon liittyviä toimia, 
jota toimenpide koskee, eikä varsinkaan 
velvollisuuteen suorittaa maksuja 
lopullisille varojen saajille tai edunsaajille.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
toimenpiteiden määrääminen ei vaikuta 1 
kohdan a alakohdassa tarkoitettujen 
valtiollisten elinten tai 1 kohdan b 
alakohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden 
velvollisuuteen toteuttaa sellaiseen 
ohjelmaan tai rahastoon liittyviä toimia, 
jota toimenpide koskee, eikä varsinkaan 
velvollisuuteen suorittaa maksuja 
lopullisille varojen saajille tai edunsaajille. 
Komissio seuraa aktiivisesti, 
kunnioitetaanko lopullisten varojen 
saajien tai edunsaajien oikeutettuja 
etuja. Jos komissio saa näyttöä siitä, että 
jäsenvaltio ei noudata velvollisuuttaan 
turvata lopullisten varojen saajien tai 
edunsaajien maksut ja oikeutetut edut, se 
toteuttaa kaikki asianmukaiset 
toimenpiteet avustaakseen varojen saajia 
tai edunsaajia näiden saatavien 
perimisessä. Asetuksen (EU, Euratom) 
XXXX (yhteisistä säännöksistä annettava 
asetus) 68 artiklan 1 kohdan b alakohtaa 
ei sovelleta.

(Ks. ehdotuksen 3 ja 5 artiklaan esitetyt tarkistukset.)

Perustelu

Parlamentti katsoi seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä 14. maaliskuuta 2018 
antamassaan päätöslauselmassa, että ”unionin talousarvion lopullisiin edunsaajiin ei 
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mitenkään voi vaikuttaa sellaisten sääntöjen rikkominen, joista he eivät ole vastuussa” (ks. 
119 kohta). Sen vuoksi tässä tapauksessa ei pitäisi soveltaa ehdotetun yhteisistä säännöksistä 
annettavan asetuksen (COM(2018)375) 68 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, jossa kansalliselle 
viranomaiselle asetetaan velvoite varmistaa, että tuensaaja saa maksun, edellyttäen, että 
varoja on käytettävissä.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toimenpiteiden on oltava 
oikeasuhteisia oikeusvaltioperiaatteen 
noudattamiseen kohdistuvien yleisten 
puutteiden luonteeseen, vakavuuteen ja 
laajuuteen nähden. Ne on mahdollisuuksien 
mukaan kohdistettava sellaisiin unionin 
toimiin, joihin kyseinen puute vaikuttaa tai 
saattaa vaikuttaa haitallisesti.

3. Toimenpiteiden on oltava 
oikeasuhteisia oikeusvaltioperiaatteen 
noudattamiseen kohdistuvien yleisten 
puutteiden luonteeseen, vakavuuteen, 
kestoon ja laajuuteen nähden. Ne on 
mahdollisuuksien mukaan kohdistettava 
sellaisiin unionin toimiin, joihin kyseinen 
puute vaikuttaa tai saattaa vaikuttaa 
haitallisesti.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun komissio katsoo, että sillä on 
perusteltu syy olettaa 3 artiklan 
edellytysten täyttyvän, se lähettää 
kyseiselle jäsenvaltiolle kirjallisen 
ilmoituksen, jossa se selostaa havaintonsa 
perusteet.

1. Kun komissiolla on perusteltu syy 
olettaa 3 artiklan edellytysten täyttyvän, se 
lähettää kyseiselle jäsenvaltiolle kirjallisen 
ilmoituksen, jossa se selostaa havaintonsa 
perusteet. Komissio ilmoittaa viipymättä 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
tällaisesta ilmoituksesta ja sen sisällöstä.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi ottaa huomioon 
kaikki asiaan liittyvät tiedot, muun muassa 
Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiot, 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 

2. Ennen 1 kohdan mukaisen 
kirjallisen ilmoituksen lähettämistä 
komissio ottaa huomioon kaikki asiaan 
liittyvät tiedot, muun muassa edellytykset 
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kertomukset sekä asianomaisten 
kansainvälisten järjestöjen päätelmät ja 
suositukset.

ja aikataulun, joiden mukaisesti 
jäsenvaltiot hyväksyvät ja panevat 
täytäntöön unionin säännöstön 
asiaankuuluvat luvut ja valvovat niiden 
täytäntöönpanoa, mahdolliset Euroopan 
unionin tuomioistuimen tuomiot, Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen kertomukset 
ja Euroopan parlamentin 
päätöslauselmat. Lisäksi se ottaa 
huomioon asianomaisten kansainvälisten 
järjestöjen päätelmät ja suositukset ja
erityisesti seuraavat:

i) Venetsian komission hyväksymä 
oikeusvaltion tarkistuslista;

ii) Euroopan neuvoston suositus 
CM/Rec (2010)12 tuomareiden 
riippumattomuudesta, tehokkuudesta ja 
vastuualueista;

iii) Venetsian komission raportti 
oikeusjärjestelmän riippumattomuudesta, 
osa I: tuomareiden riippumattomuus 
(CDL-AD(2010)004); 

iv) Venetsian komission raportti 
oikeusjärjestelmän riippumattomuudesta, 
osa II: syyttäjänvirasto (CDL-
AD(2010)040); ja

v) lahjonnan vastaisen valtioiden 
ryhmän (GRECO) asiaa koskevat 
arviointiraportit ja vaatimusten 
noudattamista koskevat raportit.

Perustelu

Erittelemällä selvemmin mahdolliset tietolähteet voitaisiin parantaa ehdotetun mekanismin 
avoimuutta, jäljitettävyyttä ja tarkastettavuutta sekä taata oikeusvarmuus ja se, etteivät 
komissiolle annetut valtuudet ole mielivaltaisia. 

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Asianomaisen jäsenvaltion on 
toimitettava kaikki tarvittavat tiedot, ja se 
voi esittää huomautuksensa komission 

4. Asianomaisen jäsenvaltion on 
toimitettava kaikki tarvittavat tiedot, ja se 
voi esittää huomautuksensa komission 
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asettamassa määräajassa, jonka on oltava 
vähintään yksi kuukausi havainnon 
ilmoituspäivästä. Huomautuksissaan 
jäsenvaltio voi ehdottaa korjaavia 
toimenpiteitä.

asettamassa määräajassa, jonka on oltava 
vähintään yksi kuukausi ja enintään kolme 
kuukautta havainnon ilmoituspäivästä. 
Huomautuksissaan jäsenvaltio voi ehdottaa 
korjaavia toimenpiteitä.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kun komissio päättää, antaako se 
ehdotuksen päätökseksi asianmukaisista 
toimenpiteistä, se ottaa huomioon 
saamansa tiedot, asianomaisen jäsenvaltion 
esittämät huomautukset sekä ehdotettujen 
korjaavien toimenpiteiden riittävyyden.

5. Kun komissio päättää, hyväksyykö
se päätöksen asianmukaisista 
toimenpiteistä, se ottaa huomioon 
saamansa tiedot, asianomaisen jäsenvaltion 
esittämät huomautukset sekä ehdotettujen 
korjaavien toimenpiteiden riittävyyden.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos komissio katsoo, että 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen 
kohdistuu yleinen puute, se antaa 
neuvostolle ehdotuksen 
täytäntöönpanosäädökseksi 
asianmukaisista toimenpiteistä.

6. Jos komissio katsoo, että 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen 
kohdistuu yleinen puute, se hyväksyy 
päätöksen 4 artiklassa tarkoitetuista
toimenpiteistä täytäntöönpanosäädöksellä.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Kun komissio hyväksyy 
päätöksensä, se esittää samanaikaisesti 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
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ehdotuksen hyväksyttyjen toimenpiteiden 
arvoa vastaavan määrän siirtämisestä 
talousarviovaraukseen. 
Varainhoitoasetuksen 31 artiklan 4 ja 6 
kohdasta poiketen Euroopan parlamentti 
ja neuvosto käsittelevät siirtoehdotusta 
neljän viikon kuluessa siitä, kun 
kumpikin toimielin on saanut sen. 
Siirtoehdotus katsotaan hyväksytyksi, 
jollei Euroopan parlamentti muuta tai 
hylkää sitä annettujen äänten 
enemmistöllä tai neuvosto muuta tai 
hylkää sitä määräenemmistöllä. Päätös 
tulee voimaan, jos Euroopan parlamentti 
ja neuvosto eivät kumpikaan hylkää 
siirtoehdotusta tässä määräajassa. Jos 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
muuttaa siirtoehdotusta, sovelletaan 
varainhoitoasetuksen 31 artiklan 8 
kohtaa.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 b. Komissio varmistaa 6 kohdan 
mukaisesti annetussa ehdotuksessa, että 
toimenpiteen kohteena olevan ohjelman 
tai rahaston lopullisten varojen saajien tai 
edunsaajien oikeutetut edut turvataan 
täysin. Komissio arvioi myös unionin 
rahoituksen vähentämisen mahdolliset 
talousarviovaikutukset asianomaisen 
jäsenvaltion kansalliseen talousarvioon 
suhteellisuus- ja 
syrjimättömyysperiaatteet 
asiaankuuluvasti huomioon ottaen.

(Ks. ehdotuksen 3 ja 4 artiklaan esitetyt tarkistukset.)

Perustelu

Parlamentti katsoi seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä 14. maaliskuuta 2018 
antamassaan päätöslauselmassa, että ”unionin talousarvion lopullisiin edunsaajiin ei 
mitenkään voi vaikuttaa sellaisten sääntöjen rikkominen, joista he eivät ole vastuussa”, että 
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”unionin talousarvio ei ole oikea väline puuttua SEU-sopimuksen 2 artiklan noudattamatta 
jättämiseen” ja että ”jäsenvaltion olisi katettava mahdolliset taloudelliset seuraukset itse 
talousarvion toteutuksesta riippumatta” (ks. 119 kohta).

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Olisi katsottava, että neuvosto on 
hyväksynyt asianmukaisia toimenpiteitä 
koskevan päätöksen, ellei se päätä 
määräenemmistöllä hylätä komission 
ehdotusta kuukauden kuluessa siitä kun 
komissio on antanut ehdotuksensa.

Poistetaan.

(Ks. ehdotuksen johdanto-osan 15 kappaleeseen esitetty tarkistus.)

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Neuvosto voi määräenemmistöllä 
muuttaa komission ehdotusta ja hyväksyä 
muutetun tekstin neuvoston päätöksenä.

Poistetaan.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Asianomainen jäsenvaltio voi 
milloin tahansa esittää komissiolle näyttöä 
siitä, että oikeusvaltioperiaatteen 
noudattamiseen kohdistuva yleinen puute 
on korjattu tai sitä ei enää ole.

1. Asianomainen jäsenvaltio voi 
milloin tahansa esittää komissiolle näyttöä 
siitä, että oikeusvaltioperiaatteen 
noudattamiseen kohdistuva yleinen puute 
on riittävästi korjattu tai sitä ei enää ole.
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Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio arvioi asianomaisen jäsenvaltion 
tilanteen. Kun oikeusvaltioperiaatteen 
noudattamiseen kohdistuvat yleiset 
puutteet, joiden vuoksi asianmukaiset
toimenpiteet on hyväksytty, lakkaavat 
olemasta kokonaan tai osittain, komissio 
antaa neuvostolle ehdotuksen 
päätökseksi, jolla kyseiset toimenpiteet 
kumotaan kokonaan tai osittain. Asetuksen 
5 artiklan 2, 4, 5, 6, 7 kohdan 
menettelytapoja on noudatettava.

Komissio arvioi jäsenvaltion tilanteen 
asianomaisen jäsenvaltion pyynnöstä tai 
omasta aloitteestaan. Kun 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen 
kohdistuvat yleiset puutteet, joiden vuoksi 
kyseiset toimenpiteet on hyväksytty, 
lakkaavat olemasta kokonaan tai osittain, 
komissio hyväksyy päätöksen, jolla 
kyseiset toimenpiteet kumotaan kokonaan 
tai osittain. Komissio esittää 
samanaikaisesti Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle ehdotuksen hyväksyttyjen 
toimenpiteiden talousarviovarauksen 
kumoamisesta kokonaan tai osittain.
Asetuksen 5 artiklan 2, 4, 5, 6, 6 a ja 6 b
kohdan menettelytapoja on noudatettava.

Perustelu

Komission olisi voitava toimia omasta aloitteestaan, ei ainoastaan asianomaisen jäsenvaltion 
pyynnöstä. Ehdotetaan myös täsmällisempää sanamuotoa.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

7 artikla Poistetaan.

Euroopan parlamentille annettavat tiedot

Komissio antaa Euroopan parlamentille 
viipymättä tiedon kaikista 4 ja 5 artiklan 
nojalla ehdotetuista tai hyväksytyistä 
toimenpiteistä.



PE627.943v02-00 22/24 AD\1169808FI.docx

FI

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla

Kertomukset

Komissio antaa Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle kertomuksen tämän 
asetuksen soveltamisesta ja erityisesti 
mahdollisesti hyväksyttyjen 
toimenpiteiden tehokkuudesta viimeistään 
viiden vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta.

Kertomukseen liitetään tarvittaessa 
asianmukaisia ehdotuksia.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämä asetus tulee voimaan 
kahdentenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä. Sitä 
sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2021.

Tämä asetus tulee voimaan 
kahdentenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.
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